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آگهی

اطاعیه 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(

بدینوسیله به اطاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با عنایت به حد نصاب  نرسیدن اعضاء در مجمع عمومی 
عادی نوبت اولیه اطاع می رساند: نوبت  دوم مجمع عمومی عادی  این شرکت راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 در 
محل نمازخانه دیوان واقع در ستاری شمال خیابان مخبری نبش ایران زمین برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد 
تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و یا نمایندگان تام ااختیار  خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. تصمیماتی که در این  

مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضای )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه:

1. انتخاب هیأت مدیره جدید
2. انتخاب بازرس تعاونی 

مدیر عامل انتصابی شرکت تعاونی 

  به موجب پرونده اجرائی  کاسه 9400061 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  مسکونی تحت پاک دوازده هزار و هشتصد و هشتاد و یک فرعی از شماره پنج هزار و ششصد و 
بیست و یک اصلی کیش مفروز و مجزی   شده از شماره 4878  فرعی از اصلی مذکور به مساحت )85/97(  هشتاد و پنج  متر و نود  و هفت دسیمتر  مربع که  )4/97( چهار 
متر و نود و هفت دسیمترمربع آن بالکن است. به انضمام پارکینگ قطعه سی و سوم تفکیکی  به مساحت )12/55(  دوازده متر و پنجاه و پنج دسیمتر مربع  واقع در همکف  
ملک واقع در کیش شهرک صدف فاز یک قطعه سی 1-1 بلوک هفتم – طبقه اول – سمت  شمالی – واحد نود و پنج  می باشد به قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمان ها   و آئین نامه اجرائی آن سهیم است که سند مالکیت آن ذیل ثبت 13615 صفحه 220 دفتر جلد 109 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای منوچهر 
حسن خانی فرزند  غیبعلی منتقل شده است و حدود آن  عبارتست از: شماا در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار   و پنجره است بطول )1/31(  یک متر 
و سی و یک سانتیمتر  به فضای حیاط مشاعی دوم  دیوار و پنجره است بطول )1/05(  یک متر و پنج سانتیمتر به فضای  حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی  
بطول )4/19(  چهار متر و نوزده سانتیمتر  به فضای حیاط مشاعی  چهارم دیواریست  مشترک  بطول )0/12(  دوازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880 فرعی 
شرقا: در چهار قسمت، که قسمت سوم آن شمالی، است .  اول دیواریست مشترک بطول )1/29(  یک متر و بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94 شماره 12880 فرعی 
دوم دیواریست  مشترک بطول )4/12( چهار متر و دوازده سانتیمتر  به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880 فرعی سوم دیواریست مشترک بطول )1/84( یک متر و هشتاد  و 
چهار سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880  فرعی چهارم دیواریست  مشترک بطول )4/05( چهار متر و پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880  فرعی 
جنوبا: در شش قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، قسمت پنجم آن غربی است. اول درب و دیوار است بطول )1/16( یک متر و شانزده سانتیمتر به راه پله دوم دیواریست 
بطول )0/31(  سی و یک سانتیمتر  به راه پله سوم دیواریست  بطول )1/88(  یک متر و هشتاد و هشت سانتیمتر به آسانسور چهارم دیواریست بطول )5/60(  پنج متر و 
شصت  سانتیمتر به راه پله پنجم رمپ قوس درونی بطول )3/20(  سه متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم رمپ قوس درونی بطول )4/07(  چهار متر و هفت 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی  غربا: دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )7/49(  هفت متر و چهل و نه سانتیمتر  به فضای  حیاط مشاعی؛ سقف با کف طبقه  دو  اشتراکی  
است و  کف  با سقف  طبقه همکف اشتراکی است.  پاک فوق طبق سند رهنی شماره 38058 مورخ 1392/12/17 دفترخانه 02 کیش در قبال مبلغ 4/279/000/000 ریال  در 
رهن شرکت تعاونی اعتباری ثامن اائمه قرار گرفته و به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه گردیده و پس از طی مراحل قانونی   و  به علت عدم بازپرداخت بدهی، 
حسب  تقاضای  بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده  به کارشناس رسمی ارجاع و طبق نظر کارشناس رسمی  به مبلغ چهار میلیارد و دویست و دوازده میلیون و پانصد و سی 
هزار ریال )4/212/530/000 ریال(   ارزیابی شده، توصیف  اجمالی آن عبارت است  از: شامل سالن،  آشپزخانه اوپن با  کابینت MDF، دو اتاق  خواب و دو چشمه سرویس 
بهداشتی بوده، پوشش کف واحد از سرامیک، پوشش دیوارها از کاغذ دیواری، پوشش دیوار آشپزخانه و سرویس ها از کاشی، دربها چوبی و سیستم سرمایشی از یونیت 
اسپیلیت  بوده، نمای ساختمان از  کامپوزیت و شیشه  و ملک دارای انشعاب آب و برق شهری است. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه  مورخ 1397/11/3  در اداره  
ثبت اسناد و اماک کیش   واقع در برج صدف طبقه سوم  واحد 303 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4/212/530/000 ریال  شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  ازم به ذکر است پرداخت بدهی  های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و  عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می  گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده  تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد  از تعطیلی در  همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا مورد مزایده برابر نامه به وارده 21003035 مورخ 

1397/10/12 فاقد بیمه است. تاریخ انتشار آگهی: 1397/10/16 تاریخ مزایده: 1397/11/3 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کیش – محمد طایفه نادی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی  کاسه 9600100 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی تحت پاک پانزده هزار و  دویست و هفتاد و سه فرعی مفروز و مجزی  شده از پاک دو هزار و یکصد و شصت و چهار 
فرعی از پاک پنج هزار و ششصد و بیست و یک اصلی کیش، به مساحت )79/36 متر مربع( هفتاد و نه متر و سی و شش دسیمتر مربع که )شش متر و بیست و چهار( 6/24 دسیمترمربع آن بالکن می 
باشد، به انضمام انباری  شماره یک تفکیکی به مساحت 2/90 دسیمتر مربع و با حق استفاده از پارکینگ شماره یک به مساحت 16/50 دسیمتر مربع، واقع در کیش شهرک صدف فاز چهار قطعه 206 طبقه 
اول سمت جنوبی واحد اول تفکیکی که سند مالکیت آن ذیل شماره 5151 دفتر جلد 39 صفحه 304  و به شماره  چاپی 386030 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای مقداد محسنیان فرزند محسن منتقل 
شده است، به قدر السهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن سهیم است. حدود آن  عبارت است از: شماا در شش قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، قسمت های 
چهارم و پنجم آن غربی،  است. اول  دیواریست مشترک بطول )5/30( پنج متر و سی سانتیمتر به آپارتمان قطعه 3 شماره 3 فرعی از شماره 5621 اصلی دوم درب و دیوار است بطول )1/70( یک متر و 
هفتاد سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم درب و دیوار است بطول )3/00( سه متر به راه پله مشاعی چهارم درب و دیوار است بطول )3/15( سه متر و پانزده سانتیمتر به راه پله مشاعی پنجم درب و دیوار 
است بطول )1/70( یک متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله مشاعی ششم دیواریست مشترک بطول )5/30( پنج متر و سی سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 شماره 2 فرعی از شماره 5621 اصلی، شرقا: در هفت 
قسمت، که قسمت چهارم آن شمالی، قسمت های دوم و ششم آن  جنوبی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )75 /1( یک متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است 
بطول )0/30( سی سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول )2/55(  دو متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیوار و پنجره است بطول )0/30( سی سانتیمتر 
به فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار و پنجره است بطول )1/66( یک متر و شصت و شش سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم  دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )0/60( شصت سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی هفتم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )0/80( هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی جنوبا: در پنج قسمت: که قسمت چهارم آن شرقی، قسمت دوم آن غربی است. اول دیوار و پنجره و لبه 
بالکن بطول )4/05( چهار متر و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم  دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )0/40( چهل سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )5/95( 
پنج متر و نود و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )0/40( چهل سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )4/05( چهار متر و پنج 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، غربا: در سه قسمت، که قسمت دوم آن جنوبی است. اول دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )2/85( دو متر و هشتاد و  پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی  دوم دیوار و 
پنجره و لبه بالکن بطول )0/30( سی سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )3/80( سه  متر و هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی کف با سقف طبقه همکف اشتراکی 
است سقف با کف طبقه دو اشتراکی است. طبق سند رهنی شماره 13560  مورخ 1394/11/19 دفترخانه 101  کیش در قبال مبلغ 4/200/000/000 ریال جهت تسهیات اعطائی به آقای سید میثم محسنیان 
در رهن تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه قرار گرفته و به علت عدم ایفای تعهد مدیونین منجر به صدور اجرائیه گردیده و حسب تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده به کارشناس رسمی  ارجاع و طبق 
نظریه کارشناس مورخ 1396/9/30 به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال )2/620/000/000( ریال ارزیابی و توصیف اجمالی آن عبارت  است از: دارای سالن با آشپزخانه باز دو اتاق خواب یک 
چشمه سرویس بهداشتی و  حمام دارای توالت فرنگی می باشد کف واحد دارای پوشش سرامیک دیوارهای و احد دارای کاغذ دیواری و دیوارهای سرویس بهداشتی  دارای پوشش  کاشی و کف آن دارای 
پوشش سرامیک است، سقف دارای پوشش رنگ آمیزی است دارای سه دستگاه کولر گازی اسپلیت می باشد، در ورودی دارای چهارچوب و لنگه در چوبی است سایر درها دارای چهارچوب فلزی و لنگه 
در از مصنوعات  چوبی می باشد کابینت آشپزخانه از MDF ساخته شده و قدمت بنای ساختمان در حدود 13 سال می باشد و واحد  دارای انشعابات آب و برق مستقل شهری است و لوله های فاضاب 
آن به شبکه فاضاب شهری متصل شده است. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/11/03 در اداره ثبت اسناد و اماک  کیش واقع در برج صدف طبقه سوم واحد 303 از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال )2/620/000/000 ریال( شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده 
با ارائه چک تضمین شده بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده  است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر  و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  ضمنا مورد مزایده برابر  نامه وارده 21003034 مورخ 1397/10/12 فاقد بیمه است. 
تاریخ انتشار: 1397/10/16 تاریخ مزایده: 1397/11/03

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کیش - محمد طایفه نادی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
» سللید حسللن صفوی« به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی 

شهرستان ری معرفی شد.
 »مهرشللاد کاظمی« معاون امور فرهنگی و رسللانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشللاد اسامی استان تهران، 12 دیماه در آئین معارفه رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسامی شهرستان ری با اشاره به سابقه و قدمت طوانی ری اظهار 
داشللت: ری یکی از چهار شللهر قدیمی جهان با سابقه ای هشت هزار ساله 
اسللت و آثار کشف شده در این منطقه، گواه وجود پیشینه تمدن و تاریخی 

بزرگ است.
وی افللزود: ری در طللول تاریخ، دوران فراز و فرود بسللیاری داشللته و در 
مقاطعی دارای شللکوفایی چشللمگیری بوده اسللت و فعالیت در ری با این 

پیشینه کهن موجب افتخار است.
معاون امور فرهنگی و رسللانه ای اداره کل فرهنگ و ارشللاد اسامی استان 
تهللران، وجللود اماکن متعللدد مذهبی و تاریخللی به ویژه بللارگاه حضرت 
عبدالعظیم )ع( را از ظرفیت های مهم فرهنگی برشللمرد و افزود: امیدوارم 
با مشللارکت اصحاب فرهنگ، هنر و رسللانه، کاستی های فرهنگی و هنری 

برطرف و هم افزایی مطلوبی در ارتقای حوزه فرهنگ و هنر ایجاد شود.
در ادامه »سللید حسللن صفللوی« رئیس اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی 

شهرستان ری در سخنانی با تاکید بر اهمیت حوزه فرهنگ و هنر به عنوان 
زیربنای توسللعه کشللور یادآور شللد: فعالیت های فرهنگی و هنری، زمانی 
اثرگللذار خواهد بود که روحیه مشللارکت و هم افزایی در بین مسللئوان و 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بوجود بیاید.
وی افزود: به یاری پروردگار و با وجود کارگروه های شهرسللتانی و ظرفیت 
باای اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان ری، گام های موثری برداشته خواهد 

شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشللاد اسامی شهرستان ری با اشاره به جمعیت باا 
و وسللعت جغرافیایی شهرستان ری افزود: متاسللفانه شهرستان ری از نظر 
سللرانه فرهنگی و هنری در سطح پائینی قرار دارد که امیدوارم با همکاری 
مسللئوان از جمله فرماندار محترم شهرستان ری قدم های موثری برداشته 
شللود. در ادامه از »سید رحیم موسللوی« به پاس تاش در اداره فرهنگ و 

ارشاد اسامی شهرستان ری نیز تجلیل شد.
گفتنی اسللت، »سید حسللن صفوی« پیش از این دارای سوابق فرهنگی از 
جمله مسللئولیت واحد بازرسی و پاسللخگویی به شکایات اداره کل فرهنگ 
و ارشللاد اسامی اسللتان تهران و ریاسللت ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی 

شهرستان های مارد و شمیرانات بود.

اندیشه ، بهنام ژاله:  با توجه به بارش برف اخیر در استان تهران و شهرستان 
شللهریار بهروز کاویانی شللهردار شهر اندیشلله به همراه  معاونین ومدیران 
شللهرداری از رونللد خدمات رسللانی  وامکانات اجرایی سللتاد برف روبی و 
مقابله با بحران شللهر اندیشه بصورت سرزده بازدید به عمل آوردند.شهردار 
شللهر  اندیشه در حاشللیه این بازدید ضمن ابراز خرسندی از وضعیت فعلی 
تجهیزات  در برخورد با حوادثی همچون برف در شللهر اندیشلله گفت: باید 
تمام واحد های مربوطه که  در سللتاد بحران برای مقابله با برف و شللرایط 
خاص وظایف مربوط برای آنها تعریف شللده اسللت کامللًا آمادگی ازم را 
داشللته باشللند.وی از وضعیت فعلی تجهیزات و امکانات و شللن و نمک در 
شللهر اندیشه ابراز خرسللندی کرد و در ادامه افزود: شهرداری اندیشه تمام 

تمهیللدات و تجهیللزات ازم را بللرای مقابله با حوادثی همچون برف سللال 
گذشللته آماده کرده است و شهروندان هیچ نگرانی در خصوص بسته شدن 
معابر و خیابان های سللطح شهر نداشته باشندچرا که نمک و شن کافی در 

انبارهای شهرداری دپو گردیده تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود.
وی ادامه داد :تجهیزات و امکاناتی که برای مقابله با حوادثی همچون برف و 
شللرایط خاص توسط همکاران در ستاد مقابله با حوادث و بحران شهرداری 
اندیشلله در راستای آمادگی نیروها تعریف شده است و سهم بزرگی در رفع 
مشللکات در این شرایط انجام خواهد داد  از شللهروندان شهر اندیشه می 
خواهیم در صورت گرفتگی معابر یا مشکاتی در این حوزه سریعاً مراتب را 

به معاونت خدمات شهری و شهرداری شهر اندیشه اطاع دهد

»سید حسن صفوی« سکاندار اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ری شد

بازدید سرزده شهردار از ستاد برف روبی شهر اندیشه

ادامه خانه به دوشی

»حمایت« وضعیت میزبانی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران در سال 98 را بررسی کرد

»حمایت« از لزوم تسهیل ترخیص کااها  گزارش می دهد

 سردار تنگسیری خبر داد

»حمایت«   بررسی کرد

رییس جمهوری چین:

 ورود سپاه پاسداران 
به حوزه زیردریایی ها

  انباشت 46 هزار کانتینر 
در گمرکات کشور

 ارتش برای جنگ 
آماده باشد

تاثیر هدررفت بارش های مرزی 
در خشکسالی

14

3

2

4

15

14

»مایک پمپئو«، وزیر ام�ور خارجه آمریکا که 
به رویکردهای تند و سیاست های ضد ایرانی 
مشهور است، در گفتگوی اخیر خود با شبکه 
تلویزیونی »نیوز مکس ت�ی وی« طی ادعایی 
مضحک اعام کرد ک�ه »تحریم ها یک هدف 
غایی دارند و آن اینکه شرایطی را ایجاد کنیم 
تا مردم ایران زندگی بهتری نسبت به شرایط 
حال حاضر داشته باش�ند«! این اظهارنظر در 
حالی مطرح می ش�ود که آمریکا بعد از خروج 
ترامپ از برجام طی یک جنگ روانی بی سابقه 
کوشید وانمود کند که هدف تحریم ها نه مردم 
ایران بلکه حکومت است تا بر اساس توهمات 
خود، جمهوری اسامی را به تغییر محاسبه در 

سیاست های کان خود ازجمله...

 پمپئو، تحریم ها 
و تابستان داغ!

یاد د اشت

2
2

  دکتر محمدصادق کوشکی

دادستان تهران با اشاره به تخلف 180 میلیون داری اعام کرد

 بازداشت 8نفر 
در پرونده واردات کاغذ

15

3

2

  دیوار  بلند بی اعتمادی 
میان کنگره و کاخ سفید 

پیش فروش ساختمان 
بدون سندرسمی قانونی نیست

ارکان نظام در خدمت به مردم متحد هستند

SPV اروپا در اجرای
ناتوان است

تعطیلی دولت آمریکا وارد دومین هفته شد

رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور: 

رییس مجمع تشخیص مصلحت:

 سخنگوی وزارت امورخارجه:

دونالد ترامپ به شدت تاش دارد به هر طریق ممکن و با هر هزینه ای یکی از شعارهای 
تبلیغاتی خود که س�اختن دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک است را به ثمر رسانده و 
آن را اجرایی کند. با این حال نمایندگان دموکرات کنگره اعام کرده اند که تا زمانی که 
دولت بازگشایی نشود، بودجه هیچ کاری از جمله دیوار ساختن را به ترامپ نمی دهند. 

این اختافات بین کنگره و کاخ سفید تحلیلگران...

 شهرام جزایری در دادگاه بدوی به حبس 
نسبتاً طوانی محکوم شده است

  در پرونده سکه ثامن تاکنون حدود 
چهارهزار نفر شکایت کرده اند

ان
میز

ند/
یرب

ی ش
: عل

س
عک
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فرمانده نیروی دریایی س�پاه از ورود این 
نیرو به حوزه زیرسطحی ها خبر داد و گفت: 
دستاوردها در این زمینه، در رزمایش های 

آتی رونمایی می شوند.

سردار علیرضا تنگسیری فرمان��ده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، درباره آمادگی های 
دفاعی این نیرو در برابر تهدیدات اظهار داش��ت: ما 
در آمادگی کامل به سر می بری��م و تمام تحرکات 
دشمنان فرامنطقه ای که در منطقه ما حضور دارند 
را زیر نظ��ر داریم. وی اف��زود: کوچکترین تحرک 
دشمنان در منطقه زیر چشم نیروهای اطاعات و 

عملیات ما قرار دارد.
تنگسیری در گفت وگو با تسنیم، درباره برنامه های 
نی��روی دریایی سپاه ب��رای ارتقا توان موش��کی، 
پهپادی و تکاوری این نیرو تصریح کرد: روز به روز در 
حال ارتقا توان رزمی نیرو هستیم که این امر دستور 
فرمانده معظم کل قوا است. این امر، اعتقاد ما است 
و  بر همین اساس در حوزه های شناوری، موشکی، 
پهپ��ادی و تکاوری و حتی در حوزه زیرسطحی هم 

در حال کار و ارتقا توان نیروی دریایی سپاه هستیم. 
فرمانده نی��روی دریایی سپاه درب��اره ورود نیروی 
دریایی سپ��اه به حوزه زیرسطحی، اظهار داش��ت: 
حوزه زیرسطحی یکی از نیاز های ما است  که باید 
به این سمت بروی��م. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا تا کنون دستاوردی در ح��وزه زیردریایی ها هم 
داش��ته اید که بخواهید از آن رونمایی کنید، گفت: 
این امر در رزمایش های آت��ی نیروی دریایی سپاه 
رخ  خواهد داد. وی درباره تسلیح پهپادهای ندسا هم 
اظهار داشت: در این زمینه به دنبال محموله سازی 
و تسلیح این پهپادها به تسلیحات نقطه زن هستیم.

 موازنه قدرت به سود ایران است
سردار حسین سامی جانشی��ن فرمانده کل سپاه 
هم در یادواره هزار و 300شهید شهرستان کازرون 
با اش��اره به تاش آمریکا برای غلبه بر ایران اظهار 
داش��ت: آنها تجربیات خود را ب��ه صحنه آورده و از 
تمام ق��درت خود استفاد کردند ت��ا از ملت ما انتقام 
بگیرن��د. وی با اش��اره ب��ه اینکه دش��منان پس از 
40 س��ال نتوانستند ک��اری از پیش ببرن��د، گفت: 

دشمنان در دوران دفاع مقدس همه چیز داشتند به 
جز خدا و ما هیچ چیز به جز خدا نداش��تیم. سامی 
با اش��اره به اینکه امروز موازنه قدرت به سود ایران 
است، تاکید کرد: امروز با توکل به خداوند همانطور 
که آشکار است دشمن ما ازهر زمان ضعیف تر بوده 

و ما قوی تر هستیم. 
وی با اشاره به اینکه امروز ملت آگاه ما سختی ها را 
تحمل می کنند؛ چرا که هیچ فضیلتی جز با سختی 
بدست نمی آید، بیان کرد: بشارت بر ملتی است که 
سختی را تحمل کرده تا به عزت برسد چرا که پایان 
ش��ب سیاه، فجر پیروزی اس��ت. جانشین فرمانده 
کل سپاه با اش��اره به اینکه امروز نام ایران با افتخار 
درجهان طنین انداز شده است، گفت: این به برکت 
اس��ام و تجلی نور وایت بر ای��ن سرزمین است. 
وی با اش��اره به عملیات های سختی که رزمندگان 
کازرون در آن نقش آفرین��ی کردند تاکید کرد: این 
افتخار بزرگ برای کازرون است که رزمندگان آن در 
عملیات سخت دفاع مقدس در نزدیک ترین مواضع 
دشمن و در خطرناک ترین موقعیت ها درخشیده و 

افتخار آفریدند.

جانشین فرمان��ده کل سپاه  تاکید کرد: ش��هیدان 
باعث ش��دند ملت ایران در محاصره با قدرت های 
جهان و صف بندی قدرت های عالم کم نیاورد و این 
سرزمین مستقل از قدرت ها باقی بماند. سامی بیان 
کرد: انسان های عادی می میرند، اما ش��هدا پس از 
شهادت بیش از قبل به جامعه قوت و نور می بخشند، 
ما بدون ش��هیدان نمی توانستیم ادامه حیات دهیم 
آنه��ا قاعده جنگ را برای ما تغیی��ر دادند. جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ش��هیدان بی ریا 

بودند و در جبهه ها فقط اخاص بود.

 تحوی�ل 15 جنگن�ده کوث�ر ب�ه نهاجا 
تا ۳ سال آینده

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش هم روز گذش��ته درخصوص جنگنده 
کوث��ر و تحویل آن به نهاجا گف��ت: اولین جنگنده 
کوثر به نیروی هوایی تحویل داده شده است. امیر 
نصیرزاده ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته و پس از تولید انبوه، طی سه سال 15 جنگنده 
کوثر به نیروی هوایی ارتش تحویل داده خواهد شد.

ورود سپاه پاسداران به حوزه زیردریایی ها
سردار تنگسیری خبر داد

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن باید   سیاست  
این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و 
در مسیر خدمت به مردم و رفع معضات کشور با هدایت 

های مقام معظم رهبری عمل می کنند.

جلسه مجم��ع تشخی��ص مصلحت نظام روز گذش��ته ب��ه ریاست 
آیت اه صادق آملی اریجان��ی و با قرائت حکم رهبر انقاب توسط 

حجت ااسام محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبری برگزار شد.
در ادام��ه این جلسه آی��ت اه آملی اریجانی از اعتم��اد مقام معظم 
رهبری و حکم انتصاب��ش برای ریاست مجم��ع و عضویت فقهای 
ش��ورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایفی و 
مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و ش��ورای نگهبان 
مصرح است ب��ه نحو احسن، انج��ام دهیم. وی با گرامیداش��ت یاد 
روسای پیشین مجمع، از ش��خصیت آیت اه هاش��می شاهرودی و 
آیت اه هاش��می رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد 

مهم تجلیل کرد.

 نظ�ر مجمع تش�خیص مناف�ی نظر ش�ورای نگهبان 
نیست

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: همانگونه که 
مقام معظ��م رهبری در حکمشان فرمودند مجم��ع یک  نهاد مهم و 
موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسامی، وظایفی خاص 
دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی که تقنین 
می شود، عمل می کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب 
اصل112 قانون اساسی و همینطور اموری که به نحو وایی، به مجمع 
تکلیف شده، باید عمل شود و می تواند منشا حل بسیاری از مشکات 
قرار بگیرد. وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسامی با معضلی مواجه 
ش��ویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل 
معض��ل خواهد ب��ود و سیاست هایی که به  نح��و پیشنهادی خدمت 
مقام معظم رهبری تقدیم می ش��ود و همچنی��ن تنافی برخی آرا بین 
مجلس شورای اسامی و ش��ورای محترم نگهبان پدید آید مصالح 
جامعه را تشخیص و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی 
در بین نیست،  چراکه شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خاف 
ش��رع و خاف قانون اساس��ی و مجمع تشخی��ص مصلحت نظام، 
مصلحت را تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای 
نگهب��ان در مجمع حضور پیدا می کنند، ب��رای تشخیص مصلحت، 
رای و نظری غیر از آنچه در ش��ورای نگهب��ان داده اند، می دهند. لذا 
تعبیر تعارض که در متن آیین نام��ه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
آمده، دقیق نیس��ت و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می دهد و 
این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر 

مجمع  حاکم است.

به گزارش روابط عمومی مجم��ع تشخیص مصلحت، وی افزود: در 
حال حاضر با مسائلی مواج��ه هستیم که در متن جامعه و برای مردم 
پی��ش می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این 
مصال��ح را مجلس، ماحظه می کند و بر حس��ب آن تقنین می کند و 
بخش دیگر به صورت انطباق ب��ا سیاست های کلی نظام، در مجمع 
ب��ه لحاظ نظارتی ک��ه از سوی رهب��ری به مجم��ع تشخیص نظام 
واگذار کرده اند باید م��ورد بحث و بررسی قرار گی��رد و نتیجه آن به 
محضر ایشان تقدیم ش��ود که آن هم مسیر مه��م و خاصی دارد که 
 بای��د بر حسب نظر مقام معظم رهبری به ص��ورت عالمانه و مجدانه 

پیگیری شود. 
آیت اه آملی اریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه 
هستیم مسائلی که هم از بیرون تحمیل ش��ده و هم از مسائلی که از 
ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین فضایی 
که دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسامی 
به ویژه سرمایه های اجتماعی طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهای 

حقیقی نظام جمهوری اسامی باید برای برون رفت از این مشکات 
دست در دست هم با همه توان تاش کنند. رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: دش��من باید این احساس را بکند که همه 
ارک��ان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضات 
کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل می کنند، البته اختاف 
سلیقه طبیعی است اما آنجایی که می خواهند تصمیمی گرفته ش��ود 
و راهکاری ارائه ش��ود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از 
ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید 
احساس کند که در جایی رخنه ای وجود دارد و از طریق آن برای مردم 
می تواند مشکل ایجاد کند. وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند 
که مسئوان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، 
توصیه هایشان، نگرش ها و فعالیت هایشان، در مسیر خدمت به مردم 
و در مسی��ر رفع مشکات مردم است. نزاع ها نباید به ساحت کوچه و 
خیابان کشیده شود. نزاع های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه 

و فنی و حقوقی حل شود.

ارکان نظام در خدمت به مردم متحد هستند
رییس مجمع تشخیص مصلحت:

  دکتر محمدصادق کوشکی 
یادداشت

خبرکوتاه

پمپئو، تحریم ها و تابستان داغ!
»مایک پمپئ��و«، وزیر ام��ور خارجه آمریک��ا که به رویکرده��ای تند و 
سیاست های ضد ایران��ی مشهور است، در گفتگوی اخیر خود با ش��بکه 
تلویزیونی »نی��وز مکس تی وی« طی ادعای��ی مضحک اعام کرد که 
»تحریم ه��ا یک هدف غایی دارند و آن اینکه ش��رایطی را ایجاد کنیم تا 
مردم ایران زندگی بهتری نسبت به شرایط حال حاضر داشته باشند«! این 
اظهارنظر در حالی مطرح می شود که آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام 
طی یک جنگ روانی بی سابقه کوش��ید وانمود کن��د که هدف تحریم ها 
نه مردم ایران بلکه حکومت است تا ب��ر اساس توهمات خود، جمهوری 
اسامی را به تغییر محاسب��ه در سیاست های کان خود ازجمله در حوزه 
موشکی و حضور منطقه ای وادار کند. دایل فراوانی وجود دارد که ثابت 
می کن��د سیاست تحریمی آمریکا علیه جمه��وری اسامی هم ناکارآمد 
است و هم صد در صد به ضرر مردم عادی است و آن گونه که آمریکایی ها 
ادع��ا می کنند، خللی در عزم راسخ نظام اسامی ب��ه وجود نیاورده است. 

دراین باره گفتنی هایی هست.
1. ب��ا آغاز موج تحریم های جدید طی دو مرحله، برخی کشورهای مهم و 
هم پیمان جمهوری اسامی ساز مخالفت با آن را کوک کردند. به عنوان 
نمونه، »رج��ب طیب اردوغ��ان«، رئیس جمهور ترکیه، قط��ع ارتباط با 
جمه��وری اسامی را مخال��ف سیاست های کان این کش��ور اعام و 
تصریح کرد: »ایران متحد راهبردی ترکیه است. قطع روابط با متحدان، 
مغایر استق��ال و روابط کشورهاست.« مول��ود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز اندکی پس از برقراری تحریم های یک جانبه و ظالمانه 
در این خصوص اظهار کرد: »مجبور نیستیم از تصمیم آمریکا، انگلستان 
یا اتحادیه اروپا و غیره برای اعمال تحریم علیه یک کشور پیروی کنیم.« 
چینی ها هم به عنوان یک کشور و رقیب بزرگ در برابر هژمونی آمریکا که 
خری��دار 26 درصد نفت ایران هستند، به صراحت درخواست آمریکا برای 
توقف خرید نف��ت از کشورمان را رد کردند. روسیه نیز نه تنها تحریم های 
واشنگتن را نپذیرفت، بلکه آن را محکوم کرد و از دیگر کشورهای جهان 
خواست که این راهبرد غیرمنطقی را نپذیرند. کاخ کرملین در اطاعیه ای 
که به همی��ن مناسبت صادر نمود اقدام آمریک��ا را نقض قطعنامه 2231 
شورای امنیت مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران توصیف کرد. عراق و هند 
نیز دو کشور دیگری هستند که در مسیر خاف جهت واش��نگتن حرکت 
کرده اند. »سوش��ما سواراج« وزیر خارجه هند به روش��نی اعام کرده که 
کشورش از تحریم کشورهای خاص ازجمله تحریم هایی که آمریکا علیه 
ایران احیا کرده حمایت نخواهد کرد. وزیر خارجه و دیگر مسئوان عراقی 
هم اظهار کرده اند که تحریم های ضد ایرانی آمریکا را اجرا نخواهند کرد.

2. منظور آمریکا از تحریم، قطع دسترسی ایران به سیستم مالی سوئیفت 
است، گویی که خ��روج از این سیستم مالی، پای��ان دنیاست! بسیاری از 
کشورهای دنیا به دایل متع��ددی که هیچ ارتباطی هم به تحریم ندارد، 
سال هاست از سیستم های پیام رسان مال��ی مستقل از سوئیفت استفاده 
می کنند و طی سال های اخیر نیز استفاده از فناوری های مالی نوین رونق 
پیدا کرده است. براین اساس، سیستم پیام رسان مالی مستقل و پیمان های 
پولی دوجانبه و چندجانبه برای بی نیاز شدن از ارز و سیستم پیام رسان مالی 
آمریکا ازجمله بزرگ ترین چالش ها برای بی اثر کردن تحریم های ترامپ 

به شمار می روند.
3. تردیدی وجود ندارد که یاوه گویی های اخیر پمپئو و پیش از آن ترامپ در 
خصوص فراهم کردن زندگی و آینده بهتر برای مردم ایران با حربه تحریم، 
دروغی بیش نیست چراکه اولین قربانیان تحریم های واشنگتن، شهروندان 
ع��ادی هستند که حتی از کمبود برخی از اقام دارویی به دلیل ممانعت و 
مزاحمت های آمریکا رنج می برند. اگر بنا بود ایرانی ها از محدودیت های 
همه جانب��ه بترسند و پا پس بگذارند که خب، این اتفاق در جنگ تحمیلی 
رخ می داد. کدام کشور را مثل ایران اسامی می توان آدرس داد که هشت 
سال تمام تحت ش��دیدترین حمات نظامی و محاصره اقتصادی باشد و 
نه تنه��ا خم به ابرو نیاورد، بلکه با اقتدار، پیروز از میدان خارج ش��ود. نکته 
دیگر اینکه از چه زمانی مرسوم شده که دشمنان سفاک و قسم خورده ملت 
ایران دلسوز مردم ایران شوند؟! وقتی رژیم صهیونیستی دلسوز معیشت 
مردم می شود و آمریکایی ها برای اوضاع اقتصادی ابراز نگرانی می کنند 
و مدعی می ش��وند که تحریم می کنیم تا اوضاع بهتری داشته باشید، به 
زبان دیگر به مردم می گویند که ب��ه خیابان ها بریزید و در برابر حاکمیت 
قیام کنید؛ راهبردی که در زمستان سال گذشته روی پرده رفت و در همان 
روزهای نخست با شکست مواجه شد! حتماً نمی دانند یا خود را به نفهمی 
زده اند ک��ه انقاب اسامی از پشتوانه مردم��ی بسیار محکمی برخوردار 
است و آزمون خود را در انواع و اقسام فتنه ها، گردنه ها و بزنگاه ها پس داده 
است. افزون بر این، جمهوری اسامی از تجربه گران بهایی در اداره کشور 
طی دوران تحریم ها برخوردار است و همان گونه که رهبر حکیم انقاب 
تصریح فرمودند، تحریم اقتصادی آخرین تیر ترکش آن هاست و قطعاً در 

این سیاست نیز زمین گیر خواهند شد.
4. پمپئو به صراحت می گوید ایران دست از سیاست های منطقه ای و توان 
موشکی خود دست بردارد تا تحریم نشود ولی گویا چشمان خود را به روی 
حقایق منطقه بسته است. جمهوری اسامی در اوج تحریم ها موفق شد 
به اوج قله پیروزی در مبارزه با تروریسم تکفیری و ساخته وپرداخته غرب 
برسد و بینی آن ها را به خاک بمالد. می گویند توان موشکی نداشته باشید 
که مفهوم آن، خوان��دن فاتحه امنیت ملی است؛ این خواسته نامشروع را 
ک��دام عقل سلیم می پسندد؟ آمریکا و اقمارش م��ردم ایران را چه فرض 
کرده اند که از یک سو برای به خطر انداختن امنیت کشور نقشه می کشند و 
تحریم می کنند و از سوی دیگر ادعای حمایت از مردم ایران را دارند؟! به 
فرض محال که با تحریم، رفاه و آینده ای بهتر در انتظار مردم باشد، وقتی 
امنیت برقرار نباش��د، معیشت منهای آرامش خاطر به چه درد می خورد؟! 
ازای��ن رو، اصرار بر حفظ توان دفاعی – تهاجم��ی دقیقاً در راستای منافع 
مردم کش��ور است و تحریم ها قادر نیستند که ب��ه این استراتژی کلیدی 

خدشه ای وارد کنند.
حربه نخ نما ش��ده تحریم ها برای کشور و ملتی رع��ب آور است که با یک 
تشر یا اخ��م از مواضع و راهی که در پیش گرفته اند کوتاه بیاید نه انقاب و 
کشوری مثل جمهوری اسامی ایران که آرم��ان خود را بر استقال و نه 
گفتن به قدرت های بزرگ بنا نهاده است. بر این اساس باید گفت که مواضع 
اخیر دولتمردان آمریکایی نوعی فرار روبه جلو محسوب می شود، چراکه اگر 
تحریم ها اثر داشت، باید در همان نیمه مردادماه، تابستان داغ آن ها را محقق 
می کرد و رویای شوم آن ها برای پایان کار انقاب پیش از فجر چهلم محقق 

می شد، درحالی که این گونه نیست و این آرزو را به گور خواهند برد.

 سردار حسی��ن غیب پرور ریی��س سازمان بسی��ج مستضعفین گفت: 
همکاری دولت و بسیج در بخش هایی آغاز ش��ده است اما تا حد مطلوب 

فاصله داریم.

 »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تماسی تلفنی با 
»وادیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه بر مواضع خصمانه این رژیم علیه 

حضور قانونی ایران در سوریه تاکید کرد.

گزیده ها

فرایند صلح افغانستان 
محور مذاکرات عراقچی و غنی

 سید عب��اس عراقچی معاون 
وزیر خارجه ایران که به کابل 
سفر کرده، با »اش��رف غنی« 
رییس جمهور افغانستان دیدار 
و گفت وگو ک��رد. در این دیدار 
که در ک��اخ ریاست جمهوری 
افغانستان انجام شد، دو طرف 
در رابطه با اهمیت مناسبات همه جانبه میان دولت ها، فرآیند صلح 
به رهبری و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار 
بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزی��ر خارجه ایران در مورد دیدار 
اخیر مقامات ایرانی با طالبان به اش��رف غنی گزارش داد و از تعهد 
دولت کشورش به اصل رهب��ری و مالکیت حکومت افغانستان در 
تداوم فرآیند صلح، اطمینان داد. به گزارش ایرنا، همچنین طرفین 
در این دیدار تأکید کردند که در تم��ام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار 

صورت گیرد تا نتیجه مؤثر به دنبال داشته باشد.

دو ماهواره ایرانی  آماده پرتاب 
 مجتب��ی ُسراِدق��ی مدیرکل 
فن��اوری فضای��ی سازم��ان 
فضایی ای��ران، درباره آخرین 
وضعی��ت ماهواره های ایرانی 
ب��رای پرتاب گف��ت: ماهواره 
دوست��ی برای پرت��اب کاما 
آماده اس��ت و تست های فنی 
ماهواره پیام جمعه ش��ب انجام ش��د. سرادقی درباره انجام آخرین 
تست های فنی این 2 ماهواره، گفت: تست های فنی ماهواره دوستی 
در سال 95 به اتمام رسید اما پرتاب آن به تعویق افتاد و اکنون دوباره 
برای پرتاب آماده ش��ده است و کاما آماده ایم. وی درباره هدف و 
کاربردهای این ماهواره ها، گف��ت: کاربرد اصلی این ماهواره ها به 
دس��ت آوردن توانمندی ساخت ماه��واره و اثبات فناوری است که 
بفهمیم زیر سیستم ها و سیستم های اصلی ماهواره ها چقدر می توانند 
کار خود را انجام دهند و حتی تقدم این اهداف از اهداف دیگری که 
برای آنها در نظر گرفته ش��ده مهم تر است. سرادقی در گفت وگو با 
فارس، اف��زود: اما با توج��ه به اینکه ه��ر ماهواره بای��د ماموریت 
عملکردی داشته باشند ماموریت های ثانویه برای آنها دیده است و 
ماموریت مشترک ثانویه هر دو ماهواره تصویربرداری است. عاوه 
براین در ماهواره پیام یک ماموریت مخابراتی نیز دیده شده که بتواند 
یک پیام را ذخیره کند و به سم��ت زمین بفرستد؛ همچنین در پیام 

یک محموله اندازه گیری تشعشعات فضایی نیز قرار داده ایم.

آیین نامه نظارت بر رفتار نمایندگان 
تغییر می کند

 غامرض��ا کات��ب ریی��س 
کمیسیون آئی��ن نامه داخلی 
مجلس، با اش��اره به تصویب 
طرح حف��ظ جایگ��اه و اقتدار 
مجل��س در کمیسیون تدوین 
آیین نامه داخلی مجلس، گفت: 
5طرح در کمیسیون آیین نامه 
داخلی مجلس در م��ورد حضور منظم نمایندگان در کمیسیون ها و 
صحن علنی مجلس، عدم استفاده از موبایل در صحن علنی مجلس 
تدوین ش��ده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس، اظهار داشت: 
در یکی از این طرح ها، دولت مکلف خواهد شد بودجه شرکت های 
دولتی را شهریورماه به مجلس ارائه کند تا قبل از ارائه ایحه بودجه 
در مجل��س مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: دولت با این طرح 
مخالف است و اعام می کند توانایی ارائه ایحه بودجه در دو مرحله 
شامل ارائه بودجه کان در آذرماه و بودجه شرکت ها در شهریورماه 
را ندارد. کاتب خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، 
دیوان محاسبات بودجه شرکت ها را مورد بررسی دقیق قرار می دهد. 
نماینده مردم گرمسار در گفت وگو با مهر، تصریح کرد: عاوه بر این 
در راست��ای تغییر قوانین و مقررات نظارت ب��ر رفتار نمایندگان نیز 

موادی در این طرح ها دیده شده است.

ادامه مذاکرات 
برای آزادی مرزبانان ربوده  شده

 علی کرد نماینده مردم خاش 
و میرج��اوه در مجلس اظهار 
ب��رای  رایزنی ه��ا  داش��ت: 
آزادسازی مرزبانان غیور ایران 
اسامی ک��ه توسط گروهک 
تروریست��ی گروگ��ان گرفته 
ش��ده اند به طور جدی از سوی 

مقامات ایرانی در حال انجام است. 
نماینده مردم خ��اش و میرجاوه در مجل��س در گفت وگو با تسنیم 
با اش��اره به اینکه تاکنون پیگیری های متع��ددی برای آزادی این 
گروگان ها شده است تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین خبرها در 
مورد آزادسازی آن ها امنیتی است نمی توان این مسائل را رسانه ای 
کرد. وی همچنی��ن از نیروهای مردمی و سپ��اه پاسداران انقاب 
اسامی ک��ه با جدیت در بح��ث آزادس��ازی گروگان ها در تاش 
هستند قدردانی ک��رد و گفت: امیدواریم ب��ا توجه به پیگیری های 
صورت گرفته و با عنایت خداوند این گروگان ها به زودی به کشور و 

آغوش خانواده برگردند.

تکذیب ادعای فروش
 نفت ُکردهای سوریه به ایران

 گ��روه موسوم ب��ه »نیروهای 
دموکراتی��ک سوریه« ادعای 
ترام��پ«  جدی��د »دونال��د 
رییس جمهور آمریک��ا درباره 
فروش نفت به ای��ران توسط 
ُکرده��ای سوری��ه را تکذیب 
کردند. »ریدور خلیل« رییس 
بخش روابط خارجی نیروهای دموکراتیک سوریه، گفت: یک قطره 
نفت شمال سوریه به ایران فروخته نشده است. وی در ادامه توضیح 
داد که بین مناطق تحت کنترل این نیروها با ایران هیچ مرز مشترکی 
وجود ندارد و آنها هم با توجه به نب��ود پاایشگاه در منطقه بیشتر از 
تقاضای عمومی نفت تولید می کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
رییس جمهور آمریکا در جمع اعضای کابینه مدعی شده بود کردهای 
سوریه به ایران نفت می فروشند. وی ادعا کرد: ُکردها-خیلی جالب 
است. ترکیه آنها را دوست ندارد. سایرین دوستشان دارند. من از این 
خوشم نمی آید که آنها نفت اندکی را که دارند به ایران می فروشند. از 
آنها خواستیم که به ایران نفروشند.کردها شریک ما هستند، ولی به 
ایران نفت می فروشند. ما از این مسئله راضی نیستیم؛ خشنود نیستیم.

 HEMAYATONLINE. 
IR

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایحه 
CFT پ�س از اعمال اصاحات توس�ط 
مجل�س ارس�ال و در ش�ورای نگهبان 
مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد 
از ایراداتی که ش�ورا گرفت�ه بود مرتفع 

شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
نشست خبری خود، اظهار داشت: یکی از مصوبات 
اخیرا شورای نگهبان درباره ایحه الحاق دولت 
جمهوری اسامی ای��ران به کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم ب��ود. وی افزود: با توجه به 
اینکه ش��ورای نگهبان ایرادات مشخصی درباره 
ایحه مذکور داشته است این ایحه برای اصاح 
و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. 
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: با توجه به 
بررسی های مجلس شورای اسامی تنها 2ایراد 
از مجموع ایرادات ش��ورای نگهبان برطرف شده 
و ایرادات دیگر شورا به CFT به قوت خود باقی 
است. کدخدایی برهمین اس��اس درباره بررسی 
مصوبات مجل��س در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: ای��ن روند در سال 84 انجام ش��ده و 
جدید نیست. وی با بی��ان اینکه از سوی رهبری 
اختیار نظارت ب��ر سیاست های کل��ی به مجمع 
تشخیص مصلح��ت نظام تفویض ش��ده است، 
گفت: از سال 96 ای��ن اختیارات به هیات نظارت 
مجمع داده شد و هیات نظارت موظف به نظارت 
به حیث عدم مغایرت ش��د. سخنگوی ش��ورای 
نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: روز گذش��ته 
هم در مجمع تشخیص قانون مبارزه با پولشویی 

را در همین رابطه بررسی کردیم.

 قانون انتخابات نواقصی دارد
وی در ادامه نشست خب��ری خود، درباره بررسی 
صاحی��ت نامزدهای ریاست جمه��وری گفت: 
در قوانین مربوط به این انتخاب��ات ما واجدین را 
مشخص می کنیم. سخنگوی ش��ورای نگهبان 
درباره عدم بررسی دقی��ق صاحیت نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای اسامی نیز عنوان کرد: 
در بررسی صاحیت نامزدهای انتخابات  مجلس 
شورای اسامی هر آنچه قانون تعیین تکلیف کند 
آماده اجرای آن هستیم. کدخدایی در همین رابطه 
افزود: پس از اباغ سیاست های کلی انتظار داشتیم 
مجلس قانون انتخابات را اصاح کند چرا که نواقص 
بسیاری دارد. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان 
ک��رد: امیدواریم در فرصت باقی مانده مجلس دهم 
شورای اسامی تغییراتی در قانون انتخابات انجام 
ش��ود.  وی در همین زمینه یادآور شد: از بین 6هزار 
نفری که انتخاب ش��دند افراد شایسته دیگری نیز 
می توانستند انتخاب ش��وند. چرا همه چیز را گردن 
شورای نگهبان می اندازید؟  کدخدایی با بیان اینکه 
6 هزار نفر برای290 کرسی مجلس نامزد می شوند، 
گفت: به غیر از رد صاحیت ها و تاییدها از این 6 هزار 
نفر افراد دیگری هم می توانستند انتخاب شوند. وی 
همچنین عنوان کرد: ش��رایط حداقلی انتخابات 
مجلس ش��ورای اسامی در قانون ذکر ش��ده و 
برای بررسی ش��رایط نامزدها در شورای نگهبان 
مکانیزم دیگری نداری��م البته هیچ ارگانی چنین 
ابزاری ندارد.  به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی 
شورای نگهبان درخصوص نظر شورای نگهبان 
نسبت به طرح استانی ش��دن انتخابات، گفت: ما 
در مورد طرح هایی ک��ه در کمیسیون ها بررسی 

می شود هیچ اظهارنظری نمی کنیم.

س�خنگوی وزارت امور خارج�ه با بیان 
اینکه اروپا با برخ�ی ناتوانی های جدی 
در اجرای SPV مواجه است، گفت: ایران 
مس�ئولیت عدم اجرای سازوکار مالی را 
بر عهده اروپا می دان�د و در نهایت صبر 

ایران نیز حدی دارد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
انتقاد از تأخیر اتحادیه اروپا در اجرای سازوکار مالی 
موسوم به SPV پ��س از خروج آمریکا از برجام، 
اظهار داشت: اتحادیه اروپا در ایجاد سازوکار مالی 
با حسن نظر ورود ک��رد و اراده سیاسی مثبتی نیز 
از خود نشان داد اما در طول زمان و طی مذاکرات 
ماه های گذش��ته این احس��اس کم کم جدی تر 
می ش��ود که کشوره��ای اروپایی ب��ا یک سری 
ناتوانی ه��ای جدی در اج��رای SPV مواجهند. 
وی سیطره دار و همچنین در هم تنیدگی اقتصاد 
اروپا و آمریکا را از دای��ل اصلی تأخیر در اجرای 
SPV خوان��د و افزود: اتحادی��ه اروپا و حتی سه 

کشور اروپایی طرف ایران در برجام نیز در اسارت 
و گروگ��ان اقتصاد آمریکا هستن��د لذا ازم است 
که در جه��ت استقال خود و ب��رای ادامه حیات 

مستقانه تصمیم بگیرند.

 ایران، اروپا را مقصر می داند
قاسمی ادامه داد: کشوره��ای اروپایی باید بهای 
استقال اقتصاد خود از آمریکا را بپردازند چراکه 
انجام این کار مهم حتم��اً نمی تواند بدون هزینه 
باش��د به خصوص در اجرای کار مهم و تاریخی 
چون SPV ک��ه می تواند نقط��ه عطف مهمی 
برای همبستگی اروپا در صحنه جهانی باش��د لذا 

کشورهای اروپایی باید در این برهه و مقطع زمانی 
تصمیم بگیرند.

 سخنگ��وی وزارت ام��ور خارج��ه تاکی��د کرد: 
جمهوری اسام��ی ایران قطع��اً مسئولیت عدم 
اجرای سازوکار مالی موسوم به SPV را به عهده 
اروپا می دان��د و آنها باید به عنوان مقصر اصلی به 
عواقب این تصمیم فکر کنند چرا که ایران تاکنون 
به تمامی تعهدات برجام��ی خود عمل کرده ولی 
نهایتاً صبر ایران حتماً حد و اندازه ای دارد لذا زمان 
اتخاذ تصمیم راهبردی اتحادیه اروپا برای انتخاب 

مسیر خود نزدیک است.
قاسمی در واکنش به سخنان یکی از تحلیلگران 
سیاس��ت خارجی کشورمان مبنی ب��ر عدم اقدام 
 SPV عملی ایران در مواجه��ه با اجرایی نشدن
تصریح کرد: برخ��ی مسائل، موضوعات داخلی و 
خواست کشور است که روند خود را در کانون های 

قانونگذاری داخلی طی می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت وگو با 
خبرگزاری صداوسیما، گفت: برقراری ارتباط بین 
 SPV را با موضوع CFT تصویب لوایحی چون
مطلوب نمی بینیم چراکه موضوع SPV به عنوان 
تعهدی که 1+4 پس از خروج آمریکا از برجام به 

ایران داد، کامًا روشن است. 
قاسم��ی همچنین درخصوص اظه��ار نظر اخیر 
وزیر خارج��ه انگلیس درباره ی��ک متهم امنیتی 
هم تأکید ک��رد: متاسفانه وزیر خارجه انگلیس در 
خصوص موضوع��ی که اصوا ارتباطی به کشور 
متبوع وی ن��دارد، اظهاراتی عجوانه و نادرست 
مطرح کرده که گویای عدم اشراف کافی وی به 
موضوع بوده و بنوعی مداخله در امور داخلی یک 

کشور مستقل است.

 CFT تنها دو ایراد
برطرف شده است

SPV اروپا در اجرای
ناتوان است

 سخنگوی وزارت امورخارجه:کدخدایی:
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تدوین سند 40 ساله دستاوردها ی 
نظام در دستگاه قضایی زنجان

رییس کل دادگستری استان زنجان از جمع آوری و تدوین سند 40 ساله 
دس��تاورد ها ی نظام در دستگاه قضایی اس��تان براساس حوزه مأموریتی 
مجموعه ها در آستانه چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقاب اسامی 
خبرداد. حجت ااس��ام والمس��لمین صادقی نیارکی در جلسه شورای 
قضایی اس��تان زنجان که با حضور طهماس��بی رییس سازمان مدیریت 
برنامه ریزی استانداری برگزار ش��د، اظهارکرد: برای ارائه خدمات روان، 
آس��ان و در ش��أن مردم اس��تان با توجه به ش��رح وظایف و نوع خدمات 
سازمان های تابعه قوه قضاییه، تأمین نیازها ی اولیه و رفع کمبود ها ازم 
و ضروری اس��ت. رییس ش��ورای قضایی اس��تان زنجان توجه به حوزه 
پیش��گیری را یک مأموریت محوری برای قوه قضاییه دانست و خواستار 
همکاری دستگاه ها برای پیشبرد اهداف این حوزه اثرگذار شد. وی با اشاره 
ب��ه اینکه حرکت و فعالیت های ما باید بر محور برنامه باش��د، افزود: همه 
حوزه ها و دس��تگاه های تابعه قوه قضاییه در استان برنامه ها ی مجموعه 
خود را برای س��ال 98 تدوین و ارائه کنند. رییس کل دادگس��تری استان 
زنجان در ادامه از جمع آوری و تدوین سند چهل ساله دستاوردها ی نظام 
در دستگاه قضایی استان بر اساس حوزه مأموریتی مجموعه ها در آستانه 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقاب اسامی و جشن انقاب خبر داد. 

دولت ها نباید حامی پروژه های 
بدون پیوست زیست محیطی باشند

دادس��تان عمومی و انقاب اس��تان اردبیل، گف��ت: دولت ها نباید حامی 
پروژه های بدون پیوس��ت زیست محیطی باش��ند. ناصر عتباتی در دوره 
آموزشی ضابطین دادگستری محیط بانان استان اردبیل اظهارکرد: نباید 
اشتغال زایی یا رونق تولید به قیمت تخریب منابع طبیعی و محیط زیست 
تمام شود و در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری نیز در تمامی طرح ها 
بر ضرورت جدی انگاشتن پیوس��ت های زیست محیطی تأکید می شود. 
دادستان عمومی و انقاب استان اردبیل یادآورشد: حساسیت ها در قبال 
محیط زیست باید بیش از پیش افزایش یابد تا از این میراث گرانبها که به 
عنوان امانتدار نسل های بعدی هستیم به بهترین شکل ممکن حفاظت 
شود. عتباتی اضافه کرد: یکی از مهمترین تهدید های زیست محیطی که 
باعث تخریب اراضی طبیعی در قالب اجرای پروژه های مختلف می شود، 
اجرایی کردن طرح ها بدون مطالعه و پیوس��ت های زیست محیطی بوده 
و دولت ه��ا نباید حامی چنین طرح هایی باش��ند. وی بر ضرورت افزایش 
هوشیاری و آگاهی نیروی انس��انی فعال در این قبیل بخش ها تأکید کرد 
و ادام��ه داد: فع��اان زیس��ت محیطی و محیط بانان امانت��داران میراث 
طبیعی هس��تند که با تاش خود هجمه و تعرض های انجام پذیرفته به 
محیط زیست منطقه را دفع می کنند. عتباتی یادآورشد: اجازه نخواهیم داد 
تا کسانی که با شکار، صید، تخریب و آلودگی غیرمجاز هوا و خاک درصدد 
ضربه زدن به محیط زیست منطقه هستند به جسارت و قانون شکنی های 
خود ادام��ه دهند. وی بر حمایت همه جانبه دس��تگاه قضا از محیط بانان 
تأکید کرد و افزود: قانون این اجازه را به دس��تگاه قضایی کشور داده تا در 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیس��ت به عنوان مدعی العموم وارد شده 
و در احقاق حقوق مردم قوانین را اجرایی کند. دادستان عمومی و انقاب 
استان اردبیل تصریح کرد: با شناس��ایی شکارچیان باید جلسات مختلف 
توجیهی با این گروه برگزار شده و ظلم هایی که با شکار غیرمجاز در حق 

طبیعت انجام می شود تبیین شود.

اعاده 172 هکتار از اراضی ملی 
مازندران به بیت المال

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه بیش از 172 هکتار از 
اراضی ملی مازندران به بیت المال اعاده شده است، گفت: از تغییرکاربری 

بیش از 98 هکتار از اراضی ملی استان جلوگیری به عمل آمد.  
حجت ااس��ام والمسلمین تقوی فرد با اعام اینکه بیش از 172 هکتار 
از اراضی ملی مازندران به بیت المال اعاده ش��ده است، اظهارکرد: در این 
خصوص 607 فقره پرونده تشکیل شد که از این تعداد 44 پرونده مربوط 
به اجرای احکام قضایی، 547 پرونده مربوط به تبصره ذیل ماده 55 و 16 
پرونده مربوط به اراضی ساحلی بوده است. رییس کل دادگستری استان 
مازندران با اش��اره به قطع بیش از 50 هزار اصله درخت، درختچه و نهال 
در این استان خاطرنش��ان کرد: در این حوزه 586 نفر در راستای مبارزه با 
قاچاق چوب دستگیر شده و 595 دستگاه خودرو توقیف شد.وی در ادامه 
با اش��اره به عملکرد مدیریت امور اراضی  استان مازندران اظهارکرد: طی 
9 ماه ابتدای امس��ال 345 پرونده در این حوزه در محاکم قضایی اس��تان 
مطرح شد که بیش از 58 هکتار از اراضی استان مازندران را شامل می شود. 
تقوی فرد به تش��کیل دوهزار و 599 مورد پرونده در راستای جلوگیری از 
تغییرکاربری غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری از تغییر کاربری 
بیش از 98 هکتار از اراضی ملی استان جلوگیری به عمل آمد. رییس کل 
دادگستری استان مازندران همچنین عوارض وصول شده برای مجوز های 

تغییرکاربری در استان را بیش از 36 میلیارد ریال برشمرد.

بازداشت یک نفر 
در پی حادثه انفجار کارگاه رنگ کاری

رییس حوزه قضایی بخش کهریزک از بازداش��ت ی��ک نفر در پی حادثه 
انفجار کارگاه رنگ کاری خبر داد و گفت: این حادثه سبب فوت دو جوان 
شد.  حجت ااس��ام والمسلمین عباسی اظهارکرد: در پی انفجار کارگاه 
رنگ کاری در کهریزک دو جوان جان باختند. این حادثه که در یک کارگاه 
تولید میز چوبی در خیابان انبار مخابرات کهریزک رخ داد س��بب فوت دو 
جوان ش��د. وی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد کارگاه مذکور تحت 
اجاره فردی قرار داش��ته و در آن مقداری تینر انباشت شده بود که ظاهرا 
تهویه محل خراب بوده و احتماا وجود یک بخاری س��بب انفجار تینر ها 
شده است. رییس حوزه قضایی بخش کهریزک ادامه داد: در حال حاضر 

یک نفر در بازداشت است و تحقیقات در خصوص این حادثه ادامه دارد.

شناسایی محل دپوی
 7۸0 کیلوگرم تریاک

دادستان عمومی و انقاب شهر قدس خبر از توقیف کامیون حامل 780 
کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک داد و گفت: دراین خصوص شش متهم 
دس��تگیر شدند که تحت قرار بازداش��ت موقت قرار دارند. مجید کاویانی 
از کش��ف 780 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک خبر داد و اظهارکرد: با 
اقدامات اطاعاتی میزان 780 کیلوگرم تریاک که از اس��تان های مرزی 
کش��ور به غرب اس��تان تهران منتقل شده بود شناس��ایی شد. دادستان 
عمومی و انقاب ش��هر قدس خاطرنش��ان کرد: پس از شناسایی محل 
دپو مواد مخدر، یک دستگاه کامیون حامل موادمخدر و یک دستگاه پژو 
206 توقیف و پیش از توزیع کش��ف شد. وی ادامه داد: دراین خصوص 6 
متهم دستگیر شدند که تحت قرار بازداشت موقت قرار دارند و پرونده در 

حال رسیدگی است.

صد و سی و پنجمین نشست خبری 
سخنگوی قوه قضاییه برگزار می شود

یکصد و سی و پنجمین نشست 
خبری سخنگوی قوه قضایی��ه 
ام��روز برگزار ميش��ود. دفتر 
سخنگ��وی قوه قضاییه اعام 
کرد: یکصد و س��ی و پنجمین 
سخنگوی  خبری  نشست 
قوه قضاییه ام��روز یکشنبه 16 
دی امسال ساعت 13:30 در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه برگزار 

ميشود.
در این نشست حج��ت ااسام و المسلمین محسنی اژه ای معاون 
اول و سخنگ��وی قوه قضاییه به س��واات خبرنگ��اران در زمینه 

موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.

اعام نتیجه گزارش پزشکی قانونی 
در رابطه با راننده اتوبوس دانشگاه 

مدیرک��ل پزش��کی قانونی تهران، گف��ت: رانن��ده اتوبوس حامل 
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، سکته قلبی نکرده است.

به گزارش روابط عمومی پزش��کی قانونی کشور، مسعود قادی پاشا 
اظهارکرد: با توج��ه به گزارش آسیب ش��ناسی در خصوص راننده 
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، مشخص شد 

این فرد سکته قلبی نکرده است.
گفتن��ی است، این حادثه چهارم دی ماه ساع��ت 12:21 دقیقه روز 
سه شنبه در معابر داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی 
اتفاق افتاد و  سقوط اتوبوس در دانشگاه منجر به فوت و مجروح شدن 

تعدادی از دانشجویان شد.

برگزاری پودمان آموزشی 
ویژه قضات آزمایشی

پودمان آموزشی ویژه قضات آزمایشی به مدت سه روز از 12 تا 14 
دی امسال به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه 

در سالن مدیریت آموزش کارآموزان قضایی قم برگزار شد.
شرکت کنندگان حدود 25 نفر بودند که از استان های البرز، اصفهان 

و زنجان در این پودمان حضور داشتند.
سرفصل های آموزشی این دوره عبارت بودند از، بررسی»قرار های 
نهای��ی«، » قرار های تأمی��ن «، » رسیدگی به جرایم اش��خاص 
 حقوق��ی «، » تحقیقات مقدمات��ی«، »بررسی تع��دد و تکرار « و 
»قواع��د صاحیت.« این پودمان زیر نظ��ر اساتید مجرب دستگاه 
قضایی، از جمله حجت ااسام والمسلمین عابدی و رییسی، دلیر 

و شاهچراغ تشکیل شد.

ضرورت افزایش اعتبار 
برای  اجرای طرح کاداستر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس، بر ضرورت اصاح 
اعتبارات تعیین ش��ده ب��رای اجرای طرح کاداست��ر، جذب قضات، 
سازمان زندان ها و شورای حل اختاف در ایحه بودجه 98 تأکید 
کرد. محمدعلی پورمختار در مورد ردیف های تخصیص داده شده در 
بودجه 98 به بخش های مختلف قضایی، اظهارکرد: در ابتدا جداول 
به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان گذاشته نشده بود و این خود 
یک ای��راد بود، گرچه این اقدام با این ماحظه صورت گرفته که در 
مورد استفاده از کاغذ صرفه جویی شود، اما نمایندگان را در دسترسی 
به جداول با مشکاتی مواجه کرد. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ 
در مجلس دهم شورای اسامی، ادامه داد: البته بودجه به طور سالیانه 
12درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می کند و این امری طبیعی 

است که هر سال باید بر اساس نرخ تورم اتفاق بیفتد.
وی با اش��اره به ردیفی که بای��د در بودجه 98 ب��رای اجرای طرح 
کاداستر در نظر گرفته ش��ود، تصریح کرد: در بودجه سال گذش��ته 
ردیف تخصیص داده شده به اجرای طرح کاداستر موضوع متفاوتی 
ب��ود که به طور ویژه اتفاق افتاد و سهم سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشور را کاهش داده و به منظور تأمین تجهیزات به سازمان هال 
احمر اضافه کردند و همین موضوع باعث شد که یک خسارت جدی 
به این حوزه وارد شده و کار متوقف شود که امیدواریم امسال بتوانیم 

این موضوع را در کمیسیون تلفیق اصاح کنیم.

محکومیت 11 میلیون یورویی 
دو شرکت متخلف در قزوین 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت 11 میلیون 
یورویی دو ش��رکت وارد کننده کاا به دلیل ع��دم ایفای تعهدات 
ارزی در این استان خبر داد. محمود احمدی اظهارکرد: واحد ارزی 
یک��ی از بانک های است��ان قزوین در خصوص ع��دم ایفای تعهد 
واردکنندگان کاا در قب��ال دریافت ارز و خدمات دولتی با اعتباری 
در مجموع به مبلغ بیش از 11 میلیون و یکصد و سی هزار یورو که 
برای ترخیص کاا تحویل ش��ده بود جهت تعقیب و اعاده ارز خارج 
شده از کشورشکایتی تنظیم و به این اداره کل ارسال کرد. وی ادامه 
داد: طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، این وارد کنندگان باید نسبت 
به ارائه برگ سبز ورود کاا در موعد مقرر به کشور اقدام می کردند. 
لذا برای این موارد پروندهایی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم 
تعزیرات حکومتی استان قزوین ارجاع داده شد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان قزوین بیان کرد: این شعبه پس از احضار نمایندگان 
این ش��رکت ها و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را 
مح��رز تشخیص داده و متهمین را به اعاده عین ارز گزارش ش��ده 
»11 میلیون و137 هزارو600یورو« به بانک شاکی و تعلیق کارت 

بازرگانی به مدت یک سال محکوم کرد.

تشکیل پرونده شخصیت 
برای متهمان در هرمزگان

سرپرست معاونت آم��ار و فناوری اطاعات دادگستری کل استان 
هرمزگان از راه ان��دازی واحد های مددکاری اجتماعی در سه حوزه 
قضایی استان خب��ر داد. مجتبی قهرمانی اظهارک��رد: در راستای 
اجرای مصوبات ششمین جلسه شورای قضایی استان و با استناد به 
مواد 203، 286، 486 و 487 قانون آیین دادرسی کیفری، واحد های 
مددک��اری اجتماعی در سه حوزه قضای��ی بندرعباس، بندرلنگه و 
میناب راه اندازی ش��ده است. وی در ادامه افزود: مهمترین وظیفه 
واحد های مددکاری اجتماعی در سه حوزه مرکز، شرق و غرب استان 
هرمزگان، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین است. سرپرست 
معاونت برنامه ریزی دادگستری کل استان هرمزگان تصریح کرد: 
پرونده شخصیت حاوی گزارش مددکار اجتماعی و همچنین نتایج 
مطالعات روان ش��ناسی، آزمایش های پزش��کی، روان پزش��کی و 

پژوهش های اجتماعی درباره متهم است.
قهرمانی یادآورشد: امکان دستیابی به تصمیمات مناسب قضایی، 
اتقان آرا و متناسب سازی مجازات ها با ش��خصیت متهم یا بزهکار، 
مهمترین اهدافی است که با راه اندازی واحد های مددکاری اجتماعی 

به دنبال آن هستیم.

روی خط خبر
  رییس سازمان ثبت اس�ناد و اماک کشور، گفت: قانون 
پیش ف�روش س�اختمان باید ب�ا دقت اجرا ش�ود و تمام 
بخش ها و ادارات ثبت اس�ناد و دفاتر اسنادرسمی مکلف 
به اجرای این قانون هستند و حتماً باید سند این معامات 

در دفاتر اسنادرسمی صادر شود.

احمد تویسرکانی اظهارکرد: براساس قانون پیش فروش ساختمان، 
دستگاه های مختلف در ای��ن زمینه تکالیفی دارند و هر دستگاهی 
مطابق قوانین و مقررات مکلف به اجرای بخشی از این قانون است. 
به طور مثال بخشی از آن مربوط ب��ه سازمان ثبت اسناد و اماک 

است که پیگیری های آن را انجام می دهیم.
وی در ادامه افزود: بخشی از این قانون به عهده شهرداری هاست که 
شهرداری ها با نظارت وزارت کشور وظایف خود را انجام می دهند. 
وزارت راه و شهرسازی نیز وظایفی در زمینه نظارت دارد. نکته مهم 
این است که مجموعه دستگاه ها همت کنند تا قانون پیش فروش 

ساختمان به شکل کامل انجام شود.
ریی��س سازمان ثبت اسن��اد و اماک کشور به ایرن��ا گفت: قانون 
پیش ف��روش ساختم��ان یک قان��ون ازم ااجرا اس��ت و طبیعتًا 
قرارداده��ای مربوط به پیش ف��روش ساختمان ها باید به ش��کل 
رسمی انجام ش��ود. البته بعض��ی از تکالیفی ک��ه قانونگذار برای 
اجرای این قانون به شهرداری ها محول کرده، در برخی از استان ها 
و ش��هرها قابل اجرا نیست و شهرداری ها توانایی های فنی ازم را 

در این زمینه ندارند.
وی افزود: این قانون ایرادهایی نیز دارد و مجلس شورای اسامی در 
حال بررسی و اصاح آن است و این ایرادها طی جلساتی با حضور 

برخی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مقدمات اجرای قان��ون پیش فروش ساختمان آماده کردن 
سخت افزارهای مطرح ش��ده در این قانون است که این موضوع از 
سوی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور ارائه ش��ده و با همکاری 
کانون سردفتران و دفتریاران به دفاتر اسنادرسمی اباغ شده است.

طبق قانون پیش فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه گذاران 
موظفن��د برای پیش ف��روش و واگذاری حقوق و تعه��دات خود از 

طریق دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظی��م سندرسمی اقدام کنند 
و مدارک��ی همچون سندرسمی مالکیت یا سندرسمی اجاره با حق 
احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و ش��ناسنامه فنی مستقل 
برای هر واحد و پاسخ استع��ام از اداره ثبت اسناد و اماک محل 

وقوع ملک را ارائه دهند.
در م��اده  23 ای��ن قانون آمده است: اش��خاصی که ب��دون تنظیم 
سندرسمی به پیش  فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز 
به درج یا انتش��ار آگهی بپردازند، به حب��س از  91 روز تا یک سال 
یا جزای نقدی به می��زان دو تا چهار برابر وج��وه و اموال دریافتی 

محکوم می شوند.

ماده  24 قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران اماک را مکلف 
کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده 
و پیش خریدار را برای تنظی��م سندرسمی قرارداد پیش  فروش، به 
یک��ی از دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنن��د و نمی توانند به تنظیم 
قرارداد پیش فروش اقدام کنند و در غیر این  صورت برای بار اول تا 
یک  سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای 

بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب 
رسید سردفتران موظفند خاصه معامله را در سامانه الکترونیکی 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور به ثبت برسانند.

پیش فروش ساختمان 
بدون سندرسمی قانونی نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور: 

دادس�تان تهران، گفت: پرونده شهرام 
جزای�ری ک�ه در یک�ی از شهرس�تان ها 
دس�تگیر ش�ده بود، چند وق�ت پیش به 
صدور کیفرخواس�ت منجر شد و این فرد 
در دادگاه بدوی به حبس نس�بتاً طوانی 

محکوم شده است.

عب��اس جعفری دولت آبادی در حاش��یه نشست 
ب��ا ریی��س ات��اق تع��اون ای��ران در رابط��ه با 
آخری��ن وضعی��ت پرون��ده ش��هرام جزای��ری، 
اظهارکرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از 
شهرستان ها دستگیر ش��ده بود، چند وقت پیش 
به ص��دور کیفرخواست منجر ش��د و این فرد در 
دادگاه ب��دوی به حبس نسبت��ًا طوانی محکوم 
شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست 

پس از قطعیت، میزان آن اعام خواهد ش��د.
به گزارش می��زان، دادستان تهران در ادامه پرونده 
فردی را مورد اش��اره قرار داد که اخیراً مدعی تقلب 
هشت میلیون رأی در انتخابات سال 88 شده بود و 
بیان داشت: مطابق بررسی ها این اظهارات صحت 
نداش��ت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه 
کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد 

این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.

  متهمان پرونده کاغذ 1۸0 میلیون دار 
ارز دریافت کرده اند

دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه 
کاغذ چندی پیش دستگیر ش��د، افزود: این متهم 
در ح��ال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج 
پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت 

نفر بازداشت شدند.
 وی ادامه داد: در روز های اول رقم ارزی که اعام 
شد 30 میلیون دار بود، اما طبق آخرین تحقیقات، 
این اف��راد 180 میلی��ون دار ارز دریافت کرده یا 
فروخت��ه و کاغذ وارد نکردند ی��ا کاغذ ها را با تهیه 

فاکتور های صوری در بازار آزاد فروخته اند.

  چهارهزار شکایت از سکه ثامن
جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده سکه 
ثامن را مورد اش��اره ق��رار داد و تصریح کرد: هم در 
پرونده سکه ثام��ن که تاکنون حدود چهارهزار نفر 
شکایت کرده اند و هم در پرونده طافروشی شادی 
که حدود دو هزار نفر ش��کایت کرده اند، عده ای با 
تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب 
می کنند و بعد از چند وقت یا متواری ش��ده یا اموال 

موجود تکافوی بدهی های آن ها را نمی دهد.
 دادستان تهران اضاف��ه کرد: در پرونده سکه ثامن 
با بده��ی 250 میلیارد تومانی، ح��دود صد میلیارد 

تومان موجود است.
وی تأکید ک��رد: دستگاه ه��ای دولت��ی در اعطای 
مجوز به اینگونه فعالیت ه��ا واقعاً باید مراقب کنند 
و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت 

داشته باشند.
 

  تعیین تکلیف 60 صرافی تا پایان سال
دادستان ته��ران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا 
از طریق صرافی های مج��از قابل اقدام خواهد بود 
و هرگونه خری��د و ف��روش ارز در معابر جرم تلقی 
می شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه 
در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در 

حوزه ارز برسیم.
جعف��ری دولت آبادی با اش��اره به گ��زارش بانک 
مرکزی در رابطه با تع��داد صرافی های غیرمجاز، 
گفت: حدود 60 صرافی معرفی شده اند که تا پایان 
سال قرار است تعیین تکلیف ش��ود و امیدواریم این 

اقدام به کل کشور تسری یاید.

   تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه 
دانشگاه

وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه 
دانشگاه علوم تحقیقات را نی��ز تشریح کرد و بیان 
داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی 
ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره 
در این زمینه تشکیل و پرون��ده به این گروه ارجاع 

شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.
 دادستان تهران بیان داش��ت: گ��زارش پلیس در 
حوزه ه��ای راننده و می��زان ایمنی وسیل��ه نقلیه، 
پیمانک��ار و وضعیت ج��اده ارائه ش��ده ولی منتظر 

گزارش تکمیلی هیات هفت نفره هستیم.
 جعفری دولت آب��ادی ادامه داد: در حال حاضر 11 
مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده اند 

و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.
وی با اش��اره ب��ه بازدید خود از دانشگ��اه به همراه 
دادست��ان کل، به اظهارات برخ��ی دانشجویان در 
مورد اعام اعت��راض نسبت به عدم رعایت اصول 
ایمنی در دانشگاه در گذش��ته، تأکید کرد: اگر واقعا 
دانشجویان یا کسانی مدعی هستند که در گذشته 
نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، 
حتم��ا در اختیار دادستان��ی قرار دهن��د و قطعاً در 

بررسی های محیطی تأثیرگذار خواهد بود.
 جعفری دولت آبادی تم��ام دستگاه های دولتی و 
خصوصی را به ایمن سازی مسیر ها و وسایل نقلیه 
و تست سامت رانندگان و ساختمان ها مکلف کرد.

 وی در ادام��ه خاطرنشان ک��رد: در ای��ن پرونده به 
سلسله اسباب قریب و نزدیک به حادثه مثل جاده، 
نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار 

و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.

  ل�زوم نظ�ارت بیش�تر ب�ر کارت های 
بازرگانی

به گزارش خبرگزاری ها، همچنین دادستان تهران 
در نشست با مسئوان اتاق بازرگانی ایران، افزود: 
مشکل��ی در کشور با عن��وان فرافکن��ی داریم که 
هرگاه با مشکات مواجه می ش��ویم دستگاه ها آن 
را به گردن یکدیگ��ر می اندازند و مردمی که با این 
مش��کات مواجه هستند می گوین��د که حکومت 

دست شماست چرا گردن هم می اندازید.
وی گف��ت: وقتی م��ا از مسئ��وان می پرسیم چرا 
بی حساب و کتاب ارز دادید؟ می گویند نمی دانستیم 
این طور می ش��ود و هیچ کس حاضر نیست بگوید 

اشتباه کرده است تا در صدد جبران برآید.
 دادستان ته��ران گفت: سال ه��ای سال موضوع 

تخلفات کارت های بازرگان��ی مطرح است و حتی 
مسئوان اتاق ایران هم در این موارد بارها گفته اند 
اما وقتی برای حل مشکل دور هم جمع می ش��ویم 

یکدیگر را متهم می کنند.
وی ب��ا تأکید بر نظ��ارت هر چه بیشت��ر در فعالیت 
دارندگان کارت ه��ای بازرگانی، گف��ت: اقدامات 
انضباط��ی و نظارتی اتاق بازرگان��ی در این بخش 

محسوس نیست.
جعفری دول��ت آبادی در ادامه گف��ت: من از آقای 
شافعی رییس اتاق ایران می خواهم در مورد کارت 
بازرگانی حداقل آنج��ا که مسئولیت دارد، پیگیری 
کند و ب��رای مثال متهمی به ن��ام فرخزاد که 400 
میلیون دار ارز گرفته و اکنون در زندان است و سواد 
خواندن و نوش��تن هم خیلی ندارد، کارت بازرگانی 
دارد ی��ا ندارد؟ م��ا باید صادق و در ح��د مسئولیت 

خودمان پاسخگو باشیم.
دادستان تهران اف��زود: منظور ما از تعامل تشکیل 
جلسات نیست چراکه یکی از آسیب های کشور این 
است که برنامه ریزان از درب های واقعی سطح اجرا 
بی اطاع اند و باید مسئ��وان برای مثال در بحث 
کارت بازرگانی ببینند که در این ارتباط چقدر پرونده 

قضایی تشکیل شده است؟
وی گف��ت: اتاق بازرگانی بای��د روابطش را تعمیق 
ببخشد و کسانی که دارنده کارت بازرگانی هستند و 

سوء استفاده می کنند باید تعقیب شوند.
دادستان تهران افزود: کارت بازرگانی قابل وکالت 
نیست و کسی که 400 میلیون دار ارز می گیرد آیا 

می تواند کارت خود را واگذار کند؟

  تجار سالم باید حمایت شوند
دادستان تهران با اشاره به اینکه قوه قضاییه به دنبال 
سخت گیری و بگیرو ببند نیست، گفت: از نظر ما باید 
برای توسعه روابط تجاری، تسهیاتی داده شود و 

باید تجار سالم حمایت شوند.
وی گفت: در این بخش همکاری دستگاه ها ازم 
است و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر 
هجمه ها روی اتاق است و اتاق به عنوان صادرکننده 
کارت بازرگانی نباید اجازه دهد به اعتبارش لطمه ای 
وارد شود و ما انتظارمان از مسئوان اتاق این است 
که در قالب مدعی وارد ش��وند و خودشان شکایت 

کنند و منتظر ورود دادستانی و پلیس نباشند.
وی گف��ت: ما فقط در خصوص ی��ک قلم 28 هزار 
میلیارد تومان تا س��ال 96 بدهی مالیاتی داریم چه 
کسی باید پیگیری کند؟ ما امروز با کسانی مواجهیم 
که از مزایای کارت بازرگانی بهره مند می شوند اما 

نمی خواهند مالیات پرداخت کنند.
جعفری دولت آبادی افزود: دارنده کارت بازرگانی 
نباید همه اقدامات بازرگانی اش را به فردی بسپارد 
ک��ه یا خاف کار اس��ت و در ح��وزه صرافی آنقدر 

اطاعات دارد که می تواند تخلف کند.
وی در همین خصوص از مسئوان اتاق بازرگانی 

خواست اگر تخلفاتی می بینند اطاع رسانی کنند.
دادستان تهران در بخش دیگ��ری از سخنانش با 
طرح این س��وال که چرا هرچند وق��ت یکبار یک 
مساله ای رخ می دهد با موج گرانی مواجه می شویم؟ 
گفت: ما گره ها را نمی دانیم و شما اعضای اتاق که 
حلقه وصل فع��اان اقتصادی ب��ه جامعه و دولت 
هستید باید کمک کنید تا مردم این قدر از مشکات 

رنج نبرند.
وی افزود: ش��رایط کشور عادی نیست و در جنگ 
اقتصادی به س��ر می بریم و نباید ع��ده ای در این 
ش��رایط با سوء استف��اده از کارت بانک��ی، پروانه 
بهره ب��رداری، کارت ملی و ک��ارت بازرگانی برای 

مردم ایجاد سختی کنند.
جعفری دول��ت آبادی گفت: یک��ی از منافذ فساد، 
سوء استفاده از کارت ه��ای بازرگانی است که این 
افراد عملکرد بازرگانان ش��ریف مارا هم زیرسوال 
می برند و ما از مسئوان اتاق بازرگانی توقع داریم 
راه ه��ای پیش بینی ش��ده برای جلوگی��ری از این 
سوء استفاده ها را به ما اطاع دهد و باید روابط اتاق 

ایران با دستگاه قضایی محکم تر شود.
دادستان تهران بیان کرد: البته در این بخش نیازمند 
همکاری دستگاه های دیگر هم هستیم و اگر امروز 
بانک مرک��زی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
دیگر سازمان ها نخواهند همکاری کنند بخشی از 

کارها روی زمین می ماند.
وی افزود: البته همک��اری دستگاه ها در مقایسه با 

گذشته بهبود یافته است .

  ضرورت تش�خیص سریع کارت های 
بازرگانی تقلبی 

در این مراسم نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی 
قوه قضاییه، افزود: در خصوص کارت بازرگانی حتمًا 
باید رتبه بندی ها رعایت شود و نباید اجازه داد یک 
فرد در نوبت اول فعالیتش صد میلیون دار واردات 
کند و در این بخش باید حتماً کارت های بازرگانی 

تقلبی را هم سریع تشخیص دهد.
وی گفت:  هم اکن��ون در خزانه داری آمریکا بیش 
از 380 نفر از متخصص��ان اقتصاد بین الملل برای 
فلج کردن اقتصاد ما برنامه ریزی می کنند و در این 
شرایط نباید فرآیند فعالیت های اقتصادی در کشور 

ما اینقدر پیچیده و زمانبر باشد.
که��زادی افزود: اگ��ر می خواهیم خ��روج سرمایه 

نداشته باشیم باید تجارت را آسان کنیم.
در ادامه ای��ن نشست سیدعبدالمجی��د اجتهادی، 
مدیرکل پیشگیری و نظارت ب��ر قاچاق کاا و ارز 
سازمان تعزی��رات حکومتی نیز گف��ت: در قانون، 
رتبه بندی کارت ه��ای بازرگانی و اعتبارسنجی آن 
به اتاق بازرگانی سپرده شده است و قطعاً در تمدید 

کارت های بازرگانی اشکااتی وجود دارد.
وی افزود: اف��راد زیادی به جهت همین مشکات 
ک��ارت بازرگانی در زن��دان هستن��د و مشکات 
عدیده ای برای اف��راد بی بضاعتی پیش آمده است 

که حتی یک مغازه را هم اداره نکرده اند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت ب��ر قاچاق کاا و ارز 
سازم��ان تعزیرات حکومتی گف��ت: روند تخلفات 
مربوط به کارت های بازرگانی همچنان ادامه دارد 
و یکی دیگر از مشکات بحث فرارهای مالیاتی و 
معوقات گمرکی است به این ترتیب که میزان مبالغ 
فرار مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی از 5 سال 

پیش تاکنون افزایش یافته است.

دادستان تهران با اشاره به تخلف 180 میلیون داری اعام کرد

بازداشت ۸نفر در پرونده واردات کاغذ
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چهره ها

 شمار مشتریان بالقوه نفت ایران 
افزایش یافته است

امیرحسی��ن زمانی نیا، مع��اون امور 
بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: 
تعداد بالقوه مشتریان نف��ت ایران به 
دلیل رقابتی بودن بازار و حرص و طمع 
برای سودآوری بیشتر به مراتب بیشتر 

از قبل شده است.
وی از اعام میزان صادرات نفت ایران 
خودداری کرد و گفت: تاش مجموعه نفت این است که با فروش حداکثری 
نفت، منابع کشور را تامین کند. معاون وزیر نفت تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه ایران را با افزایش فساد، قاچاق و پولشویی در بازار بین المللی نفت مترادف 
دانست و تاکید کرد: با وجود فشار آمریکا برای محدود کردن بازار نفت ایران، 
تعداد مشتریان بالقوه نفت ایران به دلیل رقابتی بودن بازار بیشتر به مراتب بیشتر 
از پیش شده است. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره مذاکره با 
پاکستان برای صادرات گاز، گفت: دولت جدید این کشور دریافت گاز از ایران را 
پیگیری می کند و اراده سیاسی خود را برای گسترش روابط اقتصادی با ایران به 
صراحت بیان کرده است. وی اضافه کرد: برای این منظور، پاکستان دو کمیته 
)فاینانس و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران به پاکستان 
تشکیل داده است که انتظار می رود نتیجه بررسی این کمیته در ماه های آینده 
به دیدار وزیران نفت ایران و پاکستان برای به سرانجام رساندن این قرارداد، 
منجر شود. زمانی نیا، دریافت گاز از ایران را برای پاکستان با صرفه تر از دیگر 
کشورها دانست و گفت: مباحث حقوقی این قرارداد در صورت ماقات وزیران 

نفت دو کشور به طور حتم بررسی خواهد شد.
ایده احداث خط لوله صلح در سال 1990 مطرح شد و قرار بود این خط لوله گاز 
ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند تا پیام آور صلح و دوستی در شبه 
قاره باشد. براساس توافق اولیه، قرار بود این خط لوله 2 هزار و 700 کیلومتری، 
گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند.  پیش بینی شده بود 
که در صورت توافق نهایی، یکهزار و 100 کیلومتر از این خط لوله در ایران، 

یکهزار کیلومتر در پاکستان و 600 کیلومتر در هند احداث شود.

بندر چابهار پل اتصال تجاری 
آسیای میانه و منطقه خلیج فارس

هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفت: بندر چابهار اهمیت قابل 
توجهی برای کشورهای آسیای میانه 
دارد و عما این بندر خط ارتباطی میان 
این کشوره��ا با کشورهای حاش��یه 

خلیج فارس می تواند محسوب شود.
وی  با اش��اره به حض��ور اپراتورهای 
هندی در بندر چابهار، گفت: در اواسط هفته گذش��ته، اپراتور ش��رکت های 
تخصصی مرتبط با هندوستان عما به طور رسمی اداره تجاری بندر چابهار 
را بر عهده گرفتند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اهمیت و جایگ��اه بندر چابهار از نظر اقتصادی و توسع��ه تجارت ایران و 
هند، گفت: این بندر نقش کلیدی در توسعه اقتصادی سه کشور ایران، هند 
و افغانستان دارد و این بندر عم��ا یک کریدور اقتصادی برای تبادل کاا و 

تجارت برای سه کشور محسوب می شود.
به��ادری ادامه داد: از ط��رف دیگر بندر چابهار اهمی��ت قابل توجهی برای 
کشورهای آسیای میانه دارد و عما این بندر خط ارتباطی میان این کشورها 

با کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند محسوب شود.
یک��ی از مسائل اصلی در بحث بندر چابهار، ن��وع تعامل ایران با کشورهای 
تأثیرگذار در این عرصه از جمله پاکستان و افغانستان است، زیرا پاکستانی ها 
موافق حضور هند در این عرصه نیستند، از این رو نوع تعامل و همکاری با این 
کشورها در شرایط کنونی ضروری است. این نماینده مردم در مجلس دهم 
ادامه داد: البته یکی از مسائل اصلی در بحث بندر چابهار، نوع تعامل ایران با 
کشورهای تأثیرگذار در این عرصه از جمله پاکستان و افغانستان است، زیرا 
پاکستانی ها موافق حضور هند در این عرصه نیستند، از این رو نوع تعامل و 

همکاری با این کشورها در شرایط کنونی ضروری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: امروز به همان میزانی که توسعه بندر 
چابهار و بخش های مرتبط با آن ضروری است، توسعه خطوط ریلی و راه آهن 
متصل به این بندر نیز اهمیت دارد، به طوری که توسعه خطوط ریلی منتهی به 

چابهار را می توان فاز دوم توسعه این بندر بین المللی دانست.

ضرورت کنترل هفتگی وزن محصوات
عبداه رضیان، عض��و هیات رئیسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بیان اینکه کنترل وزارت صمت از کم 
فروشی کارخانه ها جلوگیری می کند، 
گف��ت:  باید کارگروه وی��ژه ای در این 
وزارتخانه ایجاد شود تا بر قیمت، کمیت 

و کیفیت کااها نظارت کند.
وی  با انتقاد از کم فروش��ی برخی کارخانه ها در ماه های اخیر، گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید بر عملکرد کارخانه ها نظارت کند در واقع این کم 
فروشی ها در اثر سهل انگاری  نظارت است چراکه در نبود نظارت و دقت برخی 
سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم فروشی و گران فروشی سودهای 
کان به دست می آوردند. نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه وزارت صمت باید با ضرورت کنترل هفتگی وزن 
محصوات از کم فروشی بسیاری از کااها مانند لبنیات جلوگیری کنند، افزود: 
کم فروشی خیانت است. نمی توان با توجیهاتی مانند عدم صدور مجوز برای 
افزایش قیمت کاا از کّمیت یا کیفیت آنها کاست این رفتارها نوعی بداخاقی 
فرهنگی را در جامعه ایجاد می کند. وی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت 
غیرمتطقی برخی مواد اولیه داخلی قیمت تمام شده کاای نهایی نیز افزایش 
پیدا کرد، اظهار کرد: مشکاتی مانند کم فروشی، گران فروشی و.... در اثر نبود 

و بی اثر بودن عملکرد دستگاه های نظارتی وزارت صنعت است.
زمانی که کم فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می شود برخورد 
و ساماندهی وضع موجود بسیاری سخت و در برخی موارد غیرممکن است. 
تولید کنندگان باید بدانند سیستم نظارتی قوی وجود دارد که در صورت هرگونه 
تخلف به شدت با آنها برخورد می کند این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه 
داد: وزارت صم��ت بخش خاص و ویژه ای برای رسیدگی به قیمت کااها و 
سامانده��ی بازار ندارد این در حالی است ک��ه در وهله نخست باید کارگروه 
ویژه ای برای رص��د بازار در این وزارتخانه ایجاد ش��ود سپس کااها دسته 
بندی شده و به صورت هفتگی کّمیت، کیفیت و قیمت محصوات در بازار 
آنالیز و مورد ارزایابی قرار دهند. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد: زمانی که کم فروشی و گران فروشی در 
چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می شود برخورد و ساماندهی وضع موجود 
بسیاری سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولید کنندگان باید بدانند 
سیستم نظارتی قوی وجود دارد که در صورت هرگونه تخلف به شدت با آنها 
برخورد می کند که متاسفانه در حال حاضر این سیستم نظارتی قوی وجود ندارد.

  اقتصادی  

بیشتر مشکات واردات و ترخیص کااها به تغییر 
گروه های کاایی و ثبت سفارش بازمی گردد و در 
این رابطه بسیاری از کارش��ناسان در بررسی ها 
ردیف تعرفه ها را تغییر می دهند. دومین مشکل 
مرب��وط به کد رهگیری بان��ک و مسأله تأمین و 
تعهدات ارزی است که معموًا 20 روز تا یک ماه 

در پروسه اداری قرار می گیرد.
زمان بر بودن پروس��ه اداری میان سازمان های 
هم جواز گم��رک یکی دیگر از چالش های فعلی 
واردکنندگ��ان اس��ت.  سعید میرزای��ی، معاون 
فن��ی گمرک ش��هید رجایی در این ب��اره گفت: 
»ب��ا طوانی ش��دن فرایند ترخیص ک��ه نیاز به 
مجوزه��ای گوناگون دارد ثبت سفارش منقضی 
می ش��ود و مجددا دچ��ار مش��کات عدیده ای 

می شویم.«

   افزایش انتقادات از بروکراسی های 
پیچیده 

گ��زارش میدانی خبرگزاری ف��ارس،  از گمرک 
ش��هید رجای��ی در بندرعب��اس از مش��کات 
واردکنندگان برای ترخی��ص کاا حکایت دارد. 
یکی از مشکات  مسیر زرد و قرمز یک کاا بوده 
که باعث  طوانی شدن روند ترخیص می شود. 
یکی از واردکنندگان در این خصوص گفت:  »این 
روند باعث ش��ده تا ترخیص کاا، طول کشیده و 

این مساله باعث خوابیدن خط تولید می شود.«
ارباب رجوع دیگری عنوان کرد: »750 اظهارنامه 
برای واردات مواد اولیه داریم که بخش بخش آن 
را اظهار کردیم، در یک اظهارنامه قطعه ای گفته 
شد که نیاز به استاندارد دارد، اما سازمان استاندارد 
گفته است که نیازی به استان��دارد نیست با این 

حال در گمرک ب��ا مشکل مواجه هستیم. ارزش 
ک��ل اظهارنامه ها 500 میلیون ی��ورو ال سی باز 

شده است. «
یکی دیگر از ارباب رجوعان در این خصوص گفت: 
»70 درص��د کاا را ترخیص ک��رده و 30 درصد 
مانده به دلیل مشکات ارزی اکنون مهلت ثبت 
سفارش تمام شده و سامانه گمرک امکان تایید 
ثبت سفارش قبلی را که مشمول زمان شده است 

را نمی دهد.«
فرد دیگری که قطعات ماش��ین لباسشویی وارد 
می کند گفت: »ثبت سفارش استانی ش��ده و به 
مشکل خورده ایم می گویند باید ماخذ هر تعرفه 
را جداگانه اظهار کنیم، اما برای آنکه تسریع شود 
بااتر از میانگی��ن تعرفه ها آن را ثبت کردیم، اما 
کاا از مهر ماه همچنان با مشکل ترخیص مواجه 

است. « فرد دیگری ظروف شیشه ای وارد کرده 
و به دلیل آنکه فرایند ترخیص آن طوانی ش��ده 
کاا متروکه شده و با وجود طی شدن فرایند اموال 
تملیکی برای آزاد شدن آن اما مجددا در گمرک 

با مشکل ارزش روبه رو است.
ارب��اب رجوعی اظهارنامه مرب��وط به جعبه آچار 
خاصی که کاربرد آن در ماشین آات است آورده 
هر چند تا قبل از 21 شهریور 97 امکان ترخیص 
بدون انتقال ارز وجود داشته اکنون با تغییر گروه 
کاایی جزو اقام ممنوعه محسوب می ش��ود و 
کل ارزش آن حدود هزار یورو است که قرار شد با 

اختیارات موجود این مشکل حل شود.

   فعاان اقتصادی چشم انتظار 
حذف مقررات زائد

این مشکات م��ورد توجه مع��اون اول رییس 
جمهوری قرار گرفت.  اسحاق جهانگیری، یکم 
دی ماه در جلس��ه بررسي مسائل گمرکي کشور 
با اشاره به اهمیت جلوگیري از رسوب و انباشت 
ک��اا در بن��ادر، گمرکات و انباره��اي متعلق به 
سازمان جم��ع آوري و فروش ام��وال تملیکي، 
ب��ر سازماندهي ازم به منظ��ور تسهیل در روند 
ترخیص کاا و تامین نیازهاي اساسي کشور در 
مقطع حساس کنوني تاکید کرد و افزود: »باید با 
هماهنگي همه دستگاه ها و رفع برخي مقررات 
زائد و دست و پ��ا گیر از رسوب کااها و مایحتاج 
کش��ور در گمرکات کشور جلوگیري ش��ده و به 
سرعت درباره این کااها تعیین تکلیف و مراحل 

ترخیص آن انجام شود.« 
در حال حاضر مدت زمان ماندگاري کاا در بنادر 
کشور از مدت زمان نرم��ال جهاني بااتر است . 
کارش��ناسان با تاکید بر لزوم کاهش بروکراسی 
های پیچیده و حذف مقررات زائد از مسیر تجارت 
کشورم��ان، یک��ی از راه ه��ای افزایش سرعت 
ترخیص کااه��ا را  ارائه اطاع��ات مربوطه به 
کااهاي وارداتي به گمرک پیش از ورود به کشور 
عنوان می کنند و می گویند در این ش��رایط روند 
ترخیص کاا با سرعت بیشتري انجام می شود. 
همچنی��ن کاه��ش بروکراسی ه��ای بانکی از 
دیگر الزاماتی است که کارش��ناسان به آن اشاره 
می کنن��د. تامین ارز مورد نی��از اقام و کااهای 
کش��اورزی در حال حاضر یک��ی از چالش های 
بزرگ واردکنندگان است و این مساله همکاری 

بیشتر بانک مرکزی را می طلبد. 

اخبار کوتاه»حمایت« از لزوم تسهیل در روند ترخیص کااها  گزارش می دهد

توقف تولید خودرو در سال آینده 
تکذیب شد

روابط عموم��ی و اطاع رسان��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
اطاعی��ه ای، اخبار منتشر ش��ده به نق��ل از مدیر ک��ل صنایع خودرو 
درخصوص توقف تولید به دلیل مشکات ناشی از تحریم را تکذیب کرد.
این مرکز در این اطاعیه اعام کرد: علی رغم تاش استکبار جهانی 
برای توقف صنعت خودروی کشور، با توجه به نقش مهم و اساسی این 
صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال کشور، وزارت صنعت 
با برنام��ه ریزی صورت گرفته با خودروسازان در زمینه تامین قطعات و 
اجزای مورد نیاز برای تولید انواع خودرو به ویژه خودروهای پر تیراژ اقدام 
کرده است. در ادامه این اطاعیه آمده است: سال آینده ش��اهد افزایش 
تولید نسبت به امسال برای انجام تعهدات مربوط به پیش فروش خودرو 
از سوی خودروسازان خواهیم بود و تاکید می ش��ود هیچ گونه خللی در 

تولید این خودروها در سال آینده اتفاق نخواهد افتاد.
این اطاعیه یادآور می شود خبر نقل شده از سوی مدیر کل صنایع خودرو 
مربوط به تعهدات خودروس��ازان در ارتباط با محصواتی که به دایل 
تحریم و عدم همکاری شرکای خارجی قابلیت تامین نخواهند داشت، 

بوده است و مشکلی برای تولید خودرو های پرتیراژ ایجاد نخواهد شد.

افزایش تولید مرغ 
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
مرغداری های گوش��تی کشور برای پوش��ش نیاز شب عید، از دی ماه 
جوجه ریزی را 14 درصد افزایش دادند و این روند در بهمن و اسفند نیز ادامه 
خواهد یافت. غامعلی فارغی افزود: کمبود 40 تا 50 تنی گوشت مرغ 

در ماه های اخیر، موجب افزایش قیمت این کاای اساسی در بازار شد.
وی، افزایش قیمت مرغ را ناشی از تولید ندانست و دلیل آن را تاخیر در حل 
مشکل کامیونداران اعام کرد. در شرایطی که نهاده ها به بخش تولید 
نرسید، برخی از مرغداری ها تلفات دادند و یا دوره تولید برخی مرغداری ها 

طوانی شد و جوجه ریزی نکردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داش��ت: افزایش 15 
درصدی قیمت گوش��ت مرغ در ماه های اخیر، زمزمه واردات را مطرح 
کرده اس��ت در حالی که نه تنها در تامین این ک��اای اساسی خودکفا 
هستیم، بلکه ص��ادرات نیز داریم. رییس کمیسی��ون کشاورزی اتاق 
بازرگانی ایران به واکنش دولت در مقابل تغییر قیمت ها اش��اره کرد و 
گفت: نخستین اقدامی که در مواجهه با نوسانات بازار در دستور کار قرار 

می گیرد، ممنوعیت صادرات و روی آوردن به واردات است.
به گفته وی، ای��ن اقدامات - که مشابه آن در م��ورد تخم مرغ اجرایی 
شد - موجب می شود تخم مرغ های وارداتی را با ضرر سنگین در بازار 
عرضه کنیم. به گزارش ایرنا، اکنون بیش از 20 هزار واحد مرغداری مرغ 
تخمگذار و گوشتی در کشور فعالیت می کنند که این واحدها ساانه 2.2 
میلیون تن گوشت مرغ و 1.25 میلیارد قطعه جوجه یک روزه در کشور 
تولید دارند. این میزان گوشت مرغ و تخم مرغ، فقط با به کارگیری 40 
درصد از ظرفیت موجود، تولید می شود. در ماه های اخیر قیمت گوشت 
مرغ روند صعودی گرفت؛ به طوری که بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بازار 
حاکی از این بود که قیمت هر کیلوگرم مرغ به 13 تا 15 هزار تومان رسید.

 
رشد اندک شاخص بورس 
در اولین روز معامات هفته

شاخص بورس روز گذشته با رشد 208 پله ای نسبت به روز چهارشنبه 
هفته گذشته در جایگاه 161 هزار و 107 واحدی ایستاد.

در معامات روز گذش��ته  یک میلیارد و 830 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و 212 میلیارد ریال در 142 هزار نوبت 
دادوستد ش��د. بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد 
ش��اخص قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های 
بزرگ اثر بیشتری بر ش��اخص می گذارد، 60 واحد رشد کرد و شاخص 
کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک 
در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 30 واحد کاهش 
یافت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 21 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور 190 واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل 
معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول مربوط به 
شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 89 

واحد باا رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز 724 واحد افزایش یافت.

حباب قیمت سکه افزایش یافت
با وجود کاهش بهای هر اونس ط��ا در بازارهای جهانی، قیمت انواع 
مسکوکات طا در بازار تهران حباب دارد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید سه میلیون و 650 هزار تومان به فروش رفت. 
بهای این فلز زرد پس از پشت سر گذاشتن روند افزایشی، سیر نزولی خود 
را آغاز کرده و به قیم��ت 1285 دار در هر اونس رسیده است؛ بنابراین 
بهای هر مثقال طا در بازار تهران یک میلیون و 440 هزار تومان و هر 

گرم طای خام 18 عیار به 332 هزار و 424 تومان قیمت گذاری شد.
با این حال، بهای مسکوکات طا همچنان در بازار حباب دارد؛ روز گذشته 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و 580 هزار تومان، 
هر نیم سکه یک میلیون و 900 هزار تومان، هر ربع سکه یک میلیون و 

170 هزار تومان و هر سکه گرمی 640 هزار تومان فروخته شد. 

تسریع در تکمیل 
پروژه های مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی با 4 راهکار پیشنهادی بانک عامل بخش مسکن 
درباره چگونگی سرعت بخشی ب��ه پروژه های مسکن مهر، در جلسه 

شورای هماهنگی مسکن موافقت کرد.
نشست دوره ای اعضای ش��ورای هماهنگی مسکن با حضور وزیر راه 
و ش��هرسازی، معاون مسکن و ساختمان، مدیر عامل شرکت عمران 
شهرهای جدید، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن، رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی و مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن در ستاد مرکزی این 
بانک برگزار شد. در این جلسه، طرح ساخت 100 هزار واحد مسکونی در 
مناطق شهری توسط بنیاد مسکن انقاب اسامی و همچنین بازآفرینی 
بافت های فرسوده شهرها در قالب دو گزارش جداگانه در این نشست 
مطرح شد. یکی از موارد مورد توافق دراین نشست که با نظر مثبت وزیر 
راه و شهرسازی به تصویب رسید، پیشنهادهای شتاب دهنده بانک عامل 

بخش مسکن درباره پروژه های باقی مانده در طرح مسکن مهر بود.
تشکیل جلسات ش��ورای مسکن استان ها نیز دومین خواسته مقامات 
ارش��د بانک عامل بخش مسکن از محمد اسامی بود با این هدف که 
همه مسئوان دستگاه های دولتی مرتبط با طرح مسکن مهر در استان از 
طریق این جلسات، از دغدغه مجموعه دولت و به خصوص رییس جمهور 
درباره اتمام سریع طرح مسکن مهر مطلع شوند و با هم افزایی و همفکری 
و مشارکت مجموعه دستگاه ها، نیروی ازم برای تکمیل این طرح تامین، 

تجهیز و به کار گرفته شود.
سومین پیشنهاد بانک مذکور برای طرح مسکن مهر نیز تسریع در صدور 
اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی تحویل داده ش��ده به افراد بود. 
چهارمین پیشنهاد بانک مذکور برای ب��رون رفت از مشکات موجود 
در طرح مسکن مهر نیز حذف ش��رایط متقاضیان واحدهای احداثی در 
پروژه های فاقد متقاضی یا تصرفی با هدف تعیین تکلیف سریع پرونده 

تسهیاتی این واحدها بود.

طوانی ش�دن فرایند ترخیص کااها این روزها به یکی از چالش های بزرگ واردکنندگان و فعاان اقتصادی 
گروه

تبدیل ش�ده اس�ت. آمارهای مختلفی  در خصوص میزان کااهای رس�وب ش�ده در گمرک وجود دارد. برخی اقتصادی
رسانه ها این میزان را 1۳0 تا 140 هزار کانتینر عنوان می کنند و برخی برآوردها نیز از انباشت 46 هزار کانتینر 
در گمرکات کشور حکایت دارد. این مساله مشکاتی را برای واردکنندگان به وجود آورده است و طوانی شدن 
این روند باعث دوباره کاری آنها در فرآیند ترخیص کاا ش�ده است.  »ثبت سفارش و تغییر گروه کاایی«، »مشکات بانکی« 
و »موانع سیستمی گمرک« از مهمترین دایل ایجاد این مشکات است که از اردیبهشت ماه امسال و با دستورالعمل های متعدد 
ارزی تشدید شده و رفع آن در گرو هماهنگي همه دستگاهها و رفع مقررات  دست و پا گیر است. چالش های فعلی و بروکراسی 
های پیچیده نه تنها واردکنندگان، بلکه صادرکنندگان را نیز با چالش هایی رو به رو کرده و آخرین گزارش ها از کارنامه تجاری، 
کاهش صادرات را نشان می دهد؛ موضوعی که به گفته فعاان اقتصادی ناشی از قوانین دست و پاگیر در حوزه صادرات است. 

 HEMAYATONLINE. 
IR

با وج�ود صحبت ه�ای مدیرعامل س�ازمان 
حمایت در اعام قیمت های جدید خودرو در 
1۳ دی ماه هنوز این موضوع اجرایی نش�ده 
اس�ت.  ماجرای اعام تغییرات قیمتی انواع 
خودروهای مشمول قیمت گذاری از اوایل آبان 
ماه امسال آغاز شده به نحوی که هر مسئول 
از جانب خود خب�ر اعام قیمت های جدید را 
طی روزهای آینده مطرح کرد اما با وجود تمام 
این اظهارنظرها آبان ماه تمام شد و خبری از 

اعام قیمت های جدید در بازار نشد.

وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در جدیدترین 
اظهار نظر خ��ود  در گفت وگوی ویژه خبری گفته 
بود که با قیمت گذاری ست��اد تنظیم بازار، قیمت 
جدید خودروهای پرفروش ت��ا هفته آینده اعام 

خواهد شد.
 در حال حاضر چند روز از اظهارات گذش��ته و بازار 
خرید و فروش خودرو با تشدید رکود روبه رو است 
به صورتی که در این شرایط خریداران باتکلیف 

و کسی هم حاضر به فروش خودرو نیست.
البت��ه بع��د از اظهارنظ��ر وزیر صنع��ت، تابش، 

مدیرعامل سازم��ان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگ��ان ه��م در گفت وگو ب��ا تسنیم از 
اع��ام سیاست ه��ای وزارت صنع��ت در مورد 
قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری و سایر 
 خودروها در 5ش��نبه این هفته )13 دی ماه( خبر

داده بود. 
ای��ن اظهارات و ابهام در بازار خ��ودرو مشتریان و 
خودروسازان را باتکلی��ف کرده است و هر گونه 
تصمی��م جدید در گرو رفع ای��ن ابهامات و تعیین 

تکلیف بازار خودروست. 

یکی از ثبت نام کنندگان خوروهای پیش فروشی 
در این خصوص گفت: چندین ماه است که از موعد 
تحویل خودرو ثب��ت نامی ام می گذرد و به دایل 
باتکلیف��ی در تصمیم گیری ها خبری از تحویل 

خودرو نیست. 
وی با بیان اینکه این وضعیت به ضرر مشتریان و 
حتی خودروسازان است گفت: »بر اساس تعهدات، 
خودروسازان موظفند ت��ا سود مشارکت و جریمه 
دیرکرد را پرداخت کنند و ادامه این شرایط به ضرر 

تولیدکننده و مصرف کننده است. «

بعض�ی کارشناس�ان می گویند ک�ه به دلی�ل افزایش قیمت 
نهاده های س�اختمانی، قیمت واحدهای نوساز در سال آینده 
باا می رود اما حداقل پنج گزاره که به تایید کارشناسان رسیده 

حاکی از آن است که چنین احتمالی بعید به نظر می رسد.

با نوسانات نرخ ارز که با افزای��ش قیمت مصالح ساختمانی همراه بود، 
بعضی فعاان صنعت ساختمان معتقدند این رشد، تاثیر خود را در قیمت 
مسکن در سال آینده خواهد گذاشت. اما در سوی مقابل، برخی دیگر از 
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بازار مسکن، رشدی را که می بایست 
به تدریج به خود بگیرد را یکدفعه با دو برابر شدن قیمت ها به دست آورده 
و کاهش 62 درصدی معامات نش��ان می دهد ظرفیتی برای جهش 

مجدد قیمت ها وجود ندارد.
مانیتور معامات مسکن که پنج سیگنال جدید در آن مشاهده می شود 
در آذرماه نشان می دهد که گزاره فروکش تاطم بازار در مسیر تحقق 
قرار گرفته است. در آذرماه 1397 بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن 
شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 12 و 7 رخ داده که نسبت به آبان ماه 

به ترتیب با 11، 11 و9 درصد رشد قیمت مواجه بودند.
در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی 
در منطقه 16 که البته تنها 119 مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین 

قیمت ها 6.6 درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.
از سوی دیگر همانند ماه های گذشته سهم واحدهای نوساز در معامات، 
باز هم شیب کاهشی داش��ت. با اینکه واحدهای تا پنج سال ساخت با 
43 درصد بیشترین سهم از معامات مسکن ش��هر تهران را در آذرماه 
1397 ب��ه خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل 
5.4 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 سال 

به باا 5.5 درصد افزوده شده است.
حرکت ط��رف تقاضا به سمت واحدهای کوچک ت��ر، دیگر متغیر بازار 
مسکن شهر تهران است. سال گذشته در همین زمان واحدهای 60 تا 
70 متر با سهم 14.3 درصد از کل معامات، بیشترین فروش را به خود 
اختصاص داده بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای 50 تا 60 متر 

با 14.8 درصد است.
از سوی دیگر با وجودی که قیمت نهاده های ساختمانی دو تا سه برابر 
افزایش یافته، آیتمی ک��ه تاثیر اصلی را در قیم��ت مسکن می گذارد، 
زمین اس��ت که هماهنگ با افزایش قیمت مسکن دچار جهش ش��ده 
و نمی تواند به عنوان عامل مجدد در رش��د قیمت مسکن طی ماه های 

آینده تاثیرگذار باشد.
بنابراین افت ش��دید معامات، وجود فضای سفته بازانه، رش��د سهم 
واحده��ای قدیمی از کل معامات، افزای��ش سهم واحدهای کوچک 
متراژ و عدم اثرگذاری قیمت زمین بر روی مسکنپنج گزاره اصلی بازار 
مسکن ش��هر تهران را تشکیل می دهد که می تواند نشان دهنده قرار 
گرفتن بازار در بااترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماه های آینده رکود 

تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن افت شدید توان طرف 
تقاضا را در کاهش 62 درصدی معامات مسکن شهر تهران در آذرماه 
موثر دانست و افزود: »با توج��ه به روندی که در بازار مسکن می بینیم 
بخش تقاضا باوجود این حجم از افزایش قیمت هم چنان ضعیف باقی 
مانده و رشد قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، 
همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن پر ش��ده و یک دوره 

رکود نسبتا طوانی را در این بخش انتظار داریم.«
سلطان محمدی تاکید کرد: »چسبندگی قیمت ها اجازه کاهش خیلی 
زیاد قیمت مسکن را نمی دهد؛ زیرا فروش��ندگان ب��ه سادگی متقاعد 
نمی شوند تا قیمت ها را پایین بیاورند و فقط زمانی که رکود طوانی شود 
قیمت های پیشنهادی را کاهش می دهند. اگر طبق پیش بیینی، رشد 
قیمت مسکن تا پایان سال متوقف شود، فرصت خوبی برای خریداران 
خواهد بود و مجالی می دهد که حرکت خود را برای خرید انجام دهند.«

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران اماک نیز پیش بینی 
کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن ش��هر تهران در ماه های 

پیش رو دچار ثبات شود و تاطم قیمتی فروکش کند.
وی افزود: »به دنبال جهش قیمت دار، مردم پول های خود را شتاب زده 
از بانک بیرون کشیدند و به خرید مسکن اختصاص دادند که منجر به 
رشد قیمت ها و پایین آمدن توان متقاضیان شد. همین موضوع در ادامه، 

پایین آمدن تعداد معامات را در پی داشت.«
 خس��روی در پیش بینی وضعی��ت آینده بازار مسک��ن گفت: »مشابه 
وضعیت فعلی را در سال 1391 به دنبال نوسانات نرخ ارز داش��تیم که 
پس از یک دوره جهشی، اوضاع ب��ه روال عادی برگشت و امسال نیز 

همین روند اتفاق می افتد. تا پایان سال اتفاق خاصی در بخش معامات 
مسکن رخ نمی دهد و به تدریج شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود.«

از سوی دیگر اسامی، وزیر راه و شهرسازی اعام کرده که برنامه های 
مناسب��ی در حوزه تولید و عرضه مسکن دارند که در صورت تحقق می 

تواند به بازار اماک سر و سامان بدهد.
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص وضعیت بازار 
مسکن در زمستان گفت: »در ب��ازار زمستانی معامات مسکن تهران 
بعید است اتف��اق خارق العاده ای متفاوت از پاییز بیفتد.ش��یب افزایش 
قیم��ت مسکن در ماه های آینده در ته��ران، »کاهشی« خواهد بود.در 
بازار ساخت وساز نیز نمی  توان انتظار تحول آنچنانی داشت. تقویت بازار 
تسهیات رهنی باید در دستور کار باش��د؛ ق��درت خرید مسکن از بین 
رفته است و وام ها کفایت نمی کند؛ ای��ن در حالی که تقاضای خرید از 

طرف خانه اولی ها وجود دارد.«
محمد هاش��م بت ش��کن، یکی دیگ��ر از کارش��ناسان این ح��وزه نیز 
گفت: »سیاست گ��ذار مسکن ب��رای سیاست گذاری بهت��ر ابتدا باید 

پیش بینی پذیری شاخص های اقتصادی و ثبات را فراهم کند.«
محمد سعید حیدری، کارش��ناس اقتصاد مسک��ن نیز در این خصوص 
گفت:  با وجود آنکه همواره پس از دوره رونق معامات، ش��اهد رونق 
حوزه ساخت و ساز بودیم، در ای��ن دوره به دلیل کوتاه بودن بیش از حد 
دوره رونق، افزایش ریسک های اقتصادی، افزایش انتظارات نسبت به 
کاهش قیمت نهاده ها از جمله زمین و همچنین اثرات روانی ناش��ی از 
رکود قبلی  که باعث ترس فعاان این بخش شده است شاهد رونق در 
بخ��ش ساخت وساز نیستیم و این باعث نگرانی است. وی افزود:  ازم 
اس��ت دولت نسبت به حمای��ت از ابزارهای مال��ی تقویت کننده حوزه 

ساخت و ساز اقدام کند. 
علی قائدی نیز ازدیگر کارشناسان این حوزه گفت: مهم ترین دلیل افت 
ش��دید حجم معامات مسکن در پاییز 97 را می توان ش��امل مواردی 
همچون کاهش ق��درت خرید متقاضیان مسکن ب��ه واسطه افزایش 
قیمت مسکن و همچنین ش��فاف نبودن شرایط اقتصادی کشور ناشی 
از بی ثبات��ی در سایر بازارها دانست و بر این اساس در ماه های پیش رو 

شاهد رکود تورمی در این بازار خواهیم بود. 
بانک  مرک��زی تازه ترین گ��زارش خود را از تح��وات قیمت مسکن 
در آذرم��اه سال جاری منتشر ک��رد که بر اس��اس آن، تعداد معامات 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به 6800 واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 

و 61.7 درصد کاهش نشان می دهد.
بر اساس این گ��زارش، متوسط قیمت خرید و ف��روش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
ش��هر تهران در آذرماه سال 1397 معادل 9میلیون و 550 هزار تومان 
ب��ود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب 4.1 و 91.8 

درصد افزایش را نشان می دهد.

سمت و سوی بازار مسکن

خبری از اعام قیمت های جدید نیست

افزایش باتکلیفی ها در بازار خودرو

 انباشت ۴۶ هزار کانتینر در گمرکات کشور



511/2آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای عباس مولودی و رضا قاسمی فعا مجهول المکان ، اباغ می شود در مورد دادخواست خانم اشرف 
زیبا صابرنیا علیه  شما به خواسته مطالبه اجور معوقه به موجب رای شماره 9709977506801182 مورخه 1397/09/21 در پرونده کاسه 
970578 بالمناصفه به پرداخت مبلغ 196000000 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 96/10/22 تا 97/5/22 به مدت 7 ماه از قرار ماهیانه 28000000 
ریال و مبلغ 2809000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و هزینه انتش�ار آگهی در روزنامه درحق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و از  تاریخ درج در روزنامه  ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی درهمین شعبه  است .
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

512/15گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم لیا پیرانی به شناسنامه شماره 632 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972668  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد یوسف شفائی به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 87/4/4 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1� فاطمه نظری ش ش 25 محل صدور شناسنامه چناران نسبت با متوفی مادر . 2� لیا 
پیرانی ش ش 632 محل صدور شناسنامه مانه و سملقان نسبت با متوفی همسر. 3� مصطفی شقائی ش ش 11855 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با  متوفی فرزند. 4� مرتضی شقائی ش ش 18767 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با  متوفی فرزند. 5� انسیه شفائی ش 
ش 0943137111 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 316420 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 19/30 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
512/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

 )6175 (
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 
139760306005006175 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدصادق فدائی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 342 صادره از 
نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228/3 مترمربع از پاک شماره 35 فرعی از 45 اصلی واقع در اراضی کناررود بخش 12 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی رمضانعلی جال آبادی و محمدمهدی عربخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/01   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

512/17آگهی اباغ نظریه کارشناسی )960413(
پیرو آگهی اباغ وقت دادرسی در روزنامه بدینوسیله به محمد خیری فرزند محمد علی خوانده پرونده کاسه 960413 ش 7 حقوقی اباغ 
می شود که حسب دعوی مطروحه خواهان محمد حسین و حسن و ابراهیم سوقندی بطرفیت محمد خیری فرزند محمد علی و محمد رضا 
رحمانی دادخواست خلع ید مشاعی از مدار 14 سهم رودخانه بوژان و ... تقدیم این شعبه نموده اند که ثبت کاسه شده در پرونده رسیدگی 
حسب تصمیم دادگاه قرار کارشناسی صادر گردیده و نظریه کارشناسی پس از اظهار نظر به این شعبه واصل گردیده و مطابق با ماده 260 
قانون آیین دادرسی مدنی باید به طرفین اباغ گردد لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده محمد خیری به نامبرده اخطار می گردد 
ظرف 7 روز پس از انتشار آگهی جهت ماحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفی یا اثباتا در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم 

حضور وفق مقررات قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.
قدسی – مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور

512/18 اجرائیه )970211(
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای علیرضا سیفی فرزند جواد که مجهول المکان می باشد. اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 
از شعبه دوم حقوقی نیشابور در پرونده کاسه 970211 بموجب درخواست اجرای دادنامه شماره 9709975197700625 محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/850/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه طبق 
شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک )1395/12/20( تا زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له، پرداخت نیم عشر 
دولتی با محکوم علیه است. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از 
محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این 

صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی اقدام خواهد نمود.
محیطی – مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/19 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970573(
خواهان امیر حسن آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر جلیلی به خواسته مطالبه هزینه های نگهداری طفل خردسال به نام 
مانیا فعا مقوم به 2/010/000 تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985198000544 ش�عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر ااانتشار 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.
نصرآبادی - منشی شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/20 رأی دادگاه )970832( 
1- آقای محسن خواجوی پور فرزند علی متولد 1365 متهم است به مباشرت در شش فقره سرقت مستوجب تعزیر شامل شش دستگاه موتور 
سیکلت الف به شماره پاک 773 – 19641 در مورخه 1397/05/07 متعلق به آقای محسن آرزومندی ب- به شماره تنه 9504439 و موتور 
203953 در خرداد سال 1397 ساعت 21 شب موضوع شکایت آقای سجاد میرزائیان ج- به شماره تنه 9114616 و شماره موتور 1002108 در 
مورخه 1394/06/18 ساعت 21 شب از پارک شادی موضوع شکایت آقای مهدی پژوهیده د- به شماره تنه 9303356 و شماره موتور 718151 
در ساعت 08:30 شب موضوع شکایت آقای مسعود غفوری مقدم ه- به شماره تنه 8816093 و شماره موتور 0942532 ساعت 12 ظهر از جلو 
تعمیرگاه دهنه ای موضوع شکایت آقای محسن دستجردی و- به شماره پاک 4995 مشهد 53 در تاریخ 1397/05/05 ساعت 11:00 ظهر پشت 
بانک رفاه موضوع شکایت آقای ذبیح اه جهان تیغ. 2- آقای ابوالفضل زنقایی معروف به حنفیه فاقد مشخصات بیشتر متهم است به معاونت در 
فروش پنج دستگاه موتور سیکلت مسروقه به آقایان عباس زنقایی و حسین یزدانی و جعفر خرمی و حسن دشتی 3- آقای عباس زنقایی فرزند 
غامرضا متولد 1362 فاقد سابقه کیفری متهم است به خرید سه دستگاه موتور سیکلت مسروقه از محسن خواجوی پور و فروش دو دستگاه 
از آن حسین یزدانی و الصاق پاک وسیله نقلیه 14247/775 برروی موتور سیکلت مسروقه متعلق به آقای محسن دستجردی. 4- حسین 
یزدانی فرزند علی محمد متولد 1360 دارای سابقه کیفری مطابق صفحه 115 پرونده، شغل چوپان و بی سواد متهم است به خرید دو دستگاه 
موتور س�یکلت مس�روقه از آقای عباس زنقایی و یک فقره الصاق پاک وسیله نقلیه دیگر به شماره 9362 مشهد 44 برروی موتور سیکلت 
مسروقه متعلق به آقای مهدی پژوهیده 5- آقای جعفر خرمی فرزند علی اکبر متولد 1372 شغل چوپان فاقد سابقه کیفری متهم است به خرید 
یکدستگاه موتور سیکلت مسروقه از متهم ردیف اول با معرفی متهم ردیف دوم. 6- آقای حسن دشتی فرزند عباس دارای سابقه کیفری )ص 
113( متولد 1354 متهم است به خرید یکدستگاه موتور سیکلت مسروقه از متهم ردیف اول با معرفی متهم ردیف دوم و اوراق نمودن وسیله 
مذکور بدون مجوز قانونی و الصاق پاک وسیله نقلیه دیگر بر روی موتور سیکلت مسروقه که با توجه به محتویات و اوراق پرونده و شکایت 
مالباختگان آقایان ذبیح اه جهان تیغ و محسن آرزومنده و حسن دستجردی و مهدی پژوهیده و مسعود غفوری مقدم و سجاد میرزائیان و با 
توجه به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری و کشف موتور سیکلت های مسروقه از ایشان و تصاویر دوربین های مدار بسته لحظه سرقت موتور 
سیکلت آقای حسن دستجردی توسط متهم ردیف اول و اقاریر متهم ردیف اول و عدم تکذیب متهم ردیف دوم در دادگاه و دادسرا بلحاظ عدم 
حضورش علیرغم اباغ قانونی احضاریه و عدم موفقیت در جلب وی بزهکاریشان محرز است و مستندا به مواد 656 و 662 و 667 و 720 و 721 
قانون مجازات اسامی مصوب 1375 و مواد 126 و 134 و 46 و 50 و 52 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 متهم ردیف اول را به تحمل شش 
فقره چهار سال حبس تعزیری و شش فقره یکصد ضربه شاق تعزیری که صرفا یک فقره چهار سال حبس تعزیری و یکصد ضربه شاق تعزیری 
اجرا می شود و نیز رد مال به شکات محکوم مینماید. و متهم ردیف دوم را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و تحمل چهل و پنج ضربه شاق 
تعزیری محکوم می نماید. و متهم ردیف سوم و چهارم را به تحمل هر کدام سه سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شاق تعزیری بابت 
معامله مال مسروقه و تحمل یکسال حبس تعزیری بابت الصاق پاک وسیله دیگر بر روی موتور سیکلت مسروقه محکوم می نماید که صرفا 
مجازات اشد قابل اجرا است و ومتهم ردیف پنجم ) جعفر خرمی ( را به تحمل شش ماه حبس تعریزی و تحمل چهل ضربه شاق تعزیری محکوم 
مینماید و متهم ردیف ششم را بابت معامله مال مسروقه به تحمل سه سال حبس تعریزی و هفتاد و چهار ضربه شاق تعزیری و بابت الصاق پاک 
وسیله نقلیه دیگر به موتور سیکلت مسروقه به تحمل یکسال حبس تعریزی و بابت اوراق نمودن موتور سیکلت بدون مجوز قانونی به تحمل 
یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید که صرفا مجازات اشد قابل اجرا است و با توجه به پیش بینی اصاح مرتکبین ردیف های دوم و سوم و 
چهارم و پنجم و ششم صرفا مجازاتهای حبس ایشان برای مدت یکسال تعلیق می گردد و اگر نامبردگان از تاریخ این دادنامه تا پایان یکسال 
مرتکب بزه عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نگردند محکومیت تعلیقی نامبردگان بی اثر می گردد رأی صادر شده 
برای متهمین ) به استثنای آقای ابوالفضل زنقایی( حضوری است و پس از اباغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می 
باشد و برای آقای ابوالفضل زنقایی غیابی است و پس از اباغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
مهاجران – رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهرستان نیشابور 

  512/21آگهی وقت دادرسی )970669(
خواهان :  شهرداری منطقه 2 نیشابور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالفضل رودی فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه وجه چک با 
احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه هزینه های دادرسی تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
حقوقی شهرستان نیشابور واقع در نیشابور بلوار جانبازان ارجاع و به کاسه 970669 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1397/12/04 ساعت 
08:45 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان ، به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر ااانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
رستمی -  مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه حقوقی شهرستان  نیشابور

511/22آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 30/970949 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/21 ساعت 9 صبح خواهان: غام علی کاربین فرزند حاجی. خوانده: حبیب اله رضایی. 
خواسته: اثبات وقوع بیع � الزام به تنظیم سند� مطالبه خسارت. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. چنانچه بعد اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� میرزا پور

511/23آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970712 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/4 ساعت 9/15 خواهان: رضا محمدی فرزند محمد . خواندگان: حمید شاکری فرزند 
حسین � ربابه عباس زاده فرزند حسین � شعبان رجبی اردشیر فرزند عسیی � محمد رضا رضا زاده فرزند غامعباس �  مجهول المکان .خواسته: 
ابطال سند و ..... خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/24آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970518 و 29/970861 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/5 ساعت 9/15 خواهان:رضا گل محمدی فرزند علی � علی اکبر 
محمد آبادی فرزند حس�ین � حس�ین حاجی زاده ناوخ فرزند اس�داه. خوانده: وحید رضائی دوغائی فرزند حبیب اه � مجهول المکان . 
خواس�ته: الزام به تنظیم س�ند و ...و تقابل. خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع 
گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی 

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

511/25آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/971054 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/1 ساعت 9/15 خواهان: سیدحسین سیدی علیرضائی فرزند سید محمد. خوانده: 
غامرضا صبور نیا فرزند میرزا حسین � مجهول المکان . خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و ...... خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را 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 را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/26آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/961099 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/6 ساعت 12 خواهان: سیدعباس خائف مجمعه فرزند هاشم. خوانده: طاهره خندان 
برزشی فرزند محمد � مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 29 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق 

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

511/27آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970999 . وقت رسیدگی مورخ 97/11/29 ساعت 8/30. خواهان: بانک ملی. خوانده: احمد علی پور ارازی فرزند محمد 
تقی � مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب را 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 را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور 

به هم رساند. 
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/28آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970089 . وقت رسیدگی مورخ 97/11/23 ساعت 8 صبح. خواهان: ولی موایی. خواندگان: 1� میر حسین ثناء خیز. 2� 
زهرا باغبان 3� محمد صادق کاته عربی 4� محمود البرز. خواسته: تحویل مبیع . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.
دادگاه حقوقی  شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/29آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرونده: 25/970937 . وقت رس�یدگی مورخ 97/11/02 س�اعت 10/30. خواهان: بانک صادرات ایران. خوانده: حس�ن حداد فرزند 
حس�ینعلی. خواس�ته: مطالبه وجه بابت قرار دادن خرید دین وخسارات دادرس�ی و تاخیر تادیه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/44سازمان ثبت اسنادو اماک کشور
آگهی 

بایگان�ی ش�عبه:9703208؛ بدینوس�یله ب�ه فری�ده محس�ن زاده؛ن�ام پدر:محم�د تقی؛تاری�خ تولد:1351/02/28؛ش�ماره  ش�ماره 
ملی:0939611058؛ش�ماره شناس�نامه:135؛اباغ م�ی گ�ردد در خص�وص  ب�ه دس�تور رف�ع توقی�ف از مرج�ع قضای�ی ب�ه ش�ماره 
38046-1397/09/19؛موضوع پرونده اجرایی کاس�ه فوق، نظریه رئیس ثبت به ش�رح 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 ش�عبه/اداره اجرا اعام نمائید.ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهدشد.) با توجه به گزارش ودستور صریح دادگاه به شماره 37062-1397/9/18 وارده 
به ش�ماره 38046-1397/9/19 مبنی بر رفع بازداش�ت و نبودن مازاد برای واریز به این پرونده می بایس�تی وفق مقررات نسبت به اجرای 
دس�تور دادگاه اقدام ش�ود اما از آنجا که ملک در دادگاه مزاید نشده است مراتب به طرفین اباغ در صورت وصول اعتراض برابر ماده 169 

آئین نامه اجرا اقدام شود.(851
مسئول شعبه 2 اجرای اسناد رسمی مشهد 

511/45سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9703062

بدین وسیله به آقای حسین صداقت نام پدر:غامرضا تاریخ تولد:1334/06/01 شماره ملی: 0943857945 شماره شناسنامه:4؛ اباغ می 
گردد بانک س�په باستناد قرارداد بانکی شماره 269381314، مورخ 1393/09/24 جهت وصول طلب خود به مبلغ:1/935/476/847ریال 
ش�امل:-اصل طل�ب:1/032/000/000 ری�ال – س�ود:265/379/506 ری�ال –خس�ارت تاخیرتادی�ه:638/097/341 ری�ال –خس�ارت 
روزانه:1/137/428 ریال،و تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/04/07 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9703062 
، 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 نکنید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 852 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/46سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه مهریه کاسه 9708081

بدین وسیله به آقای ابراهیم صادقی نام پدر:حسنعلی تاریخ تولد:1356/05/10 شماره ملی: 6219672976 شماره شناسنامه:23 به نشانی 
مجهول المکان اباغ می شود که خانم ناهید عرب زاده جهت وصول 113 عدد سکه طاتمام بهار آزادی به استناد مستندات صدور اجرائیه: 
-سند ازدواج: شماره سند: 6156، تاریخ سند:1392/07/23، دفترخانه صادرکننده:دفترخانه ازدواج شماره 16 و طاق شماره 27 شهر رضویه 
استان خراسان رضوی –سند طاق: شماره سند:4421، تاریخ سند:1395/08/23، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه شماره 16 و طاق شماره 
27 شهر رضویه استان خراسان رضوی  علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9708081 ، دراین اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/10/12 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،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 نکنید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 842 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/47سازمان ثبت اسناد واماک کشور
ش�ماره بایگانی پرونده:9707137 ؛بدین وس�یله به آقای عبدالرحیم قادری فرزند رحمان تاریخ به ش�ماره ملی: 0859490262 ش�ماره 
شناس�نامه:43 اباغ می ش�ود که خانم اعظم ناصری نوق جهت وصول 200 به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2452 دفتر 105 
مش�هد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9707137 ، دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/05 
مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،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 ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 843 
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/48سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139704006092004438 به کاسه 9707229

بدین وس�یله به آقای غام غوش پورقیس فرزند حلیم به ش�ماره ملی:0819595357 متولد 1344/05/06 بدهکار پروده اجرایی ش�ماره 
139704006092004438 به کاسه 9707229 که برابر گزارش مامور پست آدرس شما شناخته نگردیده اباغ می گردد که برابر سند ازدواج 
ش�ماره 1740-1365/03/05 بین ش�ما و خانم مهرناز سرافرازی مبلغ 749/743 ریال 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 اجرائی 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.846
شعبه دوم اجرای ثبت مشهد 

511/49سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره:139704006092003606

بدینوسیله به آقای فرخ مهین محمد علی زاده ؛نام پدر:عباس؛ تاریخ تولد:1344/10/24؛شماره ملی:1754753485؛ شماره شناسنامه:841؛ 
اعام می گردد:خودرو انتظامی به شماره پاک74 ایران 119 س 48 و خودرو شماره 12 ایران 224 س 18 متعلق به شما در قبال طلب خانم فرشته 
عرفانیان هروی مهاجر اردبیلی بازداشت گردیده، لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از 

طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.844
شعبه دوم اجرای ثبت اسناد مشهد

511/50سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اخطاریه ارزیابی ماده 101- اموال غیر منقول کاسه 9603749

بدینوسیله به شما آقای عبدالعلی حیدری فرزند عباس به شماره شناسنامه 58 و شماره ملی 0872244288 اباغ می گردد که ششدانگ پاک 
ثبتی بیست هزار و پانصد و شصت و هفت فرعی از پانزده هزار و پانصد و سی و هفت فرعی از یکصد و هفتاد و پنج اصلی بخش ده مشهد به مبلغ 
چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است که مورد وثیقه سند رهنی 231532-1393/003/21 دفترخانه 72 مشهد له بانک اقتصاد 
نوین علیه شما می باشد.چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشارآگهی 
مهلت دارید اعتراض خود را کتبا به انضمام مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه تحویل دهید.

ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.845
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

512/51اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به پرونده کاس�ه 970317 این اجرا محکوم علیه شرکت مش�هد صدرای شرق محکوم به پرداخت مبلغ 214/665/464 ریال در حق محمد 
خیامی فرزند عقیل و مبلغ 1/800/000 نیم عش�ر دولتی گردیده اس�ت نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه اموال منقول یک دس�تگاه فرز 
مستعمل ساخت کشور چین با شماره سریال 90001 به ارزش 85/000/000 ریال و دو دستگاه دریل ردیال ساخت کشور روسیه با شماره سریالهای 
17005 و 89-482 به ارزش 160/000/000 ریا که جمعا مبلغ 245/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت گذاری شده 
که توقیف و در مورخه 1397/11/07 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش میرسد.  طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از مال مطروحه 5 روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم به عمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنا 
کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به 

صندوق دادگستری واریز نمایند. پس از تنفیذ مزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدار تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار

512/52آگهی اباغ اجراییه کاسه : 139704006231000086
بدینوسیله به خانم منصوره میش مست فرزند نصراله ش ملی 0819123218 و آقای جواد توسلی فرشه فرزند غامرضا ش ملی 4569500781 
بدهکاران پرونده کاس�ه 139704006231000086 که برابر گزارش مامور پس�ت ، شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد شماره 
1461/411/29454709/1 بین ش�ما و پس�ت بانک س�رخس مبلغ 201/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس�ت صدور اجرائیه نموده پس از تش�ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده19/ 18 آیین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج و منتش�ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار اگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 4
حسین مهرجو -رئیس ثبت اسناد و اماک سرخس

512/53رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رجب علی چشک داراي شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به کاسه970102 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل چشک به شناسنامه 0810038900 در تاریخ 1396/8/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- راضیه مستمند فرزند غامعلی ش ش 346 ت ت 1347 مادر متوفی 2- رجب 
علی چشک فرزند رضا ش ش 5940 ت ت 1340 پدر متوفی3- هستی چشک فرزند ابوالفضل ش ش 0810458527 ت ت 1390 فرزند متوفی 
4- محمد جواد چشک فرزند ابوالفضل ش ش 0810592576 ت ت 1396 فرزند متوفی5- ناهید علیمیرضائی فرزند علی ش ش 0810027119 
ت ت 1368 همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 1 شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/54آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان علی صبور فرزند محمد علی دادخواستی بطرفیت 1- اسمعیل امیری نیا2- علی ثانوی زهتاب مقدم3- آستان قدس رضوی به خواسته 
1- الزام به تنظیم سند رسمی را به این ارائه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان سرخس 
واقع در دادگستری شهرستان سرخس ارجاع و به کاسه) 970838( 9709985185500811 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/30 
و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم آقای علی ثانوی زهتاب مقدم و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

512/55آگهي اباغ دادخواست و ضمائم 
بدینوسیله به آقاي 1- مهدی سرابندی فرزند  احمد علی 2- اعظم شهرکی فرزند محمدرضا فعا مجهول المکان اباغ مي شود که آقاي سعید 
علیزاده وکیل بانک دادخواستي به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به مبغ 129129527 ریال به عنوان قسمتی از چک به شماره 564770 
بانک کش�اورزی  بطرفیت خواندگان به حوزه 1 ش�وراي حل اختاف سرخس ارائه و به کاس�ه 112 / 97/ ش1 ثبت و براي روز شنبه مورخ 27 
/11 /97 ساعت 10/30  صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج مي شود خوانده مي تواند قبل از رسیدگي به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثاني دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شود. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي به عمل خواهد آمد.
دبیرخانه شورای حل اختاف حوزه 1 سرخس

512/56اجرائیه
شماره بایگانی : 930268 - مشخصات محکوم له / محکوم لهم:شرکت تعاونی اعتبار میزان به نشانی فریمان روبه روی پمپ بنزین جنب بانک 
تجارت مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-مجید جامعی فرزند محمد به نشانی فریمان میدان امام رضا – خوار و بار فروشی- جنب 
مس�جد امام رضا )ع( س�وپر پدیده 2-محمد رضا عزیزی فرزند برات مجهول المکان 3- حشمت اله حسن زاده فرزند یداله مجهول المکان 
4- افس�انه بابایی فرزند علی اکبر مجهول المکان. محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره 2187977 وشماره دادنامه 
مربوطه 9309975186800687  محکوم علیهم فوق محکوم اند متضامنا به پرداخت 75000000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه وفق تبصره یک ماده 3 قرارداد به ماخذ 31 درصد از تاریخ 1393/2/20 ) تاریخ تقدیم دادخواست ( الی یوم الوصول که در مرحله 
اجرا توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 2550000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 
بمبلغ 3750000 ریال در حق صندوق دولت جمهوری اسامی ایران -محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا 
بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا 
محکوم به ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه 
اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام کامل 
صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری فریمان 

512/57رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه سلطان زاده داراي شناسنامه شماره 1558 به شرح دادخواست به کاسه 2/94/336 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیسی خلقی پور به شناسنامه 144 در تاریخ 1389/9/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- زهرا خلقی پور فرزند عیسی ش ش 109 فرزند مرحوم 2- فرزانه خلقی پور فرزند 
عیسی ش ش 279 فرزند مرحوم 3- پروانه خلقی پور فرزند عیسی ش ش 1613 فرزند مرحوم 4- فاطمه خلقی پور فرزند عیسی ش ش 1526 
فرزند مرحوم 5- غامرضا خلقی پور فرزند عیسی ش ش 191 فرزند مرحوم 6- مرتضی خلقی پور فرزند عیسی ش ش 3673440454 فرزند 
مرحوم 7- مصطفی خلقی پور فرزند عیسی ش ش 4072833823 فرزند مرحوم 8- معصومه زال آبادی فرزند محمدعلی ش ش 3620832161 
همسر مرحوم . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/58رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حبیب اله تمدنی نژاد  داراي شناسنامه شماره 0872348941به شرح دادخواست به کاسه 689-97 ش 2 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم معصومه رحیمیان رضائی به ش�ماره شناس�نامه 0870148761 در 
تاریخ 1397/6/8 در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- عزیزاله تمدنی نژاد کد ملی 
0872217991 ت تولد 1331 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- نعمت اله تمدنی نژاد کد ملی 0872231879 ت تولد 1334 صادره از قوچان 
فرزن�د متوفی3- حبیب اله تمدنی ن�ژاد کد ملی 0872248941 ت تولد 1338 صادره از قوچان فرزند متوفی4- ش�کراله تمدنی نژاد کد 
ملی 0872272443 ت تولد 1342 صادره از قوچان فرزند متوفی5- حمیدرضا تمدنی نژاد کد ملی 0872299090 ت تولد 1346 صادره از 
قوچ�ان فرزن�د متوفی6- بتول یکه باش کد ملی 0870235133 ت تولد 1329 صادره از قوچان فرزند متوفی7- صدیقه یکه باش کد ملی 
0872256960 ت تولد 1339 صادره از قوچان فرزند متوفی8- یداله یکه باش کد ملی 0872290751 ت تولد 1345 صادره از قوچان فرزند 
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
قاضی شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/59رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای حس�ین تاییدی آق کاریز دارای شناسنامه ش�ماره 0860376443 به شرح دادخواست به کاسه 677-97 ش 2 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم عزیز تاییدی آق کاریز به شماره شناسنامه 0871551616 در 
تاریخ 1397/5/3 در اقامتگاه  دائمي خود  درگذش�ته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- طیبه تاییدی آقکاریز کد ملی 
0860376389 ت تولد 1382 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- حس�ین تاییدی آقکاریز کد ملی 0860376443 ت تولد 1370 صادره از 
قوچان فرزند متوفی3- فاطمه تاییدی آقکاریز کد ملی 0860536823 ت تولد 1350 صادره از قوچان فرزند متوفی4- مریم براتپور کد ملی 
0871555565 ت تولد 1350 صادره از قوچان همسر متوفی5- زینب منعمی آق کاریز کد ملی 0871540551 ت تولد 1308 صادره از قوچان 
مادر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  
از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سري و رسمي 

که بعدازاین موعدابراز شود از درجه اعتبارساقط وبااثر خواهد بود.
قاضی شورا - شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/1آگهي مزایده مجدد
با توجه به محکومیت صمد بخشی در پرونده کاسه 960346 مدني این اجرا 1- یک دستگاه سواری پراید صبا جی تی ایکس به رنگ سفید 
شماره موتور 374755 مدل 1381 و سقف تاخورده است/ دور تا دور زنگ زده دار/ باطری غیر قابل استفاده / استیکها 30 درصد/ موتور 
نیاز به بازدید فنی دارد/ شیشه جلو و لچکی عقب شکسته است/ تودوزی فرسوده و کهنه است/ سیستم صوت فابریک و معمولی است 
بیمه نامه ثالث ندارد در حال حاضر با ش�رایط فوق مبلغ 38000000 ریال توس�ط کارشناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته، مقرر گردیده 
در روز 1397/11/01 س�اعت 10  ازطریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری سرخس با حضور نماینده دادستان 
بفروش برسد. مزایده ازقیمت پایه شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . 10 درصد کل مبلغ فروش فی المجلس از برنده 
اخذ و الباقی ظرف یکماه باید پرداخت ش�ود. متقاضیان میتوانند جهت کس�ب اطاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد به اجرای احکام مدنی 

شهرستان سرخس مراجعه کنند.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی سرخس

511/3سازمان ثبت اسنادواماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139704029115000093 بکاسه 9707428

بدینوس�یله به آقای احمد وحیدی فرزند غامحس�ن بش�ماره مل�ی 0759529175 متول�د 1355/11/20 بدهکار پرونده اجرایی ش�ماره 
139704029115000093 بکاسه 9707428 که برابرگزارش  مامور پست آدرس شما شناخته نگردیده اباغ می گردد که برابر سند ازدواج 
ش�ماره 8143-1381/07/15 بین شما و خانم سمیه نوروزی تعداد 35 عدد سکه کامل بهار آزادی بدهکارمی باشید که براثرعدم پرداخت 
وجه بستانکاردرخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد ازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
درروزنامه چاپ ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودر غیراین صورت عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. 853
اداره کل ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی شعبه 2 اجرای ثبت مشهد

512/4آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده  ش�ماره کاس�ه 970334  اجرای احکام دادگستری طرقبه ش�اندیز محکوم علیه عباس انزجاری محکوم اند به پرداخت 
23/065/795 بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم له حسن انزجاری ) ستایش دوست( وپرداخت 
مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در 
عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است وتوسط کارشناسان مجید داور پناه ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 1397/10/25 ازساعت 
12 الی 13 ظهر درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه باحضورنماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی 
شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه 
ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان ازملک 
مورد مزایده اقدام گردد و کلیه هزینه های انتقال سند بر عهده خریدار می باشد و تحویل ملک به عهده اجرای احکام نمی باشد. شرح اموال 
مورد مزایده : ملک مورد مزایده واقع در روستای زشک میدان مسجد جامع کوچه جنب سوم عبادی قطعه سوم سمت راست به شماره پاک 
ثبتی 2027 فرعی از 119 اصلی به مساحت 102/55 متر مربع منزل فوق به صورت منزل روستایی مخروبه می باشد و کوچه ممر بصورت پیاده 
رو است و با توجه به برسیهای و تحقیقات بعمل آمده و با توجه به عوامل موثر در قیمت هر متر مربع از ملک مورد مزایده 2500000 ریال و جمعا 

به مبلغ 256375000 ریال معادل بیست و پنج میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و پانصد تومان برآورد گردیده است.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

512/5آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده  شماره کاسه 970803  اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه شرکت توسعه سرای خراسان محکوم اند به 
پرداخت 127/061/202 بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم له عفت دانشور عیدگاهی وپرداخت 
مبلغ 1/500/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم علیه اموالی 
در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است وتوسط کارشناسان سید علی علمی ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 1397/10/25 
ازساعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه باحضورنماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف 
یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 
ازملک مورد مزایده اقدام گردد و کلیه هزینه های انتقال سند بر عهده خریدار می باشد و تحویل ملک به عهده اجرای احکام نمی باشد. 
شرح اموال مورد مزایده : یک دستگاه اکسترو در pe و pp به طول 130 سانتی متر و با ظرفیت حداکثر بیست و پنج کیلو گرم در ساعت و 
شامل الکتروموتورو گریبکس ایتالیایی با کنترل دور اینتورتری abb و سه زون کنترل دما و میز و تجهیزات کشش غلطکی با دو عدد الکترو 
گریبکس ایتالیایی با کنترل دور اینورتری IS تابلوی برق ایستاده با نمایشگر های مورد نیاز کنترل دستگاه تماما به ارزش 600/000/000 ریال 

معادل شصت میلیون تومان برآورد گردیده است .
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

511/6آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی سلمانی نقندر فرزند اصغر
خواهان خانم نرگس سلمانی نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی سلمانی نقندر فرزند اصغر و دادستان محترم مشهد به خواسته 
اذن در ازدواج مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه9709987587401007 و شماره بایگانی 971051 شعبه 28 دادگاه 
دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/18 ساعت9/30 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. 
منشی شعبه28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 

512/7اجرائیه
شماره بایگانی 970056 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:  حسین صفرپور نقندر فرزند عباس به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان 
مشهد – صیاد شیرازی 32 پ 36 -مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- طیبه مهماندوست فرزند خلیل 2- راهله مهمان کش نقندر 
فرزند علی اصغر 3- جواد مهمان کش نقدر  فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان گاز 12 و 14 کابینت 
سازی مهمان دوست 4- وحید مهماندوست فرزند خلیل5- صدیقه مهمان کش نقدر فرزند محمد 6- ملیحه مهمان کش نقدر فرزند علی 
اصغر 7-محمد مهماندوست فرزند خلیل8- مهدی مهماندوست فرزند خلیل 9- جمشید مهمان کش نقدر فرزند محمد10- آرزو مهمان 
کش نقدر فرزند علی اصغر11- آمنه مهمان کش نقدر فرزند علی اصغر به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد طاب ابوذر غربی 
5 پ 1 ممیز 76 منزل ش�خص 12- عفت مهمان کش نقدر فرزند علی اصغر13- مژگان مهمان کش نقدر  فرزند علی اصغر 14- حس�ین 
مهماندوست فرزند خلیل 15- زهرا حسین پور نقندر فرزند علی اصغر 16- طاهره مهمان کش نقدر فرزند عباس 17- منیره مهمان کش 
نقدر فرزند علی اصغر 18- عالیه مهمان کش نقدر فرزند علی اصغر 19- فاطمه مهمان کش نقدر فرزند محمد 20 – غام رضا مهمان کش 
نقدر فرزند محمد 21- حس�ن مهماندوس�ت فرزند خلیل 22- وجیهه مهماندوست فرزند خلیل 23- محمد مهمان کش نقدر فرزند علی 
اصغر 24- مریم مهمان کش نقدر فرزند علی اصغر 25- فاطمه حسینی پور نقندر   محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
ش�ماره 1397025001170674 وش�ماره دادنامه 9709975710400303  محکوم علیها محکوم اند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی ششدانگ یک قطعه باغ به شماره پاک ثبتی 20 فرعی از 65 اصلی بخش مشهد به نفع محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی 
طبق تعرفه قانونی در حق صندوق دولت -محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازان میسر 
باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش�خصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام 
کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا 
وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفترشعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/8رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مجتبی اکبرزاده داراي شناسنامه شماره 12566 به شرح دادخواست به کاسه 5/703/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه شهابیان به شناسنامه 8038 در تاریخ 1397/9/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- مجتبی اکبرزاده به شماره شناسنامه 12566 متولد 1350/6/1 فرزند متوفی 
2- رضا اکبرزاده بشرویه به شماره شناسنامه 12565 متولد 1348/6/10 فرزند متوفی3-علی اکبر اکبرزاده به شماره شناسنامه 421 متولد 
1343/5/22 فرزند متوفی4- نرجس اکبرزاده به شماره شناسنامه 250 متولد 1335/8/20 فرزند متوفی5- محمدرضا اکبرزاده به شماره 
شناسنامه 438 متولد 1338/7/5 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/9رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عباس پروان داراي شناسنامه شماره 173 به شرح دادخواست به کاسه 3/643/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد پروان به شناسنامه61 در تاریخ 1393/6/7  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه پروان ش شناس�نامه 259 ت تولد 1333/7/2 همسر مرحوم 2- ریحانه پروان ش 
شناسنامه 0890061009 ت تولد 1368/4/7 فرزند متوفی3 - بتول پروان ش شناسنامه 14214 ت تولد 1354/1/1 فرزند متوفی4- زهرا پروان 
ش شناسنامه 444 ت تولد 1352/9/14 فرزند متوفی5- راحله پروان ش شناسنامه 1547 ت تولد 1362/5/1 فرزند متوفی6- راضیه پروان 
ش شناسنامه 15357 ت تولد 1355/2/20 فرزند متوفی7- عباس پروان ش شناسنامه 173 ت تولد 1357/1/30 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

512/10آگهی مزایده آب
به موجب پرونده کاس�ه 960436  اجرائی محکوم علیهم آقایان 1- غامرضا نوروزی فرزند نوروز علی و 2- جواد نوروزی فرزند غامرضا 
متضامنا محکوم گردیده اند به پرداخت مبلغ 190000000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9500000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی و 
مبلغ 5980000 ریال بعنوان هزینه دادرسی با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به محکوم له تقاضای توقیف 1/30 ساعت آب از 
چاه موتور شاه طره واقع در روستای بزنجرد شهرستان خلیل آباد از اموال احدی از خواندگان بنام غامرضا نوروزی را نموده است و به مبلغ 
کل 240000000 ریال ارزیابی و قرار است از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده به صورت حضوری و در مورخه 1397/11/10 راس ساعت 9 
صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد فروش از قیمت کارشناسی شروع و به  بااترین قیمت پیشنهادی 
واگذارخواهد شد .ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف مدت یکماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک 
ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی 

و عدم اعتراض به مزایده بصورت عادی خواهد بود . هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود . 
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/11رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي براتعلی قره باغی داراي شناسنامه شماره 682 به شرح دادخواست به کاسه 970163 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه قره باغی به شناسنامه2 در تاریخ 1396/1/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- براتعلی قره باغی فرزند محمداساعیل ش ش 682 ت ت 1354/6/1 صادره از نیشابور 
فرزند متوفی 2- علی اکبر قره باغی فرزند محمداس�اعیل ش ش 24 ت ت 1346/6/28 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی3- کبری قره 
باغی فرزند محمداساعیل ش ش 9 ت ت 1360/1/1 صادره از نیشابور فرزند متوفی4- زینب قره باغی فرزند محمداساعیل ش ش 724 ت 
ت 1355/9/10 صادره از نیش�ابور فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/12آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کاسه 920334 اجرائی محکوم علیه آقای علیرضا ابراهیمی فرزند ابراهیم اهل و ساکن روستای ارغا در بخش ششطراز 
شهرستان خلیل آباد محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 54000000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 1080000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در 
حق آقای حسن ابراهیم نژاد با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به محکوم علیه اقدام به معرفی 1- یک دستگاه موتور سیکلت 
مدل 1390 قرمز رنگ که به مبلغ 20000000 ریال ارزیابی گردیده و 2- چهار راس گوس�فند ش�امل دو راس بز و دو راس بزغاله که به مبلغ 
35000000 ریال ارزیابی گردیده نموده است و قرار است از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده به صورت حضوری و در مورخه 1397/11/06 
راس ساعت 11 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد فروش از قیمت کارشناسی شروع و به  بااترین قیمت 
پیشنهادی واگذارخواهد شد .ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف یکماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد 
بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت 

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

512/13متن اگهی
کاسه پرونده: 434-97 مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف بجستان شماره احکام: 792 تاریخ: 1397/10/10 – رای شورا – در خصوص 
دعوی خواهان آقای محمدرضائی مزار فرزند احمد به نشانی بجستان خیابان امام خمینی جنب شیشه بری سلیمانی جوشکاری رضائی به 
طرفیت خوانده آقای مهدی خرمش�اهی فرزند محمدحس�ن مجهول المکان به خواسته ی مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 704049 
مورخه 97/2/19 عهده بانک صادرات و به مبلغ چهل میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه و بدین 
شرح که خواهان اعام نموده خوانده از بابت صدور یک فقره چک با مشخصات فوق الذکر نسبت به 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 تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسی نموده است و خوانده به رغم اطاع از وقت رسیدگی در جلسه ) از طریق نشر در روزنامه( حاضر نگردیده و هیچ گونه ایحه 
و دفاعیه ای ارسال نداشته است. با عنایت به محتویات پرونده 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 
سررس�ید احراز ش�ده است و با توجه به اصل تجریدی بودن چک شورا ادعای خواهان را در این مرحله از رسیدگی وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و  522 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون استفساریه به 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 چهل میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه ریال 
هزینه دادرسی و هم چنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/2/19 الی یوم الوصول که بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
و در زمان اجرای حکم محاسبه و تعیین خواهد شد در حق خواهان محکوم و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
غامرضا باقر ی- قاضی شورای حل اختاف بجستان

512/14آگهي مزایده اموال منقول مرحله اول
بموجب اجرائیه صادره از ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تربت جام بش�ماره 9409975172401915 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی تربت جام موضوع پرونده اجرائی به 951252 اجرای احکام تربت جام محکوم له خانم حمیده پاکدل سلطان آبادی فرزند 
حسینعلی که محکوم علیه آقای حسن بذر افشان فرزند بهرام محکوم است به پرداخت مهریه به خواهان به میزان 114 سکه بهار آزادی و 
هزینه دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان و نیم عشراجرائی محکوم له جهت وصول محکوم به 
اموال منقول متعلق به محکوم علیه حسن بذرافشان فرزند بهرام را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف، تقاضای فروش آنرا نموده است 
در این راس�تا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع به ش�رح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خودرو سواری پژو 405 
نقره ای مدل 1389 به پاک 42ه779 ایران 32- شماره شاسی NAAMO1CAOR326663با مشخصات ظاهری اطاق و بدنه دور تا دور 
خوردگی جزئی – سقف درب موتور و صندوق عقب زدی دارد تایرها فرسوده که به مبلغ 230000000 ریال ارزیابی شده است. مزایده از ساعت 
10 الی 11 مورخ س�ه ش�نبه  1397/11/2 در آدرس تربت جام اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگزار و اموال فوق از طریق مزایده 
بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی 230000000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام 
مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است . بدیهی 

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

511/30آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به آقای حسین بهرودی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسین ایزدی رود معجنی علیه شما به 
خواسته 1� مطالبه وجه چک 2� مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3� مطالبه خسارت دادرسی به موجب دادنامه شماره 9709977577501236 
در پرونده کاسه 970446 محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال در حق خواهان به عنوان اصل خواسته صادر می نماید 
ضمن اینکه به لحاظ تسبیب خواندگان را به پرداخت حق الوکاله ی وکیل مرحله ی بدوی طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 12/485/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید همچنین دایره اجرا نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی اقدام و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت خواهد نمود. مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/31آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده: 25/970978 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/06 ساعت 11. خواهان: بانک مهر اقتصاد. خوانده: علی اکبر رضائی کنگ سفلی 
فرزند رحمت اله. خواس�ته: مطالبه وجه چک، خس�ارات دادرسی و تاخیر تادیه.خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس�یدگی به ش�عبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/32آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده: 25/970935 . وقت رسیدگی مورخ 97/12/02 ساعت 10. خواهان: پست بانک استان خراسان رضوی . خوانده: مجید صدیق 
فرزند محمدرضا. خواس�ته: مطالبه وجه بابت قرارداد و  خس�ارات دادرسی و تاخیر تادیه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 25 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نش�رآخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/33آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خواندگان مجهول المکان
کاسه پرونده: 25/970739 وقت رسیدگی مورخ 97/12/12 ساعت 12. خواهان: بانک ملت . خواندگان: علی اکبر اکبری فرزند حجی محمد 
� فاطمه بی بی سیدی فرزند محمد � احمد زیبائی فرزند غامعلی. خواسته : مطالبه وجه بابت قرارداد و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خواندگان از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغی به 

وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/34آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان آقای اسماعیل 

خادمی
خواهان خانم معصومه سعیدی فر، فرزند حسن دادخواستی بطرفیت خوانده آقای اسماعیل خادمی فرزند رضا به خواسته اثبات زوجیت 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مش�هد واقع در مش�هد بلوار شفای 30 ارجاع و به کاس�ه 25/971023 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن برای 97/11/30 ساعت 9 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علی 
اکبر صمدزاده

511/35آگهی اباغ معرفی داور
پیرو آگهی های قبلی به خانم افروز نیک زاد جلفان فرزند حسین خان فعا مجهول المکان اباغ می گردد در پرونده کاسه 970518/ 25 
این دادگاه دعوی آقای ولی اله آنی زاده فرزند اسداه بطرفیت شما به خواسته طاق به درخواست زوج ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی 
جهت معرفی داور واجد الشرایط که دارای حداقل 35 سال سن و متاهل و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی باشد حاضر شوید در صورت 

عدم حضور و عدم معرفی داور، به تقاضای خواهان دادگاه راساً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نموده و دادگاه راساً داور تعیین خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی مشهد شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مشهد ) 43 خانواده سابق( � علی اکبر صمدزاده

512/36سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی

شماره: 12/97/1898 تاریخ 97/10/10
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس�اختمانهای فاقد سندرس�می 1- برابر رای 
ش�ماره 139760306013001183-1397/06/22 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم راضیه خانیکی بشماره شناسنامه 170 کد 
ملی 0919730485صادره از کاخک فرزند محمد در 628/807 سهم مشاع از 786/01 سهم ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت کل 
786/01 متر مربع پاک شماره 833 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه ثبت گناباد خریداری شده معل الواسطه 
از آقای محمد حسن خانیکی 2- برابر رای شماره 139760306013001766 – 1397/09/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکیلف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم راضیه خانیکی به 
شناسنامه شماره 170 کد ملی 0919730485 صادره کاخک فرزند محمد در 617/743 سهم مشاع از 772/18 سهم ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت کل 772/18 متر مربع پاک شماره 2115 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
ش�ده مع الواس�طه از آقای محمدحسن خانیکی  لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د.* تاریخ انتشارنوبت اول: 
1397/10/16   ، نوبت دوم : 1397/11/1

رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب
512/37اداره کل ثبت اسنادو اماک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره 
139760306013001503-1397/8/12 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اعظم فوادی شهری بشناسنامه شماره 356 کد ملی 
0919358381 صادره از گناباد فرزند حسین  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 234 متر مربع از پاک شماره 1985 فرعی از 3 اصلی 
واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری 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 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: 1397/10/16  نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب

512/38اداره کل ثبت اسنادو اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی برابر رای شماره 
139760306013001765-1397/09/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا پر کم بشناسنامه شماره 0910049661 کد ملی 
0910049661 صادره از گناباد فرزند حسن  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 111/12 متر مربع پاک شماره 195 فرعی از 3 اصلی واقع در 
اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ابوالقاسم پاینده و خانم معصومه پاینده 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 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: 1397/10/16  نوبت دوم : 1397/11/1
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب
512/39آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست وضمائم و قرار استماع شهادت شهود و نیز قرار 

ارجاع امر به داوری به آقای سعید رکوئی فرزند غامرضا
خواهان خانم فاطمه س�هرابی نوقی فرزند غامرضا دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقای س�عید رکوئی فرزند غامرضا بخواسته طاق به 
درخواس�ت زوجه به علت تخلف زوج از ش�روط ضمن العقد بند 8 س�ند نکاحیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرودنده کاسه 
9709985174601083 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه ثب و وقت رسیدگی چهارشنبه 1397/12/01 ساعت 11/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسي مدني 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 ثاني دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان 
مبنی بر ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج) سعید رکوئی( در دادگاه حاضرگردد.همچنین با توجه به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 
91/12/1 مجلس شورای اسامی قرار ارجاع به امر داوری صادر شده است. لذا به خوانده اباغ می گرددظرف یک هفته از تاریخ اباغ)آگهی( 
این قرار یک نفر داور واجد شرایط مندرج در ماده 28 قانون یاد شده که از اقارب زوج بوده و آشنایی نسبی به مسائل شرعی و خانوادگی 
و اجتماعی و متاهل و حداقل سی سال سن داشته باشد به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مقرر دادگاه راسا از طرف 

خوانده )زوج (داور منصوب خواهد نمود.
مدیردفترشعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان  تربت حیدریه

511/40سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اموال منقول پرونده؛ به موجب پرونده اجرائی کاسه 9700237 خانم زهرا رحیم زادگان نام پدرمحمد به استناد سند نکاحیه 
به شماره 9081 جهت وصول مهریه خود علیه امیرحسین کهن نام پدر عبدالجواد صادر که پس از اباغ اجرائیه حسب درخواست بستانکار 
خودرو س�واری س�مند LXEFX به شماره انتظامی 793 ه 93- ایران 36 متعلق به امیرحسین کهن بازداشت که توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری ارزیابی وطبق گزارش کارش�ناس رس�می به ش�ماره وارده 33425 مورخ 1397/08/23 با مش�خصات اعام شده در مورخه 
1397/08/23 در محل پارکینگ پارس رضا از یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی مذکور در پارکینگ بازدید و وضعیت فعلی خودرو به 
شرح زیر اعام می گردد:الف-مشخصات خودرو:نوع کاربری:سواری سمند LXEFX رنگ سفید روغنی مدل 1394 شماره موتور 0124986 
شماره شاسی 601655 وضعیت موتور و بدنه خودرو جزیی درب عقب سمت راست گیربکس صافکاری شده است داشبور سالم است صندلی 
و تودوزی فابریک است تجهیزات کمپانی دارد گیربکس ظاهرا سالم است وضعیت استیکها هر حلقه بیش از پنجاه درصد می باشد. ضمنا 
کارکر خودرو 54552 کیلومتر می باشد قیمت پایه کارشناسی 410/000/000 )چهارصد و ده میلیون ریال( می باشد با توجه به گزارش مامور 
اجرا و نماینده دادستان عمومی وانقاب مشهد خودرو مذکور در زمان بازدید در پارکینگ پاس رضا متوقف می باشد و با توجه به قطعیت 
ارزیابی مزایده در روز دوشنبه 1397/11/08 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد، پارکینگ پاس رضا 
از مبلغ پایه 410/000/000 ریال شروع و به بااترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقدا فروخته خواهد شد.ضمنا مبلغ 20/500/000 ریال نیم 
عشر دولتی و مبلغ 24/600/000 ریال حق مزایده می باشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات بر عهده خریدار 

و وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد.847
شعبه 2 اجرای ثبت مشهد 

511/41سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 9707389

 بدین وسیله به متعهد ورثه زوج )مرحوم علیرضا رنجبر( – نصرت عباسی نام پدر:عباسعلی؛تاریخ تولد:1345/02/02،شماره ملی: 0935141111 
؛شماره شناس�نامه:170319 و – هادی رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1362/06/12،ش�ماره ملی:0939002124 ، شماره شناسنامه:2710 
و- تکتم رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1368/01/13،ش�ماره ملی:0920127703 ، شماره شناس�نامه:0920127703 و- میاد رنجبرنام 
پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1370/03/05،شماره ملی:4490392265 ، شماره شناسنامه: 4490392265 و- مهدی رنجبرنام پدر:علی رضا،تاریخ 
تولد:1360/04/01،ش�ماره ملی:0933364423 ، شماره شناس�نامه:100140 و- زهرا رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1374/03/19،شماره 
ملی:0923215654 ، شماره شناسنامه:0923215654 و- مهسا رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1378/09/10،شماره ملی:4490463049 
، شماره شناس�نامه: 4490463049 و- الهام رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1372/02/11،شماره ملی:0922270570 ، شماره شناسنامه: 
0922270570 و- مینا رنجبرنام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1371/04/15،ش�ماره ملی:4490392273 ، ش�ماره شناس�نامه: 4490392273 ؛  
اباغ می ش�ود که خانم مهری علی آبادی  جهت وصول تعداد 200عدد س�که بهارآزادی به اس�تناد مهریه مندرج در س�ند ازدواج شماره 
40978-1367/11/05 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9707389 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/09/20 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف  مدتده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ 

محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.848  
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/42سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی 

ش�ماره بایگان�ی پرون�ده:9705229؛ بدی�ن وس�یله ب�ه آق�ای داود محمودپ�ور طرقی؛ن�ام پدر:علی اصغر؛مح�ل صدور:مش�هد؛تاریخ 
تولد:1371/09/02،ش�ماره ملی:0922093121،ش�ماره شناس�نامه:0922093121 به نشانی :مشهد:قاس�م آباد،بین شریعتی 57 و 59 پاک 
33 ، اباغ می ش�ود که خانم رویا انتظاری جهت وصول 200 عددس�که بهارآزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 3768-

1392/05/06 دفتر 28 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9705229 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/08/27 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،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 ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ 

محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.849  
شعبه دوم اجرای ثبت مشهد

511/43سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه پرونده 9706839

بدین وسیله به شرکت منحل شده در حال تصفیه پردیس پاژ توس به ش ث:24370؛تاریخ ایجاد:1384/06/12 ، شناسه ملی:10380398075؛ 
اباغ می گردد بانک سرمایه جهت وصول طلب خود به مبلغ 192/007/021 ریال )صدو نود و دو میلیون و هفت هزار و بیست و یک ریال(
شامل:-اصل طلب:58/476/239 ریال – سود:9/005/979 ریال –خسارت تاخیرتادیه:124/524/803 ریال –خسارت تاخیر روزانه:45/163 
ریال،تاریخ مبنای محاس�به خس�ارت: 1397/08/10 و دیگر خس�ارات متعلقه مندرج در قرارداد بانکی ش�ماره شماره س�ند:36-2101- 
177750-1،تاریخ سند:1387/08/30؛ بانک مربوطه:سرمایه ؛ علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9706839 ، 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 نکنید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 850 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

  یکشنبهآگهی
16  دی 1397
 شماره  4383
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اجرائیه 
محکوم له: بانک صادرات س�منان – س�منان میدان س�عدی طبقه 4. محکوم علیه: 1- س�عید قندالی 2- س�هراب قندالی ) هر دو 
مجه�ول المکان( مش�خصات نماینده یا قائم مق�ام قانونی: هدی کربایی فرزند عباس- س�منان بلوار نهضت س�واد آموزی خیابان 
دهخ�دا. س�اختمان پنج�م جنوبیکد پس�تی 3514984941 . محک�وم به : به موجب درخواس�ت اج�رای حکم مربوطه به ش�ماره 
1396049000478069و شماره دادنامه مربوطه 9509972256200353 محکوم علیه محکوم است به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 10/318/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 5/849/331 ریال سود و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/31 تا زمان 
وصول محکوم به با نرخ 18 درصد و هزینه دادرسی به مبلغ 147/700 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت 
مبلغ 515900 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آن 
را ب�ه موق�ع اجرا بگذارد)ماده 34 قانون اجرای اح�کام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بده�د. 3- مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از ان میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منوقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�ار به ضمیمه دادخواست اعس�ار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست محکوم له 
بازداش�ت می ش�ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قان�ون نح�وه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
م�ی ش�ود. )ماده 21 قان�ون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
                                  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف گرمسار- اسفندیار   

آگهی مرحله چهل و چهارم سال 1397) منطقه دو کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س�اختمانهاي فاقد س�ند 
رسمي ((  در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  اماکی  که برابر اراء هیاتهای  حل اختاف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س�اختمانهاي فاقد س�ند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان کرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها 
مطابق قانون مذکور تجویز گردیده اس�ت  به ترتیب ش�ماره پاک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین 

) متقاضیان ثبت ( واقع
 در بخش�های  ) 2 – 3 (  ثبتی شهرس�تان کرمان  بش�رح ذیل اگهی  میش�ود تا  در صورتي که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد.ش�ایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون 

مذکور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

80  فرعی از  3581 اصلی–  آقای  حسین ندیمی گوکی سیرچی    فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 42  صادره از  شهداد  در ششدانگ  
یکباب  خانه  به  مساحت 265/9  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  شهدا کوجه42 کوچه قائم درب هفتم سمت چپ خریداری از 

محل مالکیت  یحیی حیدر لو  - ردیف  1528 
14912 فرع�ی از  3968 اصل�ی مج�زی ش�ده از  899  فرعی  از  3968  اصلی  –  آقای  مهدی خش�ک ابادی پ�ور   فرزند  اکبر  به 
شناس�نامه ش�ماره 35  صادره از  راین  در شش�دانگ  یکباب  خانه  به  مس�احت 136/35  متر مربع  به ادرس کرمان  شهرک امام 

حسن عسکری کوچه گلستان  خریداری از محل مالکیت  ماشااه  ثمره هدایت  - ردیف  403 
15680  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  899  فرعی  از  3968  اصلی  –  آقای  مجید نعمتی مقدم فرزند  علی  به شناسنامه 
شماره 5703  صادره از  گلباف  در ششدانگ  یکباب  خانه  به  مساحت 132/90  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  دستغیب  کوچه  

شماره 13 خریداری از محل مالکیت  بی بی عصمت حیدری - ردیف  0557 
15706  فرع�ی از  3968 اصل�ی مجزی ش�ده از  882  فرع�ی  از  3968  اصلی  –  آقای  دادخدا علی�زاده احمدی فرزند  نمک  به 
شناس�نامه ش�ماره 52  صادره از  فهرج  در شش�دانگ  یکباب  خانه  به  مس�احت 119/13  متر مربع  به ادرس کرمان  سراس�یاب 

جاده قدیم ماهان  کوچه 5 سمت رات منزل اخر  سمت چپ خریداری از محل مالکیت  شرکت اسفالت کرمان - ردیف  0646 
15721  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  881  فرعی از  3968  اصلی  –  آقای عبدالرضا پاکاریان  فرزند  موسی  به شناسنامه 
شماره 507 صادره از  ماهان  در ششدانگ  یکباب  مغازه  به  مساحت 61/03  متر مربع  به ادرس کرمان  ابتدای جاده ماهان  مقابل 

تاار  باغ  گلستان  خریداری از محل مالکیت  سید عباس  ابراهیم پور  فرسنگی - ردیف  0203
15794  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  899  فرعی از  3968  اصلی  –  آقای عباس حسین زاده   فرزند  جواد  به شناسنامه 
ش�ماره 915 صادره از  گلباف  در شش�دانگ  یکباب  خانه  به  مس�احت 149متر مربع  که موازی57/11 مترمربع از ششدانگ عرصه 
ملک مورد تقاضا متعلق به وقف و دراجاره مالک متن میباش�د به ادرس کرمان  خیابان ش�هید دستغیب کوچه 51 خریداری از محل 

مالکیت  کتایون سروشیان - ردیف  309
15796  فرعی از  3968 اصلی مجزی ش�ده از  401  فرعی از  3968  اصلی  –  خانم فاطمه س�کنجی  فرزند  ماش�االه  به شناسنامه 
شماره 263 صادره از  ماهان  در ششدانگ  یکباب  خانه  به  مساحت 162/18  متر مربع  به ادرس کرمان سراسیاب صیاد شیرازی6 

انتهای کوچه خریداری از محل مالکیت  اکبرحیدری فرسنگی - ردیف  1264
42  فرعی از  4157  اصلی  مجزی  شده  از  15  فرعی  از 4157  اصلی –  آقای غامرضا نوروزی فرسنگی   فرزند  علی  به شناسنامه 
شماره 523  صادره از  قوچان  در ششدانگ  یک باب  خانه  مشتمل بر باغچه به  مساحت 4244/40  متر مربع  به ادرس کرمان  ده 

باا اه آباد یاسائی  خریداری از محل مالکیت  محمد علی یاسائی -  ردیف  1230
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

20794  فرعی از  1783  اصلی  –  اقای علی دس�توری   فرزند  محمود  به شناس�نامه ش�ماره  674  صادره از کرمان  در ششدانگ  
یکباب  مغازه مشتمل  بر طبقه تحتانی و فوقانی  به مساحت  54/46  متر مربع  با قید به اینکه موازی  19/68  متر مربع از ششدانگ  
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  میباش�د به ادرس کرمان  خیابان بهمنیار روبرو کوچه ش�ماره 24 خریداری از محل مالکیت  عبداله 

عدل اسفندیاری   - ردیف 266
20797  فرعی از  1783  اصلی  –  اقای محمرضا میرزایی  فرزند  حسین  به شناسنامه شماره  33  صادره از کرمان  در ششدانگ  
یکباب  خانه  به مس�احت  189/41  متر مربع  با قید به اینکه موازی  68/45  متر مربع ازشش�دانگ عرصه ملک مورد تقاضا متعلق 
به وقف ودر اجاره مالک متن میباشد به ادرس کرمان بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه 13 شمالی 2 سمت راست خریداری از محل 

مالکیت ماشااله ثمره هدایت زاده  ردیف723
159  فرعی از  2779  اصلی  –  خانم  محبوبه ایرانمنش  فرزند حسن  به شناسنامه شماره  15027  صادره از کرمان  در  ششدانگ  
یکباب  خانه  دوبلکس به مس�احت 109/05  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان ش�هید رجایی کوچه 49 جنوبی 2  خریداری از محل 

مالکیت  افاطون و ایرج زعیم  -  ردیف 310
23455  فرعی از  2787  اصلی  –  آقای  س�بحان  زاهدی فرزند رضا  به شناس�نامه ش�ماره  2980777145  صادره از کرمان  در  
ششدانگ  یکباب  خانه مشتمل بر طبقات  فوقانی به مساحت 205/67  متر مربع  به ادرس کرمان  آسیاباد جنوبی  غربی 11 سمت 

راست  خریداری از محل مالکیت عالیه هروی  -  ردیف 1124
23456  فرعی از  2787  اصلی  –  آقای  محمد زاهدی فرزند س�هراب  به شناس�نامه ش�ماره  2980304409  صادره از کرمان  در  
شش�دانگ  یکباب  خانه مش�تمل بر طبقه  فوقانی به مس�احت 201/78  متر مربع  به ادرس کرمان  آسیاباد جنوبی  غربی 11 سمت 

راست  خریداری از محل مالکیت عالیه هروی  -  ردیف 1123
23528  فرعی از  2787  اصلی  –  خانم  فاطمه میدانی  فرزند عین اله   به شناس�نامه ش�ماره  177  صادره از رابر  در  شش�دانگ  
یکب�اب  خان�ه  به مس�احت 154  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان ش�یخ احمد کافی  جنوبی  کوچ�ه 4  خریداری از محل مالکیت 

حسین بانک توکلی -  ردیف 0177
23529  فرعی از  2787  اصلی  –  خانم   س�کینه پور هابیلی تهرودی  فرزند محمود   به شناس�نامه شماره  2980035300  صادره 
از کرمان  در  ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت 263  متر مربع  به ادرس کرمان  بلوار رسالت کوچه11  خریداری از محل مالکیت 

حسین بانک توکلی -  ردیف 1295
23569  فرعی از  2787  اصلی  –  اقای  یداله ترک ابادی  فرزند عزیز به شناس�نامه ش�ماره  12  صادره از نرماش�یر  در  ششدانگ  
یکباب  خانه  به مساحت 122/97  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان مالک اشتر جنوبی  کوچه 28 درب اخر سمت راست  خریداری 

از محل مالکیت حسن ودیعتی -  ردیف 404
23596  فرعی از  2787  اصلی  –  اقای  عباس میرزایی ش�اه جهان ابادی   فرزند فتح اله  به شناس�نامه ش�ماره  645  صادره از 
بردسیر  در  ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت 175  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  رسالت کوچه 21 خریداری از محل مالکیت  

حاج محمود پورزاده حسینی -  ردیف 1367
23616  فرع�ی از  2787  اصل�ی  –  خان�م محدثه کمال الدینی   فرزند مهدی  به شناس�نامه ش�ماره  318  ص�ادره از جیرفت  در  
ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت 183/82  متر مربع  به ادرس کرمان  بلوار رسالت کوچه 19 بعد از چهار کوچه خریداری از محل 

مالکیت  حاج محمود پورزاده حسینی -  ردیف 3898
2825  فرعی از  2942  اصلی  –  اقای  س�ید محس�ن صمدانی  فرزند  س�ید حس�ن  به شناسنامه شماره  7  صادره از عنبر اباد  در  
شش�دانگ  یکب�اب  خانه  به مس�احت 378/69  مت�ر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  میرزا اقا خ�ان جنوبی  کوچه 69  خریداری از 

محل مالکیت  عبداامجید هدایت  -  ردیف 0040
2832  فرعی از  2942  اصلی  –  اقای باقر اعمی زاده انار   فرزند  محمد علی  به شناسنامه شماره  38  صادره از انار  در  ششدانگ  
یکب�اب  خان�ه  به مس�احت 153/95  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان گلدش�ت کوچه 30  خریداری از محل مالکیت  عبدالرس�ول 

هدایت -  ردیف 727
6  فرعی از  3071  اصلی  –  اقای  اصغر شاه حیدری پور   فرزند جعفر  به شناسنامه شماره  23  صادره از بردسیر  در  ششدانگ  یکباب  
انبار  به مساحت 1444/82  متر مربع  به ادرس کرمان  چهارراه بازرگانی 30متر باقر اباد چهار کوچه اول سمت راست درب اول خریداری از 

محل مالکیت  اصغر شاه حیدری پور -  ردیف 491
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1397/10/16

تاریخ انتشار نوبت دوم  : یکشنبه 1397/10/30
رییس اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه دو شهرستان کرمان - محمود مهدی زاده  

2- اجرائیه
مشخصات محکوم له : فرشته بخشی، فرزند : نوراله، نشانی : کرمان- کرمان شهرک مطهری شهرک ثامن الحجج مسکن مهر میاد بلوک 
امام رضا مشخصات محکوم علیه : محمدجواد منصوری فر، فرزند : غامحسین، نشانی : کرمان- کرمان خ ااشت ک درمانگاه محکوم به : 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 9709973468600065 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 9/750/000 
ریال از بابت اصل خواسته و به اضافه مبلغ 1/735/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
تا مرحله اجرا بر مبنای شاخص قیمت کاا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسامی محاسبه و از محکوم علیه واصل به ایصال نموده در حق 

محکوم له صادر و اعام می گردد. ضمنا نیم عشر قانونی در حق دولت اخذ می گردد.
534 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

3- اباغ وقت رسیدگی
احتراما در خصوص دادخواس�ت آقای حسین شجاعی باغینی شورای حل اختاف 6 کرمان به طرفیت آقای ساعد ابراهیمی زاده مبنی بر 
مطالبه سفته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که طی کاسه پرونده 6600464 به ثبت رسیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
بدینوسیله وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 9 به نامبرده اباغ می گردد تا با در دست داشتن سایر مدارک ازم در وقت مقرر جهت 

دفاع از خود در جلسه شورا حضور یابد در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام می گردد.
464 شورای حل اختاف شماره 6 کرمان

دادنامه 
پرونده کاسه 9609982610800082 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9609972610800574 خواهان بانک مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 429709 با نمایندگی پیمان 
موحد با وکالت خانم پریسا خادمی فرزند مهدی به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج 
، میدان توحید سرپرس�تی بانک مهر اقتصاد خواندگان 1- آقای مسعود حداد 2- آقای محمد 
منتظرالقائ�م فرزند اکبر همگی به نش�انی مجه�ول المکان 3- آقای محرمعلی اس�ماعیلی به 
نشانی استان البرز ، شهرستان ساوجباغ ، هشتگرد ، نرسیده پل کردان سیف آباد ک سعدی 
پ 958 خواس�ته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
دادرس�ی رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریس�ا خادمی 
به طرفیت آقایان 1- محمد منتظرالقائم فرزند اکبر و 2- محرمعلی اس�ماعیلی و 3- مس�عود 
حداد به خواس�ته ی مطالبه ی مبلغ 310/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره های 
822720 م�ورخ 95/12/15 عهده بانک صادرات ایران و گواهی عدم پرداخت مورخ 95/12/15 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با عنایت به اینکه مستندات مذکور دالت 
ب�ر انتقال ذم�ه ی خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده ی س�ند تجاری و خواندگان ردیف 
دوم و س�وم به عنوان ضام�ن صادر کننده دارد و نامبردگان علی رغم اباغ قانونی در جلس�ه 
رس�یدگی حاضر نشده و نسبت به مستندات مذکور ایراد و انکاری به عمل نیاورده و دلیلی بر 
برائت ذمه ی خود ارائه ننموده اند لذا دادگاه خوانده ی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و 
مستندا به مواد 310 الی 314 و ماده ی 249 قانون تجارت و تبصره ی الحاقی به ماده ی 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت 
مبلغ 9/380/000 ریال به عنوان هزینه ی دادرسی و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/12/15 لغایت اجرای حکم طبق ش�اخص اعامی از س�وی بانک مرکزی و به پرداخت حق 
الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی در مرحله بدوی صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
82 دادرس شعبه 8 دادگاه حقوقی کرج – سید اصغر خسرو انجم 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم حکیمه ربیعی فرزند شهید 
خواهان آقای عبدالحسین دبستان محمدی فرزند حمید دادخواستی به طرفیت خوانده  خانم حکیمه ربیعی فرزند شهید به خواسته تعدیل 
تقسیط مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310600389  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آبادان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/01 س�اعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای سید خلیل فاطمی عماره فرزند سید فاضل دارای شماره شناسنامه 653 به شرح کاسه 813/2/97 ح از این دادگاه در خواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید فاضل فاطمی عماره فرزند سید خلیل  به شماره شناسنامه 2058 در تاریخ 97/9/24 
در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی گفته و و رثه مرحوم منحصر است به: 1. سید خلیل فاطمی  عماره شماره شناسنامه 653 پدر متوفی 
2. میترا کوهی بوشهری شماره شناسنامه 174 مادر متوفی  و اغیر اینک با انجام 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 دادگاه تقدیم دارد 

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

اگهی    
    دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختاف موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس�تقر در ثبت اس�ناد و اماک صومعه س�را احراز گردیده که در اجرای ماده 3 قانون 

مذکور ذیًا آگهی می گردد : 
ب�ه  مغ�ازه  شش�دانگ  عن�وان  مفروزب�ه  قس�مت  ش�ماره139760318011012223-97/9/11یک  رای 
مس�احت56,82مترمربع پاک140 واقع درشهرصومعه س�را بخش22گیان خریداری بانک مهراقتصادگیان 

ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام)ره( 
رای ش�ماره139760318011012429-97/9/14یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمین 
صیفیکاری به مساحت8000مترمربع ازپاک12از5اصلی واقع درسیاه درویشان بخش22گیان خریداری علی 

میرزاپورکرباسدهی ازنسق غامرضاخانی که پاک308به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009107-97/7/8یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یک قطع�ه زمین به 
مس�احت236,94مترمربع ازپاک236از6اصل�ی واقع درهندخال�ه بخش22گیان خری�داری محمدباقرزاده 

ازنسق پرویزباقرزاده که پاک2120به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009590-97/7/18یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ ی�ک قطعه زمین به 
مس�احت56,63مترمربع ازپاک711از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گی�ان خریداری صغری رفیعی فاح 

ابادی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1108به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010685-97/7/13یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
واعیان یکباب مغازه به مس�احت23,33مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری 

امیدیوسفی پورادمخی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1113به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010684-97/7/13یک قسمت مفروزبه عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
واعیان یکباب مغازه به مس�احت23,33مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری 

ابراهیم یوسفی پورادمخی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1113به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801102312-97/9/11یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکب�اب مغ�ازه ب�ه 
مس�احت26,11مترمربع ازپاک711از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری س�یدمعروف موسوی 

ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1117به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012216-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برانب�اری ب�ه مس�احت2621,33مترمربع ازپاک11از14اصل�ی واق�ع درمردخ�ه بخش22گی�ان خری�داری 

محمدمظهری مردخه ازنسق طاهرمظهری که پاک714به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012234-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکبالخان�ه ب�ه مس�احت19,63مترمربع ازپاک20از14اصل�ی واق�ع درمردخ�ه بخش22گی�ان خریداری 

مهردادرضازاده ازنسق نعمت عاشوریان که پاک715به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012214-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعی�ان احداثی ب�ه مس�احت554,56مترمربع ازپاک171از23اصلی واقع درصیقان تول�م بخش22گیان 

خریداری ابوالحسن مهرنیا ازنسق محمدحسین روانی که پاک303به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011739-97/9/28یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخان�ه ومحوطه ب�ه مس�احت394,55مترمربع ازپاک51از27اصلی واقع درچوب�ه بخش22گیان خریداری 

حسن آهوران ازنسق احمدعلیزاده که پاک390به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011427-97/8/26یک قس�مت مفروزبه عنوان س�ه دانگ مش�اع از ششدانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل برس�اختمان احداث�ی به مس�احت180,30مترمربع ازپاک28اصلی واقع درچنه س�ر 

بخش22گیان خریداری ارش کازرانی ازنسق حسین شیرین زاده که پاک1167به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011426-97/8/26یک قس�مت مفروزبه عنوان س�ه دانگ مش�اع از شش�دانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل برس�اختمان احداث�ی به مس�احت180,30مترمربع ازپاک28اصلی واقع درچنه س�ر 
بخش22گیان خریداری اشکان کازرانی ازنسق حسین شیرین زاده که پاک1167به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011934-97/9/6یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکب�اب مغ�ازه ب�ه 
مس�احت28,31مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفش�خام بخش22گیان خریداری حس�ن راستگو ازنسق 

اکبرراستگو که پاک299به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011933-97/9/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخان�ه ومحوطه ب�ه مس�احت262,72مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفش�خام بخش22گیان خریداری 

حسن راستگو ازنسق اکبرراستگو که پاک300به ان اختصاص یافته است
زمی�ن  یکقطع�ه  عن�وان شش�دانگ  مفروزب�ه  قس�مت  رای ش�ماره139760318011012616-97/10/1یک 
درختکاری محصور به مس�احت2000,36مترمربع ازپاک1از31اصلی واقع درفشخام بخش22گیان خریداری 

تیمورارشاددانا ازنسق اسماعیل اشترکامی نژاد که پاک301به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012572-97/9/18یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برانب�اری به مس�احت356 مترمرب�ع ازپاک6916از32اصل�ی واقع درزیده س�را بخش22گی�ان خریداری 

سیماداداش نژادفشخامی ازمالکیت محمدعلی داداش نژادکه پاک7368به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011863-97/9/5یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برانب�اری به مس�احت561,56مترمربع ازپاک17از46اصل�ی واقع درمرکیه بخش22گی�ان خریداری مهدی 

شعبانی ازنسق حسن شعبانی که پاک412به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180110111-97/7/29یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مش�تمل 
برانباری به مساحت64,74مترمربع ازپاک7از46اصلی واقع درمرکیه بخش22گیان خریداری علی عبدالهی 

ازنسق حاجعلی حاجی پور که پاک413به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318012618-97/9/18یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مش�تمل 
برس�اختمان ب�ه مس�احت1393,86مترمربع ازپاک21از48اصلی واقع درپاس�که بخش22گی�ان خریداری 

مقدوره مهماندوست ازنسق علی حاجت پور که پاک242به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012238-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکبابخان�ه ب�ه مس�احت510,22مترمربع ازپاک280از49اصل�ی واقع درکس�ما بخش22گی�ان خریداری 

غفارپورمحمدمقدم کسمائی ازنسق یداله خوشرو که پاک1104به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012213-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکبابخانه به مس�احت333,93مترمربع ازپاک315از49اصلی واقع درکسما بخش22گیان خریداری علی 

پورعاشوری یکتا ازنسق علیجان پورعاشوری که پاک1105به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012379-97/9/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکب�اب مغازه به مس�احت31,09مترمربع ازپاک132از52اصلی واقع درپیش�خان بخش22گیان خریداری 

پروانه نظری ازمالکیت منوچهرخلیلی که پاک389به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012569-97/9/18یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعیان احداثی به مساحت340,86مترمربع ازپاک20از54اصلی واقع درسنگجوب بخش22گیان خریداری 

مومن علی مومن علی معینی ازنسق عباس پیرنطاق که پاک211به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011963-97/9/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برس�اختمان احداثی به مس�احت116,92مترمربع ازپاک55اصلی واقع درکهنه سر بخش22گیان خریداری 

محمدرضاصداقت کردار ازنسق ابراهیم برزگریکتاکه پاک135به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011864-97/9/5یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخانه ومحوطه به مس�احت2529,19مترمربع ازپاک19از58اصلی واق�ع درگاوکده بخش22گیان خریداری 

محسن عیسی وند ازنسق ابوطالب دولت فر که پاک84به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012419-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخانه ومحوطه به مساحت520,16مترمربع ازپاک259از67اصلی واقع دراباتر بخش22گیان خریداری خان 

زادپورحسین اسیابسری ازنسق صفرپورحسین که پاک1152به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012418-97/9/14یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعیان احداثی به مس�احت1000مترمربع ازپاک1و2از76اصلی واقع درندامان بخش22گیان خریداری علی 

بیابان گرد ازنسق رسول بیابان گردکه پاک186به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010696-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعیان�ات احداثی به مس�احت343مترمربع ازپاک1و2از76اصلی واقع درندام�ان بخش22گیان خریداری 

سیروس بیابان گرد ازنسق رسول بیابانگردکه پاک185به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011008814-97/7/3یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخانه ومحوطه به مس�احت1229,04مترمربع ازپاک20از84اصلی واقع درچالکسر بخش22گیان خریداری 

صنعت اشناگهر ازنسق اسماعیل نیک که پاک115به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318008814-97/7/3یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل برخانه 
ومحوطه به مس�احت1338,07مترمربع ازپاک20از84اصلی واقع درچالکسر بخش22گیان خریداری صنعت 

اشناگهر ازنسق اسماعیل نیک که پاک116به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012996-97/9/5یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکب�اب انباری ب�ه مس�احت201,06مترمربع ازپاک21از87اصلی واقع درپیرس�را بخش22گیان خریداری 

مرتضی اعتمادی ازنسق صفرعلی خداپرست که پاک216به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010992-97/8/20یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بربن�ای  احداثی ب�ه مس�احت507,60مترمربع ازپاک24از88اصلی واق�ع درگوراب زرمی�خ بخش22گیان 

خریداری محسن فتح الهی ازنسق حسین بخشی زاده که پاک1180به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011855-97/9/5یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکباخان�ه ب�ه مس�احت3466,37مترمربع ازپاک32از88اصل�ی واقع درگ�وراب زرمی�خ بخش22گیان 

خریداری عارف امساک پور ازنسق محمدجان امساک پور که پاک1181به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801101124-97/8/22یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکب�اب مغ�ازه ب�ه 
مس�احت22,20مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع درگ�وراب زرمیخ بخش22گیان خری�داری داودبهرامی 

جیردهی  ازنسق یداله زبردست که پاک1182به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012574-97/9/18یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعی�ان احداثی به مس�احت1380,83مترمربع ازپاک124از88اصلی واقع درگ�وراب زرمیخ بخش22گیان 

خریداری ناصراحمدی چالکسری ازنسق ابراهیم چینه وری که پاک1183به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012215-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
خان�ه ومحوط�ه ب�ه مس�احت813,16مترمربع ازپاک11از90اصلی واقع درپش�تیر بخش22گی�ان خریداری 

سیدنوری پژوه  ازنسق سیدکوچک پژوه که پاک880به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012428-97/9/14یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ اعیان یکباب مغازه به 
مس�احت24,63مترمربع ازپاک1از41اصلی واقع درفاح اباد بخش24گیان خریداری مهردادشفیعی کلدهی 

ازمالکیت اداره اوقاف وامورخیریه  که پاک189به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012605-97/9/18یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعیان احداثی ب�ه مس�احت565,56مترمربع ازپاک145از19اصلی واقع درن�وده بخش25گیان خریداری 

سیدکاظم موائی فرد ازنسق سیدنساءصدیقی که پاک372به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010688-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکب�اب خان�ه قدیمی به مس�احت161,04مترمربع ازپاک1از3اصل�ی واقع درمعاف کلیدب�ر بخش25گیان 

خریداری کریم یزدانی راد ازنسق حسینعلی باوقار که پاک55به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012244-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعی�ان احداثی ب�ه مس�احت412,71مترمربع ازپاک14از11اصل�ی واقع درراجی�ر بخش25گیان خریداری 

حسین وجدانی راجیری ازنسق نعمت وجدانی که پاک149به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012270-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
براعیان احداثی به مساحت900,81مترمربع ازپاک14از11اصلی واقع درراجیر بخش25گیان خریداری حسین 

وجدانی راجیری ازنسق نعمت وجدانی که پاک150به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801102217-97/9/11یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یکب�اب مغ�ازه ب�ه 
مس�احت18,92مترمربع ازپاک11از12اصلی واقع درکردمحله بخش25گیان خریداری رفعت توکلی ازنس�ق 

مالکیت قاسم زاده که پاک129به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801102217-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکباب خانه ومحوطه به 
مس�احت741,05مترمربع ازپاک261از20اصلی واقع درقرابا بخش25گیان خریداری حوریه حس�نی نودهی 

ازنسق غامرضاحسنی که پاک579به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012209-97/9/10یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکباب خانه ومحوطه 
به مس�احت220مترمربع ازپاک1از13اصلی واقع درمحمودکیان بخش25گیان خریداری رویا اکبری ازنس�ق 

محمدمحمدی که پاک66به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011012242-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکباب خانه ومحوطه به 
مس�احت5597,24مترمربع ازپاک151از20اصلی واقع درقرابا بخش25گیان خریداری جلیل رضایی ازنسق 

قدیررضایی که پاک580به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012239-97/9/11یک قسمت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برس�اختمان احداث�ی به مس�احت790 مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویش�گاه بهمب�ر بخش25گیان 

خریداری ناظم عباس زاده ازنسق ابراهیم عباس زاده که پاک89به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012240-97/9/11یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برانباری به مس�احت790 مترمربع ازپاک21از26اصلی واقع درویش�گاه بهمبر بخش25گیان خریداری ناظم 

عباس زاده ازنسق ابراهیم عباس زاده که پاک90به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کسی 
نس�ب به خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو 
ماه اعتراض خود را کتبًا  به این اداره تس�لیم نماید و از تاریخ تس�لیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک 
ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصاح تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد 
صومعه س�را ارائه نماید . بدیهی اس�ت در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت ، متقاضی 
ثب�ت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس�ت معت�رض به محاکم را اخذ و به این 
اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی تا 
صدور س�ند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی، مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
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  1009     رییس اداره ثبت اسناد و اماک صومعه سرا          -   علی کاظمی  پاکدل         

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر رای شماره 
13976030903000257 مورخ 1397/03/23 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای منصور    حس�نی کردستان به شناسنامه 
ش�ماره 401 کد ملی 3800352346 صادره از قروه فرزند  اس�د اه در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 66/05 متر مربع واقع در قطعه 
اول افرازی پاک 13 اصلی  واقع  در بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز انتقال عادی بنابر ادعای متقاضی  مع الواسطه از آقای  ولی اله 
نورائی مالک 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16 
440 - رئیس  ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – شعبان  عسگری 

 آگاهی اباغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه  ش�ماره   789- 97/8/13  محکوم علیه پروین حیاتی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/085/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 97/3/17 لغایت اجرای حکم در حق خواهان می باشد و مبلغ 5 درصد 

از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه می گردد. 
م.الف  1704 خ      رئیس حوزه  3  شورای حل اختاف

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 4/97ش/1082 وقت رسیدگی: 97/11/17  ساعت 10 صبح چهارشنبه  خواهان: کریم 
یوسفی خوانده: طوطی بهشتی زاده خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه  4  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میشود. تاخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 

بعداٌ اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 1714/97/خ      مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف

آگاهی اباغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره  1121 – 97/9/14  محکوم علیه ابراهیم خداداد  محکوم است به پرداخت 
مبلغ  روزانه  500/000  ریال از مورخ 97/5/4  لغایت 97/6/3  از زمان تخلیه به عنوان اصل خواسته 
به انضمام مبلغ 1/315/000  ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه حق الوکاله وکیل 
وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا 
مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد 
و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی 

اباغ  با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعام نماید.
   1713/97/خ     رئیس حوزه اول شورای حل اختاف 

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن اس�ناد فروش خودروی س�واری پژو405به رنگ نقره ای متالیک مدل 
1392ش�ماره موتور 124K0312608 ش�ماره شاس�ی NAAM01CA2DR965907 شماره پاک 
ایران 72 -391 ه 17بنام حس�ین ازری فرزند رحمت ش�ماره شناسنامه 4371صادره ازبهشهر لذا 

سند کمپانی)فاکتور فروش کارخانه(خودروی فوق مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
-استان مازندران -ساری

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرون�ده اجرایی3/97/0092-اجرا اح�کام مدنی گرگان بموجب دادنامه 9609970056501124صادره ازش�عبه6حقوقی گرگان محکوم 
علی�ه علیرضا رئوف نی�ا فرزند محمد بپرداخت مبلغ180/000/000ریال بابت بدهی درحق عدالت رئوفی س�و س�هاب فرزند س�اعت علی 
ومبلغ0ری�ال بعن�وان نیم عش�ردرحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د ومحکوم علیه نس�بت به معرف�ی اموال آرایش�ی واقع درگرگان 
خیابان گلش�هر مابین گلشهر23و25گالری النا محکوم له مال منقول شامل1-شامپو ش�یر1لیتری بتعداد4به قیمت350/000ریال وقیمت 
کل1/400/000ریال2-اکس�یدان 1لیت�ری بتعداد11وقیمت 200/000ریال وقیمت کل2/200/000ریال وغیره ش�امل15قلم میباش�د ودرج آن 
درآگهی مقدورنیست لذا خریداران یاطالبین میتوانند باحضور دردفترنسبت به ماحظه اقدام نمایند ومال مذکورتوقیف گردیده ومجموع 
کل اقام به ارزش155/440/000ریال قیمت گذاری میگردد که پس از اجرای تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خریدمیتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند توصیف اجمالی مال منقول توقیف شده براساس ماده138قانون 
اجرای احکام مدنی ارزیابی اموال شامل1-ش�امپو شیر1لیتری بتعداد 4بقیمت350/000ریال وقیمت کل1/400/000ریال2-اکسیدان 1لیتری 
بتعداد11وقیمت200/000ریال وقیمت کل 2/200/000ریال وغیره ش�امل15قلم میباش�د باتوجه به انکه اقام قلم میباشد ودرج آن درآگهی 
مقدورنیس�ت لذا خریداران یاطالبین میتوانند باحضور دردفتر نس�بت به ماحظه اقدام نمایند ومال مذکور توقیف گردیده ومجموع کل 
اقام به ارزش155/440/000ریال قیمتگذاری میگردد زمان ومکان زمان مزایده روزش�نبه مورخه 1397/11/13 س�اعت9الی10صبح مکان 
مزایده دفترش�عبه س�وم اجرای مدنی دادگستری گرگان )ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گردیده شروع 
وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” 
بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های 
نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه 
دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده 
عودت میش�ود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادس�تان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد 

شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده است.
 1232-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی3/97/0130-اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه 96099700559701206صادره ازش�عبه 8حقوقی گرگان محکوم 
علیه سید سعید سیدین فرزند سید علی بپرداخت مبلغ478/180/000ریال درحق محکوم له سیده لیا آل عقیل فرزند سیدحسن باوکالت 
علیرضا ریاضی ومبلغ23/909/000ریال بعنوان نیم عش�ر درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د وش�خص ثالثی بنام س�ید امید سیدین 
فرزند س�یدعلی ملکی رابه آدرس گرگان عدالت22خرداد غربی روبروی مدرس�ه ساعی آپارتمان سیدین کدپس�تی34739-49166به 
مش�خصات ملک:ملک از6دانگ یک آپارتمان مس�کونی دارای س�ند مالکیت بش�ماره چاپی45485واقع دربخش 1ثبت گرگان بشماره 
فرعی2-از اصلی37/4 را معرفی نموده طی بررس�یهای بعمل آمده وباعنایت به موقعیت مکانی ومتراژ وقدمت ودرنظرداش�تن قیمت روز 
وس�ایرعوامل تاثیرگذار دربرآورد قیمت ارزش این ملک مجموعا پنج میلیارد ریال پانصد میلیون تومان ارزیابی میگردد که مال موصوف 
پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خریدمیتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خودرا 
ارائه وتس�لیم نمایند ای�ن اجرا درخصوص ملک موصوف ومزایده وف�ق ماده51قانون اجرای احکام مدن�ی اقدام مینماید توصیف اجمالی 
مال غیرمنقول توقیف ش�ده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی نشانی ملک گرگان عدالت22خردادغربی روبروی مدرسه ساعی 
آپارتمان سیدین کدپستی34739-49166 مشخصات ملک:ملک عبارت است از6دانگ یک آپارتمان مسکونی دارای سند مالکیت بشماره 
چاپی45485واقع دربخش 1ثبت گرگان بشماره فرعی 2-ازاصلی37/4بمساحت144/5مترمربع به انضمام پارکینگ بمساحت33متر مربع 
وانباری بمساحت4/96مترمربع باقدمت20ساله بنام سیدامید سیدین واقع درطبقه اول از1ساختمان اسکلت بتنی 3طبقه روی پیلوت همراه 
باسقف تیرچه وبلوک سقف نهایی تخت همراه بانمای سنگ بوده وفاقد آسانسور میباشد این آپارتمان دارای3-اتاق خواب وهال وپذیرایی 
وآشپزخانه وسرویس بهداشتی وحمام وتراس بوده وکف آن سرامیک ودیوارها نقاشی میباشد درب ورودی آپارتمان ضدسرقت وپنجره های 
آلومینیوم است ودارای امتیاز آب وگازمشترک وبرق جداگانه میباشد وهم اکنون دراجاری مستاجراست ارزیابی ملک:طی بررسیهای بعمل 
آمده وباعنایت به موقعیت مکانی ومتراژ وقدمت ودرنظرداشتن قیمت روز وسایرعوامل تاثیرگذار دربرآورد قیمت ارزش این ملک مجموعا 
پنج میلیارد ریال پانصد میلیون تومان ارزیابی میگردد شخص ثالث جهت معرفی ملک سیدامید سیدین فرزند سیدعلی میباشد رامعرفی 
نموده اقدام نمایند ومال مذکور توقیف گردیده ومجموع کل اقام به ارزش155/440/000ریال قیمت گذاری میگردد زمان ومکان زمان مزایده 
روز3شنبه مورخه1397/11/09 ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی دادگستری گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده 
ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده 
میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده 
واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129 قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به 
نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال 
توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال 
مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی 
دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان 

ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال بعهده برنده مزایده است.
 1216-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوسیله درپرونده کاسه970020/اجرایی ارجاعی ازشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان محکوم علیه عزیز نظری فرزند 
احمد به آدرس آق قا جاده آق قا به گرگان مقابل تابلوی روستای شورحیات بپرداخت مبلغ 180/055/696ریال بابت اصل خواسته درحق 
محکوم له حس�یم محمدزاده س�رمزده ونیزپرداخت مبلغ1/800/000ریال بابت نیمعش�راجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین 
راستا تعداد1دستگاه پرس ایستاده و1دستگاه خشک کن مواد پاستیکی متعلق به محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف توسط کارشناس 
منتخب ارزیابی وقیمت گذاری گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن 
اقدام نمایند ش�رح وقیمت اموال مورد مزایده وقیمت آنها1-یکدس�تگاه پرس ایستاده مش�خص برنگ زرد دارای پمپ دینام جک وپایه 
کارکرده سالم ودرحال حاضر با استفاده به ارزش38/500/000 ریال2-یکدستگاه خشک کن مواد پاستیکی مشخص برنگ آبی دارای پمپ 
مکنده مشعل تابلوی برق ومخزن کارکرده سالم ودرحال حاضربا استفاده به ارزش66/000/000 ریال ارزش2عدد کاای فوق باتوجه به نوع 
دستگاه مدل مدت زمان کارکرد واستهاک سالهای کارکرد وقیمت دستگاههای مشابه نو دربازار وملحوظ نظر سایرعوامل موثر درقضیه 
جمعا بمبلغ104/500/000ریال ارزیابی گردیده است ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روز4شنبه درتاریخ1397/11/10-ازساعت10الی11صبح 
دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده 
کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده 
دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده 
اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(
انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازاموال مذکور بازدید 
نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده 

مزایده میباشد.
1215-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوسیله درپرونده کاسه960185/اجرایی محکوم علیه متین سوقی فرزند حاج محمد به آدرس آق قا خ امام شمالی اترک10روبروی 
ش�ورای ح�ل اخت�اف مرکزی بتحویل40تن ش�الی دم س�یاه ودرصورت تع�ذر ازتحویل عی�ن به رد قیم�ت آن دری�وم ااداء وپرداخت 
مبلغ54/108/500ری�ال باب�ت هزینه دادرس�ی ونیز پرداخت ح�ق الوکاله وکیل طبق تعرف�ه درحق محکوم ل�ه منصورآخوندی باوکالت 
عبدالس�لیم حیدرنژاد ونیز پرداخت5درصد کل محکوم به بابت نیمعشر اجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین راستا 1مجتمع 
مس�کونی9واحدی متعلق به محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف توسط کارش�ناس منتخب ارزیابی وقیمتگذاری شده که ازطریق مزایده 
بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند در مزایده ش�رکت ونس�بت به خرید آن اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وقیمت آن ملک 
مورد مزایده مجتمع9 واحدی بمساحت399/68مترمربع که درآن ساختمان اسکلت بتنی3طبقه روی پیلوت و9 واحدی احداث شده است 
سطح اشغال هرطبقه حدود285مترمربع ومجموع مساحت زیربنا به انضمام پیلوت ومشاعات حدود1135مترمربع میباشد که درآن9واحد 
آپارتمان مسکونی حدود80مترمربعی و2خواب احداث شده است وپیشرفت فیزیکی زمان بازدید حدود90 درصد بوده ویکی ازواحدها ساکن 
شده است نماسنگ وتگرگی آسانسور نصب نشده دربها ضد سرقت وپنجره ها upvc دوجداره کف هال سرامیک سقف پیلوت نازک کاری 
نشده پله گرانیت گل پنبه ای وبدنه سیمانکاری وانشعابات نصب نشده اند وتنها دارای1 انشعاب آب وبرق وگاز مربوط به ساختمان قدیمی 
میباشد شوفاژکشی انجام شده وفاقد پکیج است نتیجه ارزیابی باتوجه به مشخصات موقعیت پیشرفت فیزیکی وکیفیت احداث بنا 6دانگ 
عرصه واعیان فارغ ازمطالبات سایردستگاهها ازقبیل شهرداری بانکها و...بمبلغ12/000/000/000دوازده میلیارد ریال ارزیابی میگردد شرایط 
آگهی مزایده1-مزایده روزش�نبه درتاریخ 1397/11/13-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-

مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده 
مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز 
والباقی را ظرف 1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکس�رهزینه ه�ای اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی 
مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده 
باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازاموال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس ازتایید صحت 

مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1231-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای باقر طاهری مزدی فرزند رمضانعلی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/968ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته که رمضانعل�ی طاهری مزدی فرزند حیدرقلی بش�ماره مل�ی 5769689803ص�ادره ازچهاردانگه 
درتاریخ97/9/26دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-باقرطاهری مزدی 
ف رمضانعلی ش م4990016750فرزند متوفی 2-مکرم طاهری مزدی ف رمضانعلی ش م5769871148فرزند متوفی3-غامحسین طاهری 
مزدی ف رمضانعلی ش م5769595221فرزند متوفی4-حس�ن طاهری مزدی ف رمضانعل�ی ش م 5729912553فرزند متوفی5-فاطمه 
طاهری مزدی ف رمضانعلی ش م4999890542فرزند متوفی6-نرجس خاتون مزده ف احمد ش م5769797479 همس�رمتوفی واغیر 
اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1051-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم آمنه رنجبر پجتی فرزند مصطفی بشرح درخواستی که بشماره3/97/961ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که امراله قلیان فرزند شعبان بشماره ملی 4999831996صادره از نکا درتاریخ97/8/12 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از1-علی قلیان ف امراله ش م 4990191536فرزند متوفی2-
فاطمه زهرا قلیان ف امراله ش م 4990247663فرزند متوفی3-آمنه رنجبرپجتی ف مصطفی ش م2090661208همسرمتوفی4-ش�عبان 
قلیان خورش�یدی ف حسن ش م4999450941 پدرمتوفی5-سکینه عزیزی خورش�یدی ف علی اصغر ش م 4999787067 مادرمتوفی 
واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1048-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 911220  شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ایرانشهر آقای عبدالرشید سنگک فرزند مراد به اتهام تخریب و تصرف  
عدوانی به علت شناسایی نشدن در آدرس ا عامی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
1507 دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ا یرانشهر 

آگهی اباغ وقت دادرسی به: 
کاس�ه پرونده: 9709988531400625  ش�ماره بایگانی 970633 وقت رسیدگی: ش�نبه 97/11/27 ساعت 9 صبح خواهان: خانم صدیقه 
جالوند با وکالت خانم ضیافت فرخشاهی خوانده : آقای حسن موسی فرزند عبدالحسین به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه 
خواهان دادخواستی تسلیم شوراهای حل اختاف نهاوند نموده که جهت رسیدگی به حوزه 114  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان  بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 
نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
7007 دفتر حوزه 114  شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609982624601223 ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی کرج ) 33 حقوقی سابق ( 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709972624600020 خواهان بانک مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 429709 با 
نمایندگی پیمان موحد با وکالت خانم پریسا خادمی فرزند مهدی به نشانی استان البرز ، شهرستان 
کرج ، کرج ، میدان هفت تیر خیابان بهار مستیان برج مهرگان طبقه سوم واحد 9 خواندگان 1- خانم 
زینب انصاری فرزند حسن 2- آقای محرمعلی اسمعیلی فرزند عوضعلی 3- آقای محمد منتظرالقائم 
فرزند اکبر همگی به نشانی خواسته ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه گردشکار به تاریخ 96/12/24 در وقت نظارت پرونده کاسه 961265 تحت نظر 
است دادگاه ضمن اعام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه  در 
خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت بانو پریسا خادمی به طرفیت 1- بانو زینب انصاری ) 
صادر کننده چک ( 2- محمد منتظرالقائم 3- محرمعلی اسمعیلی به خواسته مطالبه تضامنی مبلغ 
36/000/000 تومان بابت وجه چک شماره 658299 – 96/02/03 عهده بانک سینا به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و خس�ارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به جمیع محتویات پرونده 
نظر به اینکه دایل و مدارک استنادی خواهان و وجود اصل چک در ید ایشان و ارائه آن در جلسه 
دادرس�ی دالت بر اش�تغال ذمه خواندگان دارد و خواندگان علی رغم اباغ قانونی و وقت دادرسی 
در جلس�ه حاضر نشدند ، ایحه ای ارس�ال ننمودند ، همچنین دائل و مدارکی ارسال ننمودند که 
برائت ذمه خویش را اثبات نمایند لذا بلحاظ مصون ماندن دعوا و مستندات خواهان از هر گونه ایراد 
و تعرض با استصحاب بقای دین دادگاه خواهان را در خواسته محق تشخیص داده و به استناد مواد 
194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 249 ، 310 و 312 و 313 
از قان�ون تجارت مصوب 1311 و تبص�ره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 36/000/000 تومان 
بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 1163200 تومان بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک لغایت هنگام پرداخت 
با رعایت نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که اجرای احکام موظف به محاسبه 
آن می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره راجع به هر سه خوانده غیابی و ظرف 
مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از آن ظرف همین مهلت قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
23 دادرس شعبه 11 دادگاه حقوقی کرج – عارف رضایی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609982610200186 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9609972610200926 خواهان بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 با نمایندگی پیمان موحد 
با وکالت آقای جال ترکاش�وند فرزند حیدر به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، میدان 
توحید ابتدای بلوار بال سرپرستی شعب استان البرز خواندگان 1- آقای علی رضا بخشی به نشانی 
اس�تان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، باغس�تان غربی ، شبنم 9 مجتمع آرامیس واحد 7 2- آقای 
جعفر فرنام فر فرزند اس�ماعیل 2- آقای حسین رضایی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس�ارت دادرس�ی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای جال ترکاش�وند به وکالت از بانک مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 429709 با 
نمایندگ�ی پیمان موحد به طرفی�ت آقایان جعفر فرنام فرد ) دخت قربان زاده ( علیرضا بخش�ی ، 
حسین رضایی به خواسته مطالبه وجه چک ) مطالبه مبلغ 270 میلیون ریال از وجه چک ( به مبلغ 
270/000/000 ریال مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه وجود مدرکیه 
نزد خواهان و گواهی عدم پرداخت ان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان در قبال او دارد و خواندگان 
با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاع موثری بر بی اعتباری دعوی خواهان و ابراء 
ذم�ه خویش به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض مانده اس�ت دادگاه دعوی 
مطروحه را وارد تش�خیص و با اس�تناد به م�اده 313 قانون تجارت و م�واد 515 ، 519 ، 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم برای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 8/238/000 ریال بابت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و نیز پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان پرداخت محکوم به بر اس�اس 
ش�اخص بانکی که میزان ان هنگام اجرای حکم محاس�به خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام 
م�ی نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قاب�ل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف همان مهلت ازتاریخ انقضای مهلت واخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظر 

پذیر است .
86 دادرس شعبه 2 دادگاه حقوقی کرج – صمدی

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982691900320 شعبه 9 شورای حل اختاف کرج ) 19 سابق ( مجتمع شماره 1 
) شهید بهشتی ( تصمیم نهایی شماره 9709972691900840 خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی 
آقای  پیمان موحد به شماره ثبت 429709 با وکالت خانم پریسا خادمی فرزند مهدی به نشانی تهران 
، میدان هفت تیر خیابان بهار مس�تیان برج مهرگان طبقه سوم واحد 9 کدپستی 1574633673 
خواندگان 1- آقای اکبر بامداد تازه کند فرزند خلیل به نشانی مجهول المکان 2- آقای مجید بوربور 
جامه بزرگی فرزند مهدی به نش�انی اس�تان تهران ، شهرس�تان تهران ، شهر تهران ، تهرانپارس ، 
انتهای جش�نواره ، خیابان ش�یری ، کوچه رحیمی ، کوچه رفاهتی ، مجتمع مهس�تان ، واحد 502  
خواسته ها 1- مطالبه خس�ارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه به 
تاریخ 97/7/28 در وقت فوق العاده حوزه 9 ش�ورای حل اختاف کرج به تصدی امضاء کننده ذیل 
تش�کیل اس�ت پرونده امر تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتویات و مندرجات نظر اعضاء حوزه 
قاضی ش�ورا با اعام ختم رسیدگی به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا 
در مورد دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریسا خادمی فرزند مهدی به طرفیت 1- آقای اکبر 
بام�داد تازه کند فرزند خلیل 2- آقای مجید بوربور جامه بزرگی فرزند مهدی دایر بر مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته  و با احتس�اب هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله  وکیل با توجه به محتویات و مندرجات پرونده مدارک ابرازی خواهان از جمله یک فقره چک 
به شماره 9067/888396 - 12 تاریخ 96/3/16 و اینکه خواندگان علیرغم اباغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند با وجود چک در ید خواهان دالت بر اشتغال ذمه 
ش�ان دارد بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت تش�خیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/415/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/3/16 صدور چک لغایت اجرای حکم 
که از س�وی اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
اس�ت و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی کرج می باشد .
20 قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف کرج

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509982610600555 ش�عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9609972610600060 خواهان بانک مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 429709 با نمایندگی پیمان موحد 
با وکالت آقای جال ترکاش�وند فرزند حیدر به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، میدان 
توحید ابتدای بلوار بال سرپرستی شعب استان البرز خواندگان 1- آقای داوود قارلقی فرزند اسداله 
به نش�انی اس�تان البرز ، شهرس�تان کرج ، کرج ، بلوار امام ، روبروی بلوار دشت بهشت تاسیسات 
ایران کوی یاس پ 7 2- آقای ابراهیم کریمی منفرد فرزند جواد به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک رای دادگاه در 
خصوص دادخواس�ت بانک مهر اقتصاد با نمایندگی پیمان موحد با وکالت آقای جال ترکاشوند به 
طرفیت آقایان 1- داود قارلقی فرزند اسداله 2- ابراهیم کریمی منفرد فرزند جواد  به خواسته مطالبه 
مبلغ 215/000/000 ریال از وجه یک فقره چک به شماره 11596636 مورخ 95/4/19 و خسارت تاخیر 
تادیه و خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات وکیل خواهان ، ماحظه چک 
فوق الذکر و گواهینامه عدم پرداخت آن و اینکه چک  از اسناد تجاری محسوب و وجود آن در ید 
خواهان ظهور در اش�تغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و خواندگان 
نیز با وصف اباغ قانونی احضاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده در نتیجه دفاع و ایرادی ننموده و 
دلیلی که حکایت از پرداخت بدهی و برائت ذمه خود باشد ارایه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان 
را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 ، 303 ، 502 ، 515 ،  519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 3 مکرر و 16 قانون صدور چک و مواد 310 ، 313 ، 314 قانون تجارت حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص قیمت ساانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می 
ش�ود از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای دادنامه و پرداخت شش میلیون و یکصد و هشتاد و هشت 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
55 دادرس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کرج – محمد مایی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709982610100007 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9709972610100699 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریس�ا خادمی فرزند مهدی به 
نشانی تهران ، میدان هفت تیر خیابان بهار مستیان برج مهرگان طبقه سوم واحد 9 خواندگان 
1- خانم شمس�ی حنیفی فرزند احمد به نش�انی استان البرز ، شهرس�تان کرج ، شهر کرج ، ، 
گوهر دشت بلوار موذن شهرک بهداری فجر 13 پ 22 2- آقای سعید احدی فرزند رحم خدا به 
نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریسا 
خادمی به طرفیت 1- خانم شمس�ی حنیفی 2- آقای س�عید احدی به خواس�ته مطالبه مبلغ 
210/000/000 ریال به اس�تناد یک فقره چک به ش�ماره ی 664993 مورخ 1396/10/05 عهده 
ی بانک صادرات و گواهی عدم پرداخت مربوطه به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه و خس�ارات 
دادرسی با عنایت به اینکه مستندات مذکور دالت بر اشتغال ذمه خوانده ردیف اول به عنوان 
ص�ادر کننده س�ند تجاری و خوان�ده ردیف دوم به عنوان ضام�ن آن در مقابل خواهان دارد و 
نامبردگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و دفاع کتبی نیز ننموده 
اند و نس�بت به مس�تندات مذکور ای�راد و انکاری به عمل نیاورده و دلیل�ی بر برائت ذمه خود 
ارائه نکرده اند لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 310 
ال�ی 314 قان�ون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون ص�دور چک و مواد 198 ، 515 ، 519 
قانون آیین دادرس�ی مدنی رای به محکومیت خواندگان ب�ه صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
210/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 5/770/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 1396/10/05 لغایت اجرای حکم 
طبق ش�اخص اعامی از س�وی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله 
بدوی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه و س�پس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
7 دادرس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی کرج – خسرو انجم
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512/60رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم الهام کریمی س�لیم آباد دارای شناس�نامه ش�ماره 0069690197 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 676-97ش2 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم فاطمه ضیغمی س�لیم آباد به شماره شناسنامه 0871067110 
در تاریخ 1390/9/12در اقامتگاه  دائمي خود  درگذش�ته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :1- س�کینه کریمی سلیم آباد کد 
ملی 0871069423 ت تولد 1332 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- زهرا کریمی سلیمی اباد کد ملی 0871070308 ت تولد 1344 صادره از 
قوجان فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیت 
نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سري 

و رسمي که بعدازاین موعدابراز شودازدرجه اعتبارساقط وبااثر خواهد بود.
قاضی شورا -شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/61رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم زهرا کیومرثی – س�کینه کیومرثی با وکالت خانم ناهید اکبرزاده دارای به شناس�نامه ش�ماره 0872717283 به شرح 
دادخواست به کاسه97-474 شعبه 5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کیومرثی 
به ش�ماره شناس�نامه6 در تاریخ 1374/9/3 در اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 
1- ش�هربانو کبوتری کد مل�ی 0870926608 ت تولد 1336/3/20 صادره از قوچ�ان – جرتوده فرزند متوفی 2- علیرضا کبوتری کد ملی 
0870929151 ت تولد 1343/1/1 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی3- آمنه کبوتری کد ملی 0870929933 ت تولد 1345/3/1 صادره 
از قوچان – جرتوده فرزند متوفی4- غامرضا کبوتری کد ملی 0870930192 ت تولد 1348/4/5 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی5-  
زینب کبوتری کد ملی 08709311180 ت تولد 1350/8/9 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی6- مریم کبوتری کد ملی 0860369961 
ت تولد 1357/6/30 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی7-  ش�هربانو کیومرثی کد ملی 0870920596 ت تولد 1285/2/20 صادره از 
قوچان – جرتوده مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ  انتش�ار آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/62رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم زهرا کیومرثی – س�کینه کیومرثی با وکالت خانم ناهید اکبرزاده دارای شناس�نامه ش�ماره 0872717283به ش�رح 
دادخواس�ت به کاس�ه 97-475 شعبه 5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان محمد 
کیومرثی به شماره شناسنامه59 در تاریخ1394/10/12  در اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به : 1- ش�هناز کیومرثی جرتوده کد مل�ی 0870929925 ت تول�د 1346/10/1 صادره از قوچان – جرت�وده فرزند متوفی 2- پروین 
کیومرث�ی جرت�وده کد ملی 0870930206 ت تول�د 1347/4/5 صادره از قوچان – جرتوده فرزن�د متوفی3- محمد کیومرثی جرتوده کد 
مل�ی 0870931733 ت تول�د 1352/12/22 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی 4- آس�یه کیومرثی جرتوده کد ملی 0870933213 
ت تولد 1351/4/2 صادره از قوچان – جرتوده فرزند متوفی5- اکبر کیومرثی جرتوده کد ملی 0870933221 ت تولد 1353/6/6 صادره از 
قوچان – جرتوده فرزند متوفی6- معصومه کیومرثی جرتوده کد ملی 0872745554 ت تولد 1349/4/5 صادره از قوچان – جرتوده فرزند 
متوف�ی 7- زه�را کیومرثی جرتوده کد ملی 0933560958 ت تولد 1358/6/1 صادره از مش�هد فرزند متوفی 8- اکرم کیومرثی جرتوده 
کد ملی 0933560966 ت تولد 1360/6/10 صادره از مش�هد فرزند متوفی9-  ش�هربانو کیومرثی جرتوده کد ملی 0943529816 ت تولد 
1362/9/18 صادره از مش�هد فرزند متوفی 10- حس�ین کیومرثی جرتوده کد ملی 0946732991 ت تولد 1367/7/26 صادره از مش�هد 
فرزند متوفی11-صغری طاهری همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باش�د از تاریخ  نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/63رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم زهرا کیومرثی – س�کینه کیومرثی با وکالت خانم ناهید اکبرزاده دارای شناس�نامه ش�ماره 0872717283به ش�رح 
دادخواست به کاسه 97-473 شعبه 5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین 
کیومرثی به شماره شناسنامه944 در 1358/9/5  در اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1- عصمت کیومرثی فرزند متوفی 2- حنیفه آب روتن همسر متوفی 3- صغری عیدی داغیان کد ملی 0870997742 ت تولد 1313/11/17 
صادره از قوچان – داغیان مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/64رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای بهزاد هوشنگی به شناسنامه شماره 0860233219 به شرح دادخواست به کاسه 97-619 شعبه 5 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین هوشنگی به شماره شناسنامه 1119 در تاریخ 1395/10/17  در اقامتگاه  
دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- بهزاد هوشنگی کد ملی 0860233219 ت تولد 1370/10/27 
صادره از قوچان فرزند متوفی 2- نس�رین هوش�نگی کد ملی 0860316947 ت تولد 1372/6/12 صادره از قوچان فرزند متوفی3- بهروز 
هوش�نگی کد ملی 08602332227 ت تولد 1370/10/27 صادره از قوچان فرزند متوفی4- عصمت هوش�نگی کد ملی 6359005141 ت 
تولد 1347/1/1 صادره از فاروج همسر5- گل محمد هوشنگی کد ملی 392 ت تولد 1313/12/8 صادره از فاروج پدر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیت 

نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/65رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم اشرف حسین پور پاکزاد دارای  شناسنامه شماره 0871598043 به شرح دادخواست به کاسه585-97 ش2 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم محمدحسین حسین پور پاکزاد به شماره شناسنامه 0872064638در 
تاریخ 1396/11/25در اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- رسول حسین پور پاکزاد 
ک�د مل�ی 0870226721 ت تولد 1323 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- نصیر حس�ین پور پاکزاد کد مل�ی 0871597306 ت تولد 1346 
صادره از قوچان فرزند متوفی3- اش�رف حس�ین پور پاکزاد کد ملی 0871598043  ت تولد 1348 صادره از قوچان فرزند متوفی4- علی 
حسین پور پاکزاد کد ملی 0872457974 ت تولد 1362 صادره از قوچان فرزند متوفی5- حسین حسین پور پاکزاد کد ملی 0872509605 
ت تول�د 1363 صادره از قوچان فرزند متوفی6- یاس�ر حس�ین پور پاکزاد کد ملی 0872985326 ت تول�د 1366 صادره از قوچان فرزند 
متوفی7- فاطمه حس�ین پور پاکزاد کد ملی 0860457291 ت تولد 1375 صادره از قوچان فرزند متوفی8- تیمور حس�ین پور پاکزاد کد 
ملی 0828751889 ت تولد 1333 صادره از قوچان فرزند متوفی9- حیدر حسین پور پاکزاد کد ملی 0779300815 ت تولد 1329 صادره 
از قوچان فرزند متوفی10- زرین تاج حس�ین پور پاکزاد کد ملی 0829639268 ت تولد 1334 صادره از قوچان فرزند متوفی11- ارس�ان 
حسین پور پاکزاد کد ملی 1057 ت تولد 1336 صادره از قوچان فرزند متوفی12- عزت ریحانی یامی کد ملی 6359748861 ت تولد 1333 
صادره از فاروج همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 
و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه 

جز سري و رسمي که بعدازاین موعدابراز شودازدرجه اعتبارساقط وبااثر خواهد بود.
قاضی شورا - شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/66آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای فتح اله تیمور قلعه گیری فرزند سیف اله به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که بانک ملت با وکالت مژده گل 
محمدزاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به شماره کاسه 
3/1089/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت10 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شهرستان تربت جام مستقر 
در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام – مقابل دادگستری 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. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید علی اکبر پور ملک فرزند سید حسین داراي شناسنامه شماره24 به شرح دادخواست به کاسه97-256 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سید حسین پورملک به شناسنامه 1989 در تاریخ1397/8/23  
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- س�ید علی اکبر پور ملک فرزند س�ید حسین 
به ش شناس�نامه 24 و ش ملی 0901619108 متولد 1349 س�اکن ش�هر کندر فرزند متوفی2- سید هادی پور ملک فرزند سید حسین به 
ش شناس�نامه 11 و ش ملی 0901643173 متولد 1352 س�اکن ش�هر کندر فرزند متوفی3- س�ید صادق پور ملک فرزند سید حسین به 
ش شناس�نامه 159 و ش ملی 0901679887 متولد 1356 س�اکن ش�هر کندر فرزند متوفی4- سید سعید پور ملک فرزند سید حسین به 
ش شناس�نامه 162 و ش ملی 0902543903 متولد 1365 س�اکن ش�هر کندر فرزند متوفی5- سید وحید پور ملک فرزند سید حسین به 
ش شناس�نامه 0 و ش ملی 0890528888 متولد 1378 ساکن شهر کندر فرزند متوفی6-عصمت سادات پور ملک فرزند سید حسین به 
ش شناسنامه 81 و ش ملی 0901565636 متولد 1345 ساکن شهر کندر فرزند متوفی7- بی بی زهرا پور ملک فرزند سید حسین به ش 
شناس�نامه 53 و ش ملی 0901536628 متولد 1339 س�اکن شهر کندر فرزند متوفی8- سیده نفیسه پور ملک فرزند سید حسین به ش 
شناس�نامه 0 و ش ملی 7240015602 متولد 1387 س�اکن شهر کندر فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
در 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 شعبه چهارم دادگاه عمومی شورای حل اختاف کندر خلیل آباد

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم پری خاکشور ترنیک دارای شناسنامه شماره 6359002213 به شرح دادخواست به کاسه 97-612 شعبه 5 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رمضان ش�کفته برج به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 1397/9/6  
در اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- حامد ش�کفته برج کد ملی 0860144240 
ت تول�د 1369/9/7 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 2- محمود ش�کفته برج کد ملی 0870387766 ت تول�د 1355/3/1 صادره از قوچان 
فرزند متوفی3- امید شکفته برج کد ملی 0872412857 ت تولد 1360/3/1 صادره از قوچان فرزند متوفی4- ابراهیم شکفته برج کد ملی 
0871800128 ت تولد 1348/1/15 صادره از قوچان - رهورد فرزند متوفی5- احمد شکفته برج کد ملی 0871800985 ت تولد 1351/7/1 
صادره از قوچان- رهورد فرزند متوفی6- پری خاکش�ور ترنیک کد ملی 6359002213 ت تولد 1330/1/2 صادره از فاروج همس�ر متوفی . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/69رونوشت آگهي حصر وراثت
 نظر به اینکه خانم طیبه ژاله قوچانی دارای شناسنامه شماره 605 به شرح دادخواست به کاسه 97-594 شعبه 5 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علیرضا رمضان چااکی به ش�ماره شناس�نامه 15 در تاریخ 1396/6/11  در 
اقامتگاه  دائمي خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1-ش�راره رمضان چااکی کد ملی 4901315994 
ت تولد 1383/9/7 صادره از ش�هریار فرزند متوفی 2- یاش�ار رمضان چااکی کد ملی 0860824111 ت تولد 1384/10/20 صادره از قوچان 
فرزند متوفی3- اسماعیل رمضان چااکی پدر متوفی 4- رقیه فخرائی مادر متوفی 5- طیبه ژاله قوچانی کد ملی 0872903230 ت تولد 
1364/3/20 صادره از قوچان همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق  امور حسبی یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/70رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ینعلی صانع داغیان داراي شناس�نامه شماره 1427 به شرح دادخواست به کاس�ه 802-97 ش 4 شعبه چهارم از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رقیه سیاوشی فرزند ذبیح اله به شناسنامه739 در تاریخ 
96/11/4 در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود حیات گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- حس�ینعلی صانع داغیان ش ش 
0871001322 ت تول�د 1338 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 2- قربان محمد صانع داغی�ان ش ش 0872717151 ت تولد 1332 صادره از 
قوچان فرزند متوفی3- عفت صانع داغیان ش ش 0871002752 ت تولد 1342 صادره از قوچان فرزند متوفی . اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه چهارم  شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/71رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه گلثومه مرتضوی میاب داراي شناس�نامه ش�ماره 639 به شرح دادخواست به کاسه 784-97 ش 4 شعبه چهارم از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم ابوالحس�ن رمزی کهنه فرود به شناسنامه 6 در تاریخ 97/9/15 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فرهاد رمزی کهنه فرود ش ش 0860822664 
ت تولد 1385 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- سبحان اله رمزی کهنه فرود ش ش 0871331659 ت تولد 1348 صادره از قوچان فرزند 
متوف�ی3- گلثوم�ه مرتضوی میاب ش ش 0779240669 ت تولد 1359 صادره از قوچان فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه چهارم  شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/72رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدعلی دولت آبادی داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 970270 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن دولت آبادی به شناسنامه 181 در تاریخ  79/12/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمد عباس دولت آبادی ش ش 2 ت ت 47/4/3 فرزند 2-حسینعلی دولت 
آب�ادی ش ش 159 ت ت 49/11/11 فرزن�د3- ع�ذرا دول�ت آبادی ش ش 1397 ت ت 58/3/3 فرزند4- عل�ی دولت آبادی ش ش 21 ت ت 
62/6/15 فرزند5- زهرا صفری کاهو ش ش 2642 ت ت 28/5/12 همسر 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.
عضو شورا شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان درگز

512/73رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه احمدی داراي شناسنامه شماره 2137 به شرح دادخواست به کاسه970247 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منور محمودیان به شناسنامه1749 در تاریخ 97/4/21 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- هادی احمدی چایشلو ش ش 94 ت ت 3/26/ 54 و 2-مهدی  احمدی چایشلو ش ش 
295 ت ت 58/5/17 و 3- حمید احمدی ش ش 6 ت ت 46/3/1 و ش�عله احمدی ش ش 14156 ت ت 50/1/15 5- ش�هناز احمدی ش ش 
12579 ت ت 47/2/2 6- فاطمه احمدی ش ش 2137 ت ت 40/2/12 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.
عضو شورا شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان درگز

512/74رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای معین پیش بین داراي شناس�نامه ش�ماره 0925125245 به شرح دادخواست به 970253 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان پیش بین به 43 در تاریخ 97/9/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- معین پیش بین ش ش ت تولد 78/11/2 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.
عضو شورا شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان درگز

512/89مفقودی
ب�رگ س�بز وان�ت پی�کان OHV 1600 س�فید صدف�ی روغن�ی م�دل 1390 بنزین-گاز)دوگانه 
س�وز CNG(ش�ماره پ�اک 32-789 م 77؛ ش�ماره موت�ور:11490106104، ش�ماره شاس�ی: 
NAAA46AA6CG321389  به نام حس�ین اله دادی فرزند ورقه کد ملی 0901566829 مفقود 

و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

512/91آگهي حصر وراثت
آقای جعفر زیوری فرزند علی اکبرتقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به شعبه دوم شوراي حل اختاف تربت حیدریه 
ارجاع وبه کاسه9709985728200123 ثبت که چنین اظهار داشته آقای علی اکبر زیوری درتاریخ 1364/10/12 به رحمت ایزدي پیوسته 
و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز:1- همایان نقاش باشی فرزند میرزا هدایت به ش.ش 4929 متولد 1307 همسرمتوفی- فوت شده 
2- محمد حسین زیوری فرزند علی اکبر به ش.ش 39 متولد 1328 فرزند متوفی – فوت شده 3- جعفر زیوری فرزند علی اکبر به ش.ش 182 
متولد 1331 فرزند متوفی 4- زهرا زیوری فرزند علی اکبر به ش.ش 40 متولد 1328 فرزند متوفی؛وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد 
لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ 

انتشاربه شعبه دوم شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه شعبه 2 شوراي حل اختاف تربت حیدریه-جالی

512/92آگهی رأی شورا
ش�ماره پرونده:97/100  ؛ در خصوص دعوی خواهان ابوالقاس�م اسکندری فاروجی فرزند حس�ین با وکالت خانم سیده زهرا رضوی فرزند 
سید محمد  به طرفیت خوانده جواد براتی نجف آباد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هشت میلیون تومان باستنادیک فقره چک به شماره 
1599/298346/15 مورخ 1395/10/3 عهده حس�اب جاری 734308775 نزد بانک ملت متعلق به خوانده به انضام خس�ارات و خسارت 
تأخیرتأدیه به ش�رح منعکس دردادخواس�ت تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک موضوع خواسته و گواهی عدم 
پرداخت وجه آن و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصدار نموده و چون از جهت وصول وجه آن به باننک محال علیه 
مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر موجودی برگشت نموده و علیرغم مراجعه به مشارالیه از پرداخت دین خویش امتناع لذا تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دالت بر بقاء دین ظهور در ذمه 
خوانده را دارد و از جهتی خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و مستندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده 
است دعوی خواهان را در این مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاء دین ، مستندا به بند الف ماده 9 
قانون ش�وراهای حل اختاف  و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد  198 و515 و 519قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هجده هزار تومان بابت 
هزینه های دادرسی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسیدچک الی یوم الوصول بر ساس شاخص تورم بانک مرکزی و حق الوکاله 
وکیل بر اساس قرارداد  تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا می باشدو سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- جعفری

512/93رأی شورا
شماره پرونده:178-97؛ در خصوص دعوی آقای ناصر گلشنی نیک قلعه فرزند علی اصغر با وکالت جواد بابایی بطرفیت آقایان1- حسین 
سلمانی 2- اصغر سلمانی 3- سعید سلمانی 4- محمدرضا سلمانی 5- آرزو سلمانی 6- محمد همتی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره پاک 336ب 25 ایران 26 و مطالبه خسارات دادرسی خواهان اعام نموده است که خودرو مذکور 
در خواسته را از خوانده ردیف ششم خریداری نموده و مدارک خودرو تحویل وی می باشد ثمن معامله کاما پرداخت شده است ولی نامبرده 
از تنظیم سند امتناع می نمایند.حسب خواسته تقاضای رسیدگی می شود شورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان وماحظه مبایعه 
نامه فی ما بین خواهان و خوانده که حکایت از وقوع معامله در خصوص خودرو مذکور در خواسته بین نامبردگان دارد و مبایعه نامه مصون از 
هر گونه خدشه ای باقی مانده است و نظر به استعام از پلیس راهور که اعام شده است پاک خودرو  مذکور به نام مورث خواندگان می باشد 
ونظر به اینکه درجلسه دادرسی حاضر نشده اند و خواسته خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است  ، لذا دعوای خواهان را وارد 
ندانسته و مستندا به مواد 219 و 220  قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی خواندگان را 
به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند خودرو فوق الذکر در حق خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل محکوم می نماید.رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 

20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری قوچان می باشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/94رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا نوروزیان دارای شناس�نامه ش�ماره 6359057433 به شرح دادخواست به کاسه 97/598 ش1 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم طومار جهاندوس�ت به ش�ماره شناسنامه 6359435047 در 
تاریخ 1397/8/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- قربانعلی جهاندوست 
ش.ش 6359437171 ت.ت 1351/4/1 محل صدور شناس�نامه فاروج- دالنجان ترکیه فرزند متوفی 2- جمشید نوروزیان به ش.ش 
087447246 ت.ت 1358/12/13 مح�ل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- رض�ا نوروزیان به ش.ش 6359057433 ت.ت 
1361/6/22محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4-بابا حس�ن نوروزیان به ش.ش 6359436892 ت.ت 1344/6/20 محل 
صدور شناس�نامه فاروج- بیرک س�فلی فرزند متوفی5- فاطم�ه نوروزیان ب�ه ش.ش 0860057021 ت.ت 1368/9/30 محل صدور 
شناس�نامه ف�اروج- کاته جعفرآباد فرزن�د متوفی 6- معصومه نوروزی�ان ب�ه ش.ش 6359331918 ت.ت 1355/4/2 محل صدور 
شناس�نامه ف�اروج- دالنجان ترکیه فرزند متوفی 7- س�کینه نوروزی�ان ب�ه ش.ش 6359437570 ت.ت 1352/6/19 محل صدور 
شناس�نامه فاروج- دالنجان ترکیه 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 نشرنخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/95برگ اجرائی
کاس�ه پرونده شورا:256-97؛ مش�خصات محکوم علیه:حسن سرنهفته به نشانی مجهول المکان؛ مش�خصات محکوم له: شهریار 
بختی�اری ب�ا وکال�ت فاطمه صحاب�ی به نش�انی قوچان-جنب ش�رکت گاز- پ 9 ؛محک�وم به : به موج�ب رای ش�ماره 143 تاریخ 
1397/05/31 ش�عبه 2 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قوچان که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به: به پرداخت 
مبلغ ش�ش میلیون تومان بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان)محکوم له( 
و نیزپرداخت مبلغ نیم عش�ر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را 
ب�ه موق�ع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعه�د 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 دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/96آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای ش�هرام س�اار فرزند نقی فعا مجهول المکان اباغ می شود که شرکت نوش�ین تبارک آساک دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 97/832 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
1397/11/21 س�اعت 9/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان قوچان مستقر در 
مجتمع شماره به نشانی خ ناصرخسرو  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/97رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم س�میه غامی شرفخانه دارای شناسنامه شماره 884-0749393238به شرح دادخواست به کاسه 1/1455/97 
از ای�ن ش�ورا درخواس�ت گواهی حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صفر علی غامی ش�رفخانه به شناس�نامه 
2-0943836700 در تاری�خ 1397/9/30 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت 
به: 1-ش�هناز نظریان امیری ش.ش 1594 ت.ت 1335/9/28 صادره از مش�هد نس�بت همس�ر متوفی 2- س�میه غامی ش�رفخانه 
ش.ش 884 ت.ت 1360/6/29 ص�ادره از تایب�اد نس�بت فرزند متوفی 3- ج�واد غامی ش�رفخانه ش.ش 1368 ت.ت 1364/11/9 
صادره از تایباد نس�بت فرزند متوفی 4- زهره غامی ش�رفخانه ش.ش 98 ت.ت 1358/6/27 صادره از تایباد نس�بت فرزند متوفی 
5- سارا غامی شرفخانه ش.ش 0720088828 ت.ت 1369/1/28 صادره از تربت جام نسبت فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

512/98آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد جواد صبور چنار 
فرزندبراتعلی

خواهان محبوبه فیضی دادخواستی به طرفیت آقای محمد جواد صبور چنار به خواسته حضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709985248300587 ) 970612( شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/14 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام- آفریدون

512/99آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای 1- جواد هاشمیان دلویی فرزند ابوطالب 2- محمد علی هاشمیان دلویی فرزند ابوطالب فعا مجهول المکان، اباغ مي 
ش�ود که بانک ملت با وکالت محبوبه زند عنبران دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف 
شهرس�تان تربت جام ارائه و به کاس�ه 3/1196/97 ثبت و برای روز سه ش�نبه مورخه 1397/11/30 ساعت 11 ظهر وقت رسیدگي تعیین 
گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام –مقابل دادگستری  مراجعه و 
با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم 

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

512/100رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد مسافری دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 3/811/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن مسافری به شناسنامه 0922697442 در تاریخ  1397/10/4 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد مسافری فرزند ابراهیم ش.ش 4 ت.ت 1343/2/1 نسبت پدر 
متوفی 2- اسماء میش مست فرزند حسن به ش.ش /کدملی 3360942361  ت.ت 1379/6/15 نسبت همسر متوفی 3- کبری کاوی مقدم 
فرزند رمضانعلی ش.ش 342 ت.ت 1345/3/1 نسبت مادر متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد و پیرو مذهب جعفری 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

512/101رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا عرب زوزنی دارای شناسنامه شماره 645-1334- شماره ملی 0769215971 شرح دادخواست به کاسه 693/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیری زنگنه ابراهیمی به شناسنامه 11-1317 در تاریخ  
1394/5/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علیرضا عرب زوزنی ف مرحومه 
ش�ماره ملی 0769215971 - و 2- زیور عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره ملی 0769216994 – و3- فاطمه عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره 
مل�ی 0769757537 – و4- معصوم�ه عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره ملی 0769776434 – و5- اعظم عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره 
ملی 0769790674 – و6- غامرضا عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره ملی0769739271– و7-محمدرضا عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره 
مل�ی 0769762042 - و 8- محم�د عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره ملی 0769770800 - و 9- زهرا عرب زوزنی ف مرحومه ش�ماره ملی 
0769220754 - و ؛ 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 یک شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/102رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نوری بذرکار دارای شناس�نامه ش�ماره غام محمد شرح دادخواست به کاسه 1/696/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غام غوث سعادتی به شناسنامه 2 در تاریخ  1388/3/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نوری بذرکار مهرآبادی فرزند غام محمد به ش.ش 7 همسرمتوفی 2- رحیمه 
سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش.ش 6 دخترمتوفی 3- محمد عظیم سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش.ش 17 پسر متوفی 
4- حلیمه سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش.ش 3 دخترمتوفی 5- نسبیه سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش.م 0760075301 
دخترمتوفی 6- حبیبه سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش.ش 192 دخترمتوفی 7- عابده سعادتی مهرآبادی فرزند غام غوث به ش. 
م 076171947 دختر متوفی 8- گل بند کریمی مهرآبادی فرزند مرحوم محمد عظم به ش.ش 474 مادرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

511/103اگهی اباغ دادنامه 
پیرو اگهی قبلی به جال رضائی فرزند رفیع بخواسته مطالبه وجه بموجب دادنامه 9709977575900550 خوانده را به پرداخت 1- مبلغ 
489/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته هزینه های دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر درتادیه وجه 
چک از تاریخ سررسید آن تا زمان اجرای حکم و 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 روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد –حسن سبیلی 

511/104اگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به خانم فرزانه وزیری مقدم ائینی فرزند محمد فعامجهول المکان اباغ میش�ود در مورد دادخواس�ت بانک ملت علیه شما 
بخواس�ته 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 3-مطالبه وجه بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577501235 
در پرونده کاس�ه 25/970685 متضامناً به پرداخت مبلغ 297725239 ریال بابت تس�هیات پرداختی وخس�ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1397/06/11 در حق خواهان محکوم می نماید ضمن اینکه دایره اجرا نس�بت به محاسبه باقیمانده خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد 
تنظیمی موجود واز تاریخ 1397/06/11 لغایت یوم الوصول اقدام وازخواندگان اخذ وبه خواهان پرداخت خواهد نمود. مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج میگردد. رای صادر غیابی واز تاریخ درج در روز نامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/105اگهی اباغ دادنامه کاسه 970492
پی�رو اگهی های قبلی بدینوس�یله به اقای محمد باق�ری درح فرزند علی باقر فعامجهول المکان اباغ می گ�ردد که تجدید نظر خواهی 
ش�رکت تعاونی منحله میزان به طرفیت ش�ما نس�بت به رای صادره از شعبه 26 حقوقی دادگاه عمومی مش�هد ، منتهی به صدور دادنامه 
ش�ماره 9709975133301040-97/09/03 در این دادگاه ش�ده است .مقتضی است ظرف یک هفته پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه 

رای صادره را دریافت نمایید.
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی-عزت حلمی

511/106اگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرواگهی های قبلی به اقای سید محسن اسدی هاشمی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست شرکت یونیلیور 
ایران سهامی خاص به نمایندگی اقای ابراهیم اوزگری علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977513801214 
در پرونده کاس�ه 9709987513800612 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ پرداخت 1- مبلغ 5/304/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 
528/300 ریال بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 3- خسارت تاخیر تادیه 
از زمان س�ر رس�ید چک 95/8/25 لغایت یوم ااداءکه بر مبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین 

میگردد در حق خواهان محکوم شده اید.رای صادر غیابی وظرف مدت20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/107اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی به اقای حس�ین اعائی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست مهدی رحیمی راد . علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977513801246 ... در پرونده کاسه 9709987513800614 خوانده محکوم 
است به مبلغ به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/438/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال هزینه 
درج اگهی وهم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/18 تایوم ااداءبر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان 

محکوم شده اید رای صادر غیابی وظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
 شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

512/75رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی چنارانی داراي شناس�نامه ش�ماره20 به شرح دادخواست به کاسه 970020 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن چنارانی به شناسنامه4 در تاریخ 1397/10/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه:1- علی چنارانی فرزند محمدحس�ن ش ش 5749686361 فرزند مرحوم 
2- کبری چنارانی فرزند محمدحسن ش ش 5749072525 فرزند مرحوم 3- عاتکه چنارانی فرزند محمدحسن ش ش 5749932613 
فرزن�د مرحوم 4- زهرا چنارانی فرزند محمدحس�ن ش ش 5749750329 فرزند مرحوم 5- ربابه چنارانی فرزند محمدحس�ن ش ش 
5749860531 فرزن�د مرح�وم 6- فاطمه چناران�ی فرزند محمدحس�ن ش ش 574907549 فرزند مرحوم 7- ج�واد چنارانی فرزند 
محمدحسن ش ش 5749911098 فرزند مرحوم8- محمدرضا چنارانی فرزند محمدحسن ش ش 1050177401 فرزند مرحوم 9- سکینه 
چناران�ی فرزند محمدحس�ن ش ش 5749067831 فرزند مرحوم 10- احمد چنارانی فرزند محمدحس�ن ش ش 5740066506 فرزند 
مرحوم 11- کش�ور حیدری فرزند غامرضا ش ش 5749643700 همس�ر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 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 باشد از تاریخ 

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

512/76رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا علی نژاد دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 2/731/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حیدری نسب به شناسنامه 3 در تاریخ 1394/2/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسین علی نژاد فرزند رضا متولد 1348/1/2 شماره ملی 6509353849 فرزند متوفی 2-محمد 
علی نژاد فرزند رضا متولد 1345/1/1 ش�ماره ملی 6509353067 فرزند متوفی 3- کورش علی نژاد فرزند رضا متولد 1350/8/4 ش�ماره ملی 
6509354731 فرزند متوفی 4- زهرا علی نژاد فرزند رضا متولد 1353/3/3 شماره ملی 6509830035 فرزند متوفی 5- علی علی نژاد فرزند 
رضا متولد 1339/8/12 شماره ملی 650935059 فرزند متوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/77#آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به 1- زهرا اصلمند فرزند اسداله 2- 
حمید اصلمند فرزند اسداله 3- رحیم اصلمند فرزند اسداله#

تجدیدنظر خواه امین عبداللهی فرزند حس�ن دادخواس�ت تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان1- زهرا اصلمند فرزند اسداله 
2- حمید اصلمند فرزند اسدله 3- رحیم اصلمند فرزند اسداله نسبت به دادنامه شماره 9709977795501201 در پرونده کاسه 1/963421) 
لفی 1/970317( شعبه اول دادگستری گلبهار تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه 
پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارس�ال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

اقدام خواهد شد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار- مهرداد هنری شعبانی

512/78#آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول#
درپرونده کاسه 970283 این اجرا، محکوم علیه آقای ملک نقی پور برج فرزند عباسعلی  محکوم به پرداخت 1-مبلغ 188/053/333 ریال به 
عاوه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق خانم دیبا وکیلی مبلغ 9/402/666 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است.جهت ادای 
دین وی )یک واحد آپارتمان طبقه اول دو خواب پذیرایی و آشپزخانه –سرویس بهداشتی- انشعاب آب و برق گاز دارد- آسانسور دارد- نما 
سنگ می باشد .حدود 78 متر مربع- کد نوسازی 1-14-17-2 واقع در گلبهار تقاطع استقال و خیام – انتهای بلوار خیام سمت راست حاشیه 
50 متری کشاورز پروژه 110 واحدی مهر 138 توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است(در مورخه 
1397/11/09 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگستری گلبهار درمحل اجرای احکام مدنی 
گلبهار به فروش می رسد. طالبین به خرید مي توانند جهت بازدید از محل ملک مورد نظر پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند 
تاهماهنگي ازم به عمل آید مبلغ مزایده ازمبلغ کارشناسی شده شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادي واگذارخواهد شد.ضمنا کساني که تمایل 
به شرکت درجلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده مي بایست 10درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستري 
واریز نماید. کلیه بدهیهاي معوقه به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند درصورتیکه انتقال سند ممنوع نباشد به عهده خریدارخواهدبودوتخلیه 

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

512/79رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم علی پور قرغایی دارای شناسنامه شماره 652 به شرح دادخواست به کاسه 786-97ش4 شعبه چهارم  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حیدر علی علیپور قرغایی به شماره شناسنامه 51 در تاریخ 1396/11/13در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- رمضانعلی علی پور قرغایی ش.ش 0870307622  
ت.ت  1346 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- صفورا علی پور قرغایی ش.ش 0870343319  ت.ت  1349 محل صدور شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی 3- رقیه علی پور قرغایی ش.ش 0870424742  ت.ت  1356 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- لیا علی 
پور قرغایی ش.ش 0870465147  ت.ت  1358 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- مریم علی پور قرغایی ش.ش 0872352714  
ت.ت  1354 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- سمیرا علی پور قرغایی ش.ش 0872915042  ت.ت  1363 محل صدور شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی7- زهرا علی پور قرغایی ش.ش 6358912992  ت.ت  1336 محل صدور شناس�نامه فاروج فرزند متوفی8- محمدرضا 
علی پور قرغایی ش.ش 6358914340  ت.ت  1341 محل صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی9- طیبه نظیفی یامی ش.ش 6359218003  
ت.ت  1344 محل صدور شناس�نامه فاروج همس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/80رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم عطایی زوباران دارای شناس�نامه ش�ماره 836 فرزند ولی به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 808-97ش4 شعبه 
چهارم از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم یحیی اصیلی به شماره شناسنامه 9 در تاریخ 
93/2/8 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- مری�م عطایی زوباران ش.ش 
836  ت.ت  1353 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی 2- غامحسین اصیلی ش.ش 0860757196  ت.ت  1373 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- علی اصیلی ش.ش 0860898311  ت.ت  1387 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- لیا 
اصیلی ش.ش 0860710629  ت.ت  1381 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 5- محبوبه اصیلی ش.ش 29193  ت.ت  1344 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- سکینه اصیلی ش.ش 25315  ت.ت  1335 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/81رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه جال حضرت دارای شناس�نامه ش�ماره 0871865009 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 607 ش1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اکبر حضرت ش�ورک توکانلو به ش�ماره شناس�نامه 0871528215 در 
تاریخ 1397/4/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سکینه حضرت شورک 
توکانلو ش.ش 0870433199  ت.ت  1356/6/2محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- عفت حضرت ش�ورک توکانلو ش.ش 
0870433202  ت.ت  1358/6/2 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- زهره حضرت ش�ورک توکانلو ش.ش 0870471971  
ت.ت  1360/8/21 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- رقیه حضرت شورک توکانلو ش.ش 087186590  ت.ت  1354/3/16 
محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 5- یاس�ر حضرت ش�ورک توکانلو ش.ش 0872477071  ت.ت  1362/6/31 محل صدور 
شناس�نامه قوچ�ان فرزند متوفی 6- الهام حضرت ش�ورک توکانل�و ش.ش 0872911268  ت.ت  1364/6/31 محل صدور شناس�نامه 
قوچان فرزند متوفی7- جال حضرت ش.ش 0871865009  ت.ت  1350/12/28 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی8- عصمت 
حضرت شورک توکانلو ش.ش 0872835421  ت.ت  1332/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/82آگهي 
آقای ابوالفضل خجس�ته صنوبری فرزند علی اکبر تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نامحدود نموده که درخواس�ت وي به ش�عبه دوم 
ش�وراي حل اختاف تربت حیدریه ارجاع وبه کاس�ه 9709985728200090 ثبت که چنین اظهار داش�ته خانم عزت خدابنده فرزند 
خانی در تاریخ 1397/9/15به رحمت ایزدي پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحومه عبارتنداز :1- ابوالفضل خجس�ته صنوبری فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 0690802668 متولد 1379/03/05 )فرزند متوفی ( ، وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب 
یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه 

شعبه دوم شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه شعبه 2 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه

512/83رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آله قلی شجاع نیا چنار دارای شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کاسه 210 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خیرالنس�اء مراد پور به ش�ماره شناس�نامه 171 در تاریخ 1390/2/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- آله قلی شجاع نیا چنار ش.ش 242  ت.ت 1329/8/2 فرزند 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
عضو شورا شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان درگز

512/84آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت دوم(
به موجب اجرائیه صادره از س�وی ش�عبه اول دادگاه عمومی کات ثبت به کاس�ه 801/970067 محکوم علیهم آقایان حس�ن حاتمی 
و غی�ره ورث�ه مرحوم نجف قلی حاتمی دربندی محکوم به اس�ترداد ثمن معامله به مبلغ بیس�ت و دو میلی�ون و پانصد هزار تومان به 
نرخ روز بر مبنای ش�اخص تورم اعام ش�ده از س�وی بانک مرکزی در حق آقای حسین قدیمی دربندی و پرداخت حق ااجرای دولتی 
گردیده اند. با توجه به امتناع محکوم علیهم  از تادیه بدهی حسب تقاضا و ارائه محکوم له شش دانگ عرصه واعیان یک باب منزل به 
ش�ماره پاک ثبتی 725 فرعی از 3 اصلی به مس�احت 531/34 مترمربع واقع در کوی دربند متعلق به محکوم علیهم توقیف و توس�ط 
کارش�ناس به قیمت نود میلیون تومان ارزیابی گردیده ومقرر اس�ت از طریق مزایده حضوری،در مورخه روز ش�نبه سیزدهم بهمن ماه 
1397 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری کات و با حضور نمانیده محترم دادسرای عمومی وانقاب 
کات فروخته ش�ود .ش�رکت در مزایده برای عمومی آزاد اس�ت.طالبین به خرید می توانند با مراجعه به این اجرا و با ماحظه پرونده از 
موقعیت و مش�خصات دقیق ملک مطلع ش�وند و پنج روز قبل از موعد مزایده باهمانگی واحد اجرا از مال توقیفی دیدن نمایند.چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه باشد ،روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار می شود.مزایده 
از قیمت کارشناس�ی ش�روع و به کس�ی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد ش�د.ده درصد بهای مال طی چک تضمین 
ش�ده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی دادگس�تری کات ویا نقدا بابت تضمین ش�رکت در مزایده  قبل از آن از شرکت کنندگان 
اخذ و مابقی ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول خواهد ش�د.در صورت امتناع برنده از تودیع مابقی، وجه ماخوذه پس از کس�ر هزینه 

های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کات

512/85رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه طیبه هادی فرزند محمد حس�ن به ش�ماره ملی 5629796763 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 97/809 از این ش�ورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صفار بجستانی فرزند خداداد به شناسنامه 126 در تاریخ 
1397/08/06 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت وی منحصر اس�ت به: 1-طیبه هادی فرزند محمد حس�ن 
متولد 1350/07/24 به ش�ماره شناس�نامه 99 و ش�ماره ملی 5629796763 صادره از حوزه سه گناباد )همسرمتوفی(2- محبوبه صفار 
فرزند محمد متولد 1365/10/21 به شماره شناسنامه 546 شماره ملی 5629965328 صادره از حوزه یک شهری بجستان فرزند متوفی 3- 
مهدیه صفار بجستانی فرزند محمد متولد 1370/03/09 به شماره ملی 5620001741 صادره از حوزه یک بجستان فرزند متوفی 2- محدثه صفار 
بجستانی فرزند محمد متولد 1373/10/13 به شماره ملی 5620025421 صادره از حوزه یک بجستان  فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری 

512/86آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم طیبه اسماعیلی کاته جعفرآباد دارای شناسنامه شماره 0871678284 به شرح دادخواست به کاسه 97-605 شعبه 
5  از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی دلفراز به شناسنامه 388 در تاریخ 1397/9/13 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-زهرا دلفراز کدملی 0872407901 ت.ت 1360/6/1 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- فاطمه دلفراز کدملی 0870446061 ت.ت 1358/6/1محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
3- فضه دلفراز کدملی 0872471608 ت.ت 1362/7/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- فرزانه دلفراز کدملی 0860080242 ت.ت 
1368/11/19 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی5- محدثه دلفراز کدملی 0860454517 ت.ت 1375/4/18 محل صدور شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی6- طیبه اس�ماعیلی کاته جعفرآباد کدملی 0871678284 ت.ت 1337/6/1 محل صدور شناس�نامه قوچان-باجگیران 
همس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حس�بی 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 شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان قوچان علیرضا دستجردی

512/87آگهی مزایده اموال غیرمنقول )مرحله اول(
تاریخ انتشار آگهی:1397/10/16 ؛محل و زمان برگزاری مزایده:1397/11/11 ساعت 11 صبح اجرای احکام مدنی جوین ؛محکوم له: خانم نسرین 
روشن قیاس، محکوم علیه: آقای محمد شیرخانی فرزند عباسعلی، به موجب رای شماره 197/6 حوزه دو شورای حل اختاف جوین در پرونده 
کاس�ه 970303 ش اجرایی محکوم علیه مذکورمحکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال نفقه معوقه و ماهیانه 2/500/000 ریال نفقه 
جاریه از تاریخ 1397/03/05 به صورت مستمر و ماهیانه نسبت به آینده بابت اصل خواسته و مبلغ 1/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 
2/070/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له، و همچنین پنج درصد وجوه فوق بابت نیم عشر دولتی)4/140/000 ریال( باتوجه به اینکه 
نامبرده نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم له و موافقت اجرای احکام موتورسیکلت زیرجهت مزایده اعام 
می گردد، شش�دانگ یک دستگاه موتورسیکلت به شماره پاک 36132/775 ش�ماره تنه 9511328 و شماره موتور 216713 مدل 1395 به 
رنگ سبز توقیف و توسط کارشناس مبلغ 22/000/000 ریال ارزیابی گردیده بفروش میرسد مزایده به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد دهند 
واگذارخواهد شد ، طالبین به خریداری می توانند ظرف مدت 5 روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه واطاعات ازم را تحصیل نمایند 
. ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا وفی المجلس ومابقی آن ظرف یک ماه ازبرنده مزایده دریافت خواهد شد ودرصورت عدم پرداخت مابقی وجه 

پیشنهادی مبلغ مذکور)ده درصد( درحق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جوین

512/88آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/11/13 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاش�مر؛ به موجب پرونده 
کاس�ه 950553 اجرایی محکوم علیه آقای فرهاد قاس�م نژادمحکوم ا ست به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال اصل خواست در حق محکوم 
له آقای علی قربانی موش�کی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال نیم عش�ر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین یک واحد آپارتمان مس�کونی 
مس�کن مهر فاز 10 بلوک مجاور فاز11 توقیف که بر اس�اس نظریه کارشناسی مبلغ 300/000/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/11/13 ساعت 
10 صبح با حضور نماینده دادس�تان در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاشمر از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از 
مبلغ کارشناس�ی ش�ده شروع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد 
شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/90آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی ش�ماره 4326 مورخه1397/8/3 روزنامه حمایت بدینوس�یله به آقای غامعباس معین قفقازی فرزند محمود از طریق جراید ودر 
اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود بموجب دادنامه 
شماره 597-1397/7/24صادره از حوزه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه که حضور در یکی از  دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند 
خودرو پاک شماره 65 ن 667 ایران 32 در حق محکوم له علی جوان همت آبادی شده اید.مفاداجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به 
مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ و یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به 

دایره اجرای احکام مدنی اعام نمائید. 
دبیر حوزه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه

511/108اگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرواگهی های قبلی به اقای مهیار حبیبی فعامجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست اقای محمد جواد شریفیان علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513801182 ..در پرونده کاسه 9709987513800660 خوانده محکوم است به 
مبلغ پرداخت 1-مبلغ 5/304/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 528/300 ریال بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال هزینه درج اگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 3- خس�ارت تاخیر تادیه از مان س�ر رسید چک 95/8/25 لغایت یوم ااداء که برمبنای شاخص بانک 
مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین میگردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادر غیابی وظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهی در همین شعبه میباشد.
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/109اگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرواگهی های قبلی به خدیجه بخشیان کاته رحمان 2-صفیه جعفری. فعامجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست امین 
رضا کریم زاده  علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513800897 در پرونده کاسه970201 خوانده محکوم است 
به مبلغ به صورت تضامنی  خواندگان به پرداخت 1- مبلغ 63/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/164/500 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج اگهی 3- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان س�ر رسید چک 96/5/25 لغایت یوم ااداء که برمبنای شاخص 
بانک مرکزی و توس�ط دایره محترم اجرای احکام محاس�به وتعیین میگردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه میباشد .
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/110اگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای رضاطبقچی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست اقای اقای رسول شعر باف با دیانت 
. علیه ش�ما به خواسته وجه س�فته به موجب حکم شماره 9709977513801307 درپرونده کاس�ه 9709987513800667 خوانده محکوم 
است به مبلغ پرداخت 1- مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 7/7 /97 لغایت یوم ااداء در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادر غیابی وظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین 

شعبه میباشد.
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/111اگهی 
شماره:960534 بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای علی حقانی محمد زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اقای 
مهدی رضایی فرعلیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9609977501901071 مورخه 1396/10/10 درپرونده کاسه 22/960534 
به پرداخت 1- مبلغ سیزده میلیون تومان بابت اصل خواسته قسمتی از چک 2- خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک )95/2/30 (تایوم ااداء 
که بر مبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی توس�ط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 3- چهارصد وچهل ویک هزار تومان بابت ابطال تمبر 
4- هزینه درج اگهی  چهل وپنج هزار تومان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج میگردد رای صادر غیابی واز تاریخ درج در 

روزنامه ظرف بیست روز پس از درج اگهی قابل واخواهی درهمین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/112اگهی
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای سید رضاسیدی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اقای مهدی رضایی فرعلیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9609977501901083 مورخه 1396/10/10 درپرونده کاسه 22/960533 به پرداخت 1- مبلغ 
چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وهفتصدوسی پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر 
رسید چک )96/3/25( طبق شاخص تورمی بانک مرکزی  در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادر 

غیابی واز تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج اگهی قابل واخواهی در همین شعبه است. 
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/113اگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اجلیل عامری فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست امیرغامی علیه شما به خواسته مطاله 
وجه چک به موجب حکم شماره 9709977513201225 مورخ 97/9/24 در پرونده کاسه 970310 خوانده محکوم است به مبلغ 15/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/491/500 هزینه تمبر در حق خواهان محکوم شده اید رای صادر غیابی وظرف20 روز قابل واخواهی در همین 

شعبه میباشد.
شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/114اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی به خانم عرفانیان فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت محمدعباس زاده علیه شما به 
خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709987513201210 مورخ 97/9/24 در پرونده کاس�ه 970814 خوانده محکوم 
اس�ت به مبلغ 30/270000 ریال بابت اصل خواس�ته  ومبلغ 1700675 ریال هزینه ابطال تمبر وخس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 

تایوم ااداء در حق خواهان محکوم شده اید رای صادر غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 
شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/115اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو اگهی ه�ای قبلی ب�ه اقای�ان 1- ابوالفضل کاته عرب�ی 2- رمضانعل�ی نجاتی پورق�وژد فعا مجهول الم�کان اباغ 
میگردد در مورد دادخواس�ت محمدحس�ن نخودکار قوچان عتیق علیه ش�ما به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند به موجب حکم شماره 
9709977513201290 م�ورخ 1397/10/08 درپرون�ده کاس�ه 970783 خوان�دگان خوان�ده ردی�ف دوم رمضانعلی نجات�ی پور قوژد 
راب�ه تنظیم س�ند خودروی پژو روا به ش�ماره پ�اک 12ج213ایران 74 وخوانده ردی�ف اول ابوالفضل کاته عرب�ی رابه پرداخت مبلغ 
1/454/500ریال هزینه دادرس�ی وپرداخت 450/000 ریال هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم م�ی نماید رای صادر غیابی وظرف 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه وپس از20روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مش�هد 

می باشد 
قاضی شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-مهدی امانی

511/116اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرواگه�ی ه�ای قبلی ب�ه اقای محس�ن رضایی فرزند حم�زه فعا مجه�ول المکان اب�اغ میگردد در مورد دادخواس�ت 
عل�ی بروکی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه ب�ه موجب حک�م ش�ماره9709977514601223 مورخ 97/9/25 در پرونده کاس�ه 
9709987514600720 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ 117500000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2494750 ریال هزینه دادرسی حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادر غیابی وظرف بیس�ت روز قابل واخواهی در همین ش�عبه 

میباشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- 
مریم پژند

511/117اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی به اقای ارس�ان حداد فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست 9709987515100581 
علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977515101170 در پرونده کاس�ه 970589 خوانده محکوم است به 
پرداخت 1-مبلغ 11/705/930 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 764/324 بعنوان هزینه دادرس�ی 3- خس�ارت تاخیرتادیه از زمان 
سررس�ید چک 94/12/11-94/12/20 لغایت یوم ااداء که برمبنای ش�اخص بانک مرکزی وتوس�ط دایره محترم اجرای احکام محاسبه 
وتعیی�ن میگ�ردد وحق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم ش�ده ای�د رای صادر غیابی وظرف م�دت 20 روز قابل واخواهی در همین  

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

511/118اگهی اباغ دادنامه
پیرو اباغیه های قبلی در خصوص دادخواست خواهان اقای حسین زیرک بطرفیت اقای مصطفی عابدی بخواسته تقاضای مطالبه وجه 
یک فقره چک به ش�ماره وتاریخ 9501/295846 مورخه 97/3/1 به مبلغ 100/000/000 ریال عهد بانک قوامین ش�عبه میدان بار سپاد به 
انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه های دادرسی با شماره بایگانی 970516 خوانده محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 100/000/000 ریال 
بایت اصل خواسته 2-مبلغ  2/542/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال 3- خسارت تاخیر تادیه از صدور گواهی عدم 
پرداخت چک 97/6/3 لغایت یوم ااداء که برمبنای ش�اخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین میگردد 

رای صادرغیابی وظرف مدت بیست روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
شعبه310 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/119آگهی اباغ دادنامه
پی�رو اباغی�ه های قبلی به آقایان عباس تهرانیان فرزندمحمد وقنبر بلوچ ریگی نس�ب فرزند لش�کری فعا مجهول المکان باش�ماره 
بایگان�ی 970261 وش�ماره دادنامه 9709977514001027اباغ می ش�ود درخص�وص دعوی خواهان آقای محمد عنابس�تانی بطرفیت 
خواندگان 1-عباس تهرانیان2-قنبربلوچ ریگی نس�ب به خواس�ته اثبات عقد بیع والزام به تنظیم سندرس�می نس�بت به یک دستگاه 
خودرو پژو206 به ش�ماره انتظامی ایران36-247 ج 47 مقوم به 50/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرس�ی حکم براثبات وقوع 
عقد بیع حکم برالزام خوانده ردیف دوم آقای قنبر بلوچ ریگی نس�ب به حضور دردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندخودروی پژو206 
به ش�ماره انتظامی جدید 247 ج74 ایران36 وش�ماره قدی�م 852 ج 14 ایران 85 بنام خواهان وهمچنی�ن حکم برمحکومیت خوانده 
ردی�ف اول آقای عباس تهرانیان به پرداخت مبلغ 1/185/501 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبل�غ 450000ریال بابت درج آگهی روزنامه 
درحق خواهان آقای محمدعنابس�تانی به ش�ماره قدیم 852 ج14 ایران 85 صادرواعام می دارد رای محکومیت صادره غیابی وظرف 

مدت بیست روز پس ازدرج درروزنامه قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/120آگهی اباغ اجراییه
پیرواباغیه های قبلی به خانم افس�انه عابدی فعا مجهول المکان باش�ماره بایگانی 970304 اباغ می ش�ود بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به ش�ماره وشماره دادنامه مربوطه9709977514000778 محکوم علیه محکوم است به پرداخت1-مبلغ40/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته2-مبلغ 860/000ریال بعنوان هزینه دادرسی و450/000ریال بابت درج آگهی روزنامه3-خسارت تاخیرتادیه اززمان 
سررسید چک 96/11/1 لغایت یوم ااداء که برمبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین می گردد 

درحق محکوم له محمد جوادنیازی آبکوه و پرداخت نیم عشردولتی درحق دولت.
شعبه310شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/121آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای رجبعلی لعل گلستانی فرزندقربان فعا مجهول المکان اباغ می شود دادخواست تجدیدنظرخواهی 
خانم فاطمه نجاتی ابراهیم زاده فرزندغامرضا از رای شماره 9709977586200612-97/6/26 صادره ازشعبه 12دادگاه خانواده مشهد دراین 
شعبه به کاسه 15/971179 ثبت وپس ازرسیدگی به موجب رای شماره 9709975133501397 -97/9/15 صادره ازاین شعبه مستندا به ماده 
358 قانون آ.د.م ومواد 26 و29 و31 قانون حمایت خانواده ضمن نقض رای بدوی حکم به احراز ش�رایط اعمال وکالت درطاق صادروبه زوجه 
اجازه می دهد پس ازقطعیت دادنامه بامراجعه به یکی ازدفاتر رسمی طاق بابذل چهارعدد سکه از مهریه خود وقبول بذل ازناحیه زوج خودرا به 
طاق خلعی مطلقه نماید.رای صادره غیابی محسوب وظرف بیست روز پس ازتاریخ انتشاراگهی قابل واخواهی دراین مرجع وسپس ظرف همین 

مدت قابل فرجام خواهی درشعب محترم دیوان عالی کشورمی باشد.
مدیردفتر شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/122آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان غامرضا مرویان مشهد فرزندعبدالحسین وحسین مرویان مشهد فرزندمحسن فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد در مورد دادخواست شرکت پخش گسترآبتین آرابه مدیریت آقای سهیل وحدتی علیه شما بخواسته مطالبه خسارت بموجب 
حکم شماره 9709977507201096 مورخ1397/8/27 در پرونده کاسه 970321 خواندگان محکوم است به صورت تضامنی مبلغ به پرداخت 
1-مبلغ200/000/000ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ3/292/000ریال بابت هزینه دادرس�ی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و450/000ریال بابت 

نشرهزینه آگهی جراید درحق خواهان محکوم شده اید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20روز قابل واخواهی در همین شعبه است.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/123آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به خانم خدیجه س�لیمانی فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت خان�م مریم نورا  به 
شماره آگهی 9710467514800169 بموجب حکم ش�ماره 9709977514801303مورخ1397/10/01  در پرونده کاسه9709987514800709 
وبایگانی970717 خوانده محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 310/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 
180/000ریال بابت تعرفه خدمات ومبلغ چهل وپنج هزارتومان بابت هزینه درج آگهی خوانده درحق خواهان صادرواعام می نماید. رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی اموردفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/124آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدمهدی نیازی آبکوه فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست فریده سلیمانی 
راوندی علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977513301238 مورخ1397/10/05 در پرونده کاسه 303/970783 
خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/034/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450/000ریال بابت 
هزینه روزنامه ومبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخوست مورخه 97/7/30 لغایت اجرای حکم 
براساس شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی قابل محاسبه دراجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/125آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگه�ی قبلی به خوان�دگان 1-جعفرنجفی2-محمدنجفی3-احمدرمضان نیا فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواست بانک مهراقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره9709977458400656 تاریخ 1397/6/26 در پرونده 
کاسه54/960637 به1- مبلغ110/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ3/860/000ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی3-حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک مورخ 96/8/29تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی بااحتس�اب دردایره اجرای احکام درحق خواهان محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.رای صادره 

غیابی وازتاریح درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/126آگهی
آگهی اباغ وقت رسیدگی باتوجه به تجدیدنظرخواهی بانک مسکن درپرونده کاسه 960969 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظرخراسان رضوی به 
طرفیت شما آقایان وخانم ها 1-نصرت دیباجی 2-صدیقه دیباجی 3-فرشته دیباجی 4-سیدعباس دیباجی 5-علی رضا دیباجی 6-صادقی 
عظیمی7-طوبی جایر8-سعید مقیمی9-محمودکریمی اباغ می گردد دروقت مقرر 97/12/08 ساعت 10صبح جهت رسیدگی درجلسه دادگاه 

حاضرشوید.درصورت عدم حضور شما دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
مدیردفتر شعبه 18دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/127آگهی
درپرونده کاس�ه971061-131 به آقای نوید علیزاده اباغ می گردد که به موجب ش�کایت آقای محمداصفهانی فرزند عبداه متهم هس�تید 
به رابطه نامش�روع باخانم میترا دربان لذا وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت به تاریخ 1397/11/27 س�اعت 9/30 صبح باتوجه به نداشتن 
آدرس وبه استناد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری دریکی ازروزنامه های منتشر تادروقت مقرر دردادگاه حاضروازاتهام خوددفاع نماید 

درغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 131دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)131جزایی 
سابق(-سیدمحمودموسوی

511/128آگهی
بدینوسیله به آقای محمد طاهری طهرانیان اباغ می گردد که ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ نشرآگهی درشعبه 146/971072 دادگاه کیفری دو 

مشهد مقدس به اتهام مزاحمت تلفنی حاضرشوید.رایگان
مدیردفتر شعبه146دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی مشهد مقدس

511/129آگهی
درپرونده کاس�ه 970857 وپیروآگهی قبلی بدینوس�یله به متهم امین جعفری فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977594301444 مورخ 1397/10/8 صادره ازشعبه143دادگاه کیفری 2مشهد متهم هستید به تخریب عمدی یکدستگاه تلویزیون که 
به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل دوسال حبس محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی وسپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظردر دادگاه های تجدیدنظراستان خراسان رضوی است مراتب یک نوبت آگهی  می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره 

اعتراضی دارند ظرف مهلت بیست روز پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
دادرس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهر مشهد
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آگاهی اباغ مفاد اجرائیه
ب�ه موجب دادنام�ه ش�ماره   769 - 97/6/19  محکوم علیه ابراهیم خداداد  محکوم اس�ت به 
پرداخ�ت مبل�غ  35/500/000  اج�ور معوقه از مورخ�ه 96/9/3  الی 97/5/3  ب�ه عنوان اصل 
خواس�ته مبلغ 508/000  به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه  حق الوکاله وکیل 
وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ میزان 5 درصد محکوم به از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت  به ترتیب مقرر در مادتین 119 و 118 قانون 
اجرای احکام مدنی  آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاش�ته می شود و براساس 
م�اده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی اباغ  با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد ش�د 

مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعام نماید. 
  1712/97/خ       رئیس حوزه  اول شورای حل اختاف 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 519/4/97  وقت رسیدگی: 97/11/23  خواهان: احمد وحیدی خوانده: افشین 
وثوقی خواس�ته: مطالب�ه وجه چک خواه�ان آقای احمد وحیدی فرزند قاس�م  دادخواس�تی 
بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 4 شورای حل اختاف بخش قرچک 
ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/11/23  س�اعت 10:30  تعیین شده و بعلت مجهول 
الم�کان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و بتجویز م�اده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان آگهی میش�ود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل 
دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        2024     دبیر حوزه  4  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده:  425/4/97 وقت رسیدگی: 97/11/24  خواهان: میاد کریم نژاد خوانده: میثم 
زی�ن الدینی خواس�ته: مطالب�ه وجه خواهان آقای می�اد کریم نژاد فرزند عوض دادخواس�تی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  4 شورای حل اختاف بخش قرچک 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/11/24  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 ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
به خوانده/خواندگان آگهی میش�ود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        2028     دبیر حوزه  4  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9700301
بدین وس�یله به آقای محمد میراخورلی فرزند نصراله تاریخ تولد: 1365/3/1 ش�ماره ملی: 4609958929 ش�ماره شناسنامه: 38 به 
نش�انی: گرمسار روستای شه س�فید خیابان معاد  فعا مجهول المکان می باشند خانم منصوره بادغن به موجب سند نکاحیه 2992-
1388/8/7 نس�بت ب�ه وصول مبل�غ 19/485/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 974/250/000 ری�ال بابت حقوق دولتی که به آن 
اضافه می گردد علیه ش�ما تقاضای صدور اجرائیه نموده که پرونده به کاس�ه 9700301 در این اجرا تش�کیل و چون بر طبق گزارش 
مامور اجرا اباغ اجرائیه در نش�انی تعیین ش�ده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بس�تانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت 
ش�ما را معرفی نماید لذا با تقاضای بس�تانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد اسناد رس�می ازم ااجرا، اجرائیه صادره فوق 
الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار آگهی می شود. 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: 976            مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار- 
مهدی صابری منش 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای علیرض�ا طاه�ری پورس�فید کوهی فرزند ش�عبان بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/969ش این ش�ورا ثب�ت گردیده 
درخواس�ت صدورگواه�ی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که ش�عبان طاهری پورس�فید کوهی فرزند محمد قلی بش�ماره ملی 
4999424967صادره ازنکا درتاریخ 97/8/22دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند 
از/عبارتست از1-اعظم طاهری پورسفید کوهی ف شعبان ش م4999940418 فرزند متوفی2-عادل طاهری پورسفید کوهی ف شعبان 
ش م4999940930فرزند متوفی3-فاطمه طاهری پورس�فید کوهی ف ش�عبان ش م 4990027612فرزن�د متوفی4-علیرضا طاهری 
پورس�فید کوهی ف شعبان ش م 4990050126فرزند متوفی5-نه نه جانی غامی چلمردی ف علی ش م 4999768996همسرمتوفی 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1049-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عیس�ی مهدی نژاد نیم چاهی فرزند عباس بش�رح درخواس�تی که بشماره3/97/970ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که عباس مهدی نژاد نیم چاهی فرزند اس�معیل بش�ماره ملی4999715708صادره 
ازن�کا درتاری�خ 97/9/24دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نم�وده وورثه/وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-عیس�ی مه�دی ن�ژاد نی�م چاه�ی ف عب�اس ش م4999785617فرزن�د متوفی2-کلثوم مهدی ن�ژاد نیم چاه�ی ف عباس ش 
م4999616947فرزن�د متوفی3-محمد مهدی ن�ژاد نیم چاهی ف عباس ش م 4999790823فرزند متوفی4-س�اره مهدی نژاد نیم 
چاهی ف عباس ش م4999797021فرزند متوفی5-طاهره قنبری نودهی ف گل علی ش م4999715678همسرمتوفی واغیر اینک 
ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1050-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عادل خادمی فرزند حس�ینعلی بش�رح درخواستی که بشماره3/97/930ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نم�وده واع�ام داش�ته که حس�ینعلی خادم�ی فرزن�د غامعل�ی بش�ماره مل�ی4569232949 صادره ازس�منان 
درتاریخ1397/9/10دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-عادل 
خادم�ی ف حس�ینعلی ش م2181278415فرزن�د متوفی2-المیرا خادمی ف حس�ینعلی ش م2181739005فرزن�د متوفی3-طاهره 
خادمی ف حس�ینعلی ش م2092110454فرزند متوفی4-صغری جباری ف کریم ش م 2181383154همسرمتوفی واغیر اینک شورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1042-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای رمضان عباس�ی فرزند عباس بش�رح درخواستی که بش�ماره 3/97/942ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نم�وده واعام داش�ته که عباس عباس�ی آبلوئی فرزند مش�هدی قنبر بش�ماره مل�ی 4999324539ص�ادره ازنکا 
درتاریخ93/7/15دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان آبلو فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-محمد 
باقرعباس�ی آیلوئ�ی ف عب�اس ش م 4999729865فرزند متوفی2-ش�عبان عباس�ی آبلوئی ف عب�اس ش م4999327309فرزند 
ش  عب�اس  ف  آبلوئ�ی  عباس�ی  متوفی4-زلیخ�ا  فرزن�د   4999328437 م  ش  عب�اس  ف  آبلوئ�ی  عباس�ی  متوفی3-رمض�ان 
م4999327295فرزند متوفی5-ش�هربانو عباسی آبلوئی ف عباس ش م4999328445فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرک�س اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1043-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای حسن رضائی فرزند رضا قلی بشرح درخواستی که بشماره 3/97/836ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که رضاقلی رضائی فرزند امامقلی بش�ماره ملی 4999442256 صادره ازنکا درتاریخ97/2/11دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان خرم چماز ف�وت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-محمد ابراهیم رضائی ف رضا 
قل�ی ش م4999444119فرزن�د متوفی2-نورعل�ی رضائی ف رضا قل�ی ش م 4999444860 فرزند متوفی3-حس�ین رضائی ف رضا 
قل�ی ش م4999444615فرزن�د متوفی4-زهرا رضائی ف رضا قل�ی ش م4999443422فرزند متوفی5-حس�ن رضائی ف رضا قلی 
ش م 4999444607فرزن�د متوفی6-رقی�ه نجفی دوآب�ی ف ولی ش م4999721961 همس�رمتوفی7-مریم اس�دی ف محمد ش م 
2180449933 همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 1044-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای محمدرض�ا میرزائ�ی فرزن�د عل�ی بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره3/97/949ش ای�ن ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نم�وده واع�ام داش�ته ک�ه عل�ی میرزائ�ی فرزن�د مهدیقل�ی بش�ماره ملی2180448384ص�ادره 
ازبهش�هردرتاریخ91/1/8دراقامتگاه دائم�ی خود شهرس�تان 2180448384فوت نم�وده وورثه/وراث حین الف�وت وی عبارتند از/

عبارتس�ت از1-علی اکب�ر میرزائی ف علی ش م 2180448996فرزن�د متوفی2-ولی اله میرزائی ف عل�ی ش م2181631247فرزند 
متوفی3-ش�عبان میرزائ�ی ف عل�ی ش م2180597967فرزن�د متوفی4-عل�ی بابا میرزائ�ی ف عل�ی ش ملی2180597983فرزند 
متوفی5-محمد میرزائ�ی ف علی ش م2180597703فرزند متوفی6-محمدرضا میرزائی ف علی ش م2180598009فرزند متوفی7-
صدیقه میرزائی ف علی ش م2180597711فرزند متوفی8-س�لیمه برزین ف رجبعلی ش م2180649630همس�رمتوفی واغیر اینک 
ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1045-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای س�ید مس�لم حس�ینی نوذری فرزند رضا بشرح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/953ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که سید سجاد حسینی نوذری فرزند سید مسلم بشماره ملی 4999680777صادره 
ازن�کا درتاریخ97/6/30دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان س�اری فوت نموده وورث�ه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-تکتم س�ادات حس�ینی نوذری ف سید س�جاد ش م 4990448952فرزند متوفی2-سیده زینب حس�ینی نوذری ف سید مهدی 
ش م4560088373همسرمتوفی3-س�ید مس�لم حس�ینی نوذری ف س�یدرضا ش م2180372469پدرمتوفی واغیر اینک ش�ورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1046-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خان�م کلث�وم مائ�ی درویش�انی فرزند محمد حس�ن بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره3/97/955ش این ش�ورا ثب�ت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که فاطمه ش�یخی فرزند علی جان بش�ماره ملی 2180643391صادره 
از بهش�هر درتاریخ97/7/29دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان نکا ف�وت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-کلث�وم مائ�ی درویش�انی ف محم�د حس�ن ش م4999319489فرزن�د متوفی2-احمد مائی درویش�انی ف محمد حس�ن ش 
م4999303310فرزند متوفی3-علی مائی درویشانی ف محمد حسن ش م  4999827212فرزند متوفی4-ابراهیم مائی درویشانی 
ف محمد حسن ش م4999861771فرزند متوفی5-علی جان شیخی ف اکبر ش م  2180640080پدرمتوفی6-منور نجاتی ف مهدی 
ش م2181562229مادرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادر خواهد شد.
 1047-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

دادنامه
  کاس�ه پرونده9709987157100486بایگانی970493/ش�عبه 1ش�ورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709977157100883خواهان محمد ابوالقاس�می فرزند رضا بنش�انی استان گلستان-
گنب�د کاووس خیابان طالقانی ش�رقی پاس�اژ بعث�ت ط 2خوانده قربانعل�ی عبدالهیان فرزند علیجان بنش�انی 
مجه�ول الم�کان خواس�ته ها1-مطالب�ه وج�ه چک2-مطالبه خس�ارت دادرس�ی3-مطالبه خس�ارت مطالبه 
خس�ارت تاخیرتادیه)رای قاضی ش�ورا(در خصوص دادخواس�ت محمد ابوالقاس�می ف رضا بطرفیت قربانعلی 
عبدالهیان فرزند علیجان بخواس�ته مطالبه طلب بمبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت صدور1فقره چک بش�ماره 
240696ومورخه96/12/25عهده بانک صادرات بااحتس�اب هزینه دادرسی وکلیه هزینه های قانونی وخسارات 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ماحظه مفاد 
دادخواست تقدیمی ومستندات ابرازی نظرباینکه وجود چک مستند دعوی که ازاسناد تجاری ووسیله پرداخت 
محسوب میشود درید خواهان ظهور دراشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان داشته وازآنجاکه خوانده باوصف 
اباغ اخطاریه ونش�رآگهی وانتظارکافی اعضا درجلس�ه رس�یدگی حضورنیافته ودرمقابل ادعای خواهان دفاع 
موثری معمول نداش�ته است ونظرباینکه براساس اصل فقهی اس�تصحاب بااثبات دین اصل بربقای آن میباشد 
ودر مانحن فیه خوانده درجهت اثبات برائت ذمه خویش دلیلی ارائه واقامه نکرده ازاین رو شورا دعوی خواهان 
را وارد وثاب�ت تش�خیص وبه اس�تناد مواد 313و314قانون تج�ارت تبصره الحاقی به م�اده 2قانون صدورچک 
وماده واحده استفس�اریه آن مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام ومواد198و519و522قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2/792/000 
بابت هزینه دادرس�ی وهمچنین الزام وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه دین ازتاریخ سررس�ید چک لغایت زمان 
پرداخت آن براس�اس تغییرشاخص تورم اعامی ازسوی بانک مرکزی)که درواحد اجرای احکام مدنی محاسبه 
خواهد شد(رای صادره غیابی ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی وسپس ظرف مدت20روزقابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم عمومی دادگستری شهرستان گنبد کاووس است.
 1247-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس- عابدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده970875/شعبه 3شورای حل اختاف گنبد کاوس بدینوسیله به سهیا قاسم پور جهانگیر فرزند نقی مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان علی ایمنی دادخواس�تی بطرفیت شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطالبه وجه به شورا گنبد کاووس 
تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن به کاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه 
جه�ت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تاخوانده دردفترش�عبه  3 ش�ورای حل اختاف  گنبد کاوس حاضر ونس�خه ثانی 
دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزدوش�نبه تاریخ1397/11/29ساعت10صبح تعیین شده 

است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1246-مدیردفترشعبه سوم شورای حل اختاف گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حمید عامری دارای شماره شناسنامه 607بشرح دادخواست بکاسه970819 /ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان خدا داد عامری به شناس�نامه 8744درتاریخ 97/8/16 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-حمید عامری ف خدا داد ش ش607 ت ت1346صادره ازگنبد پسرمتوفی2-غامحسین 
عام�ری ف خدا داد ش ش16417ت ت1351صادره ازگنبد پس�ر متوفی3-غامرضا عام�ری ف خدا داد ش ش737 ت ت1341صادره 
ازته�ران پسرمتوفی4-محس�ن عامری ف خ�دا داد ش ش2134ت ت1363صادره ازگنبد پس�رمتوفی5-زهرا عامری ف خدا داد ش 
ش1411ت ت1343ص�ادره ازتهران دخترمتوفی6-س�کینه عامری ف خدا داد ش ش587ت ت1349ص�ادره ازگنبد دخترمتوفی7-

کب�ری عام�ری ف علی ش ش 44ت ت1319صادره ازخوربیابانک همس�رمتوفی که بجز موارد فوق متوف�ی وارث دیگری ندارد اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1245-رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس 

4- حصروراثت
آقای محمدرضا ملکی کوهپایه فرزند حس�ن دارای شناس�نامه 150 شرح دادخواست ش�ماره 970733 مورخ 97/10/12 توضیح داده 
شادروان عصمت عابدینی حرجندی فرزند محمد بشناسنامه 30  در تاریخ 1388/2/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتن�د از : 1- محمدرضا ملکی کوهپایه فرزند حس�ن ش.ش 150 متولد 1356 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 2- محمد ملکی 
فرزند حس�ن ش.ش 19 متولد 1338 صادره از چترود فرزند متوفی. 3- محمدحس�ین ملکی کوهپایه فرزند حسن ش.ش 870 متولد 
1349 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مطهره ملکی کوهپایه فرزند حسن ش.ش 11 متولد 1344 صادره از چترود فرزند متوفی. 5- 
معصومه ملکی کوهپایه فرزند حسن ش.ش 29 متولد 1340 صادره از راور فرزند متوفی. 6- محسن ملکی کوهپایه فرزند حسن ش.ش 
346 متولد 1352 صادره از کرمان فرزند متوفی.   لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
733 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم صدیقه کرمی رباطی فرزند بختیار دارای شناس�نامه 1943 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 9709983467200675 مورخ 97/10/9 
توضیح داده شادروان صغری شجاعی باغینی فرزند قلندر بشناسنامه 72  در تاریخ 1397/06/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- بختیار کرمی رباطی فرزند لطف علی ش.ش 683 متولد 1338 همس�ر متوفی. 2- بتول کرمی رباطی 
فرزن�د بختی�ار ش.ش 3403 متولد 1358 فرزند متوفی. 3- زهرا کرمی رباطی فرزند بختیار ش.ش 3402 متولد 1358 فرزند متوفی. 
4- صدیقه کرمی رباطی فرزند بختیار ش.ش 1943 متولد 1361 فرزند متوفی. 5- اسماء کرمی رباطی فرزند بختیار ش.ش 221 متولد 
1365 فرزند متوفی. 6- اعظم کرمی رباطی فرزند بختیار ش.ش 408 متولد 1366 فرزند متوفی. 7- فاطمه کرمی رباطی فرزند بختیار 
ش.ش 2980232769 متولد 1369 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
675 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای علی اکبر عس�کری فرزند عباس دارای شناس�نامه 148 ش�رح دادخواست ش�ماره --- مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان 
عباس عسکری بلبلوئی فرزند حسین بشناسنامه 1  در تاریخ 1397/9/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- علی اکبر عس�کری فرزند عباس ش.ش 148 فرزند متوفی. 2- علی اصغر عس�کری فرزند عباس ش.ش 66  فرزند متوفی. 3- 
حسین عسکری فرزند عباس ش.ش 1506 فرزند متوفی. 4- معصومه عسکری فرزند عباس ش.ش 173 فرزند متوفی. 5- زهرا خیری 
نسب لنگری فرزند رمضان ش.ش 30 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
659 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

7- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : حامد ش�یخ زاده جوشانی، فرزند : مهدی، نشانی : اس�تان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- شریعتی 
کوچه س�ه موسس�ه حقوقی دادگون گستر مش�خصات محکوم علیه : اصغر سروری زاده، فرزند : ماش�االه، نشانی : کرمان خ بزرگراه 
امام نمایندگی بیمه محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنام�ه 9709973468600228 محکوم علیه 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 53/750/000 ریال از بابت اصل خواس�ته و به اضافه مبلغ 1/473/750 ریال از بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خس�ارات تاخیر تادیه از زمان سررس�ید چک 95/4/18 تا مرحله اجرا بر مبنای ش�اخص قیمت کاا و خدمات بانک مرکزی 
جمهوری اس�امی محاس�به و از محکوم علیه به محکوم له واصل به ایصال نموده در حق خواهان صادر و اعام می گردد. ضمنا نیم 

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

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609987654500520 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ری دو 
شهرس�تان جزیره کی�ش تصمیم نهایی   ش�ماره 9709977654500391 
خواهان: آقای حس�ین صادقی فرزند صفر با وکالت آقای علیرضا شهیدی 
رضوی فرزند س�ید رضا به نش�انی اس�تان تهران شهرس�تان تهران شهر 
تهران 2 ش�هرک   غرب خیاب�ان ایران زمین نبش خیاب�ان هفتم پاک 2 
طبق�ه همکف و آقای ش�هرام زائری زاده همدانی فرزند محمد به نش�انی 
جزیره کیش، بازار س�ارینا 1 – طبقه پنج�م – وا حد  506،  خوانده : آقای 
جواد محمدی  نیارودس�ری  فرزند مرتضی  به نش�انی استان هرمزگان – 
شهرس�تان بندرلنگه – شهر کیش – منطقه صنعتی درخت سبز – خیابان 
صنعت  4- قطعه )ام آ 39( خواس�ته: صدور حکم ورشکس�تگی  به تاریخ 
1397/10/10 در وقت فوق العاده 9609987654500520 تحت نظر است. با 
عنایت به  جمیع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی  را اعام و با استعانت 
از خداون�د متع�ال به ش�رح ذیل مبادرت ب�ه صدور رای م�ی  نماید. رای  
دادگاه در خصوص دادخواس�ت آقایان علیرضا ش�هیدی رضوی و شهرام 
زائ�ری زاده هر دو به وکالت آقای حس�ین صادق�ی فرزند صفر به طرفیت 
آقای جواد محمدی نیا رودس�ری فرزند  مرتضا به خواسته صدور حکم بر  
ورشکس�تگی و با قید تاریخ توقف و تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر بدین 
توضی�ح که وکیل های خواهان با اس�تناد به اجرائیه ص�ادره از اداره ثبت 
اس�ناد و اماک در خصوص  دین  مسلم خوانده  به موکلشان به مبلغ یک 
میلیارد ریال اظهار داشته اند که خوانده  از تجار با سابقه در زمینه خرید 
و فروش محصوات س�لولزی بوده که به دلیل شرایط اقتصادی بدهی وی 
مازاد بر دارایی اش شده و دین موکلشان را نیز تاکنون نپرداخته و بر این 
اساس اعان توقیف و ورشکستگی وی را نیز خواستار شده اند خوانده  در 
جلس�ه رسیدگی با اشاره به اینکه س�ال هاست در جریره کیش به  کسب 
و  کار مش�غول است ا عام داشته در س�ال های اخیر به دلیل بدهی های 
متع�دد ت�وان بازپرداخت آن را از دس�ت داده اس�ت دادگاه موضوع را به 
کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس موصوف با بررسی فعالیت کاری سال 
های اخیر خوانده  و حس�اب های مال�ی وی گزارش خود را که از ا عتراض 
نیز مصون مانده اس�ت ارائه داده که حاکی است نامبرده در راستای خرید 
و ف�روش کاغذ و تولی�د  محصوات س�لولزی اقدام به تاس�یس کارخانه 
ماه�ک کیش نیز نموده اس�ت که با ش�رایط اقتصادی حادث ش�ده توان 
پرداخت بدهی های آن ش�رکت را نیز از دس�ت داده که منتهی به اعان و 
رشکس�تگی آن شده اس�ت و نیز افزایش بدهی شخص  خوانده  نسبت به 
دارایی های وی را نیز تایید نموده اس�ت و نظر به اینکه تاس�یس و به کار 
انداختن هر قسم کارخانه از جمله اعمال تجاری بوده و اینکه ورشکستگی 
تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست 
حال می شود لذا دادگاه دعوی خواهان را محرز تشخیص  نموده و مستندا 
به بند 4  ماده 2 و مواد 412، 415، 416، 417، 427، 433، 434، 440 قانون 
تجارت  حکم به ورشکس�تگی خوانده  )آقای جواد محمدی نیا رودسری( 
صادر می نماید و تاریخ توقف وی را 1396/03/21 ا عام می نماید و آقای 
محس�ن نقی لو را به عنوان مدیر تصفیه و آقای علی بدیعی هم به عنوان 
عض�و ناظر ورشکس�ته معین می نماید و حق الزحمه ه�ر یک  را مبلغ ده 
میلیون  ریال ماهانه تعیین می نماید و عضو ناظر موظف اس�ت فورا اموال 
شرکت را مهر و موم نماید  رای صادره حضوری و موقتا قابل اجراست و تا 
بیست روز از اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان  هرمزگان 
می باش�د و نس�بت به طلب�کاران احتمالی  ظرف یک ماه از اعان )نش�ر 

آگهی( قابل تجدید نظر می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه  عمومی حقوقی )102 سابق( کیش – روح ا... سعادتی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم رقیه زینی خلجان به ش�ماره شناس�نامه 4093 به شرح دادخواست به کاسه 
9709980778301439 از ای�ن ش�ورا درخواس�ت  گواه�ی  حصر وراث�ت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان اسماعیل نسیمی زاد خلجان فرزند احد به شماره 
شناسنامه 52 در تاریخ 1397/08/04 در اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته و  
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. خانم رقیه زینی خلجان به ش�ماره 
شناس�نامه 4093 و ش.م 1374959413 متول�د 1336/09/03 مادر متوفی 2. آقای 
احد نس�یمی زاد خلجان فرزند حس�ینقلی به ش ش  4273  و ش.م 1374961213 
متولد 1339/12/06 پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور 
را در یک نوبت  و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا و صیت 
نامه  از متوفی نزد او باش�د  از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 کیش – رامین قدوسی نژاد 

اباغ اتهام 
خانم فاطمه نیک نام مشهدی فرزند محمد ، کارمند اداره  کل پشتیبانی و 
خدمات رفاهی نظر به اینکه پرونده شما به اتهام ذیل الذکر در هیات بدوی 
رس�یدگی  ب�ه تخلفات اداری کارمندان حوزه س�تادی ق�وه قضائیه تحت 
رسیدگی  می باشد مقتضی است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ رؤیت  این 
برگ، دفاعیه کتبی خود را به انضمام  مدارک ازم به هیأت مزبور به نشانی 
تهران – بلوار کش�اورز – تقاطع خیابان عبدا... زاده – ساختمان شماره 2 
ق�وه قضائیه – طبقه 12 اتاق 1207 تس�لیم نمائی�د.    مورد اتهام: 1. غیبت 
غی�ر موجه به صورت متوالی از تاری�خ 1396/07/14 تاکنون که منطبق با 
بن�د 29 ماده 8 قانون رس�یدگی  به تخلفات اداری می باش�د. رونوش�ت: 
جناب آقای ناصری رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری، 
خواش�مند است دس�تور فرمایید، اباغیه صدر الذکر طبق  مقررات آیین 
دادرس�ی در امور مدنی به وی اباغ و  نس�خه دوم آن را به این دفتر اعاده 

نمایند. 
58604 حیدر شیخ عباسی  - مدیر  هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 

خانم هدیه هنرمند فرزند علی  کارمند دادگستری کل استان تهران
 نظ�ر به اینکه پرونده ش�ما ب�ه اتهام / اتهام های زی�ر در این هیات تحت 
رس�یدگی  می باشد. لذا مقتضی است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ رؤیت  
این برگ، دفاعیه کتبی خود را به انضمام  مدارک ازم به هیأت به نش�انی 
ته�ران  - میدان 15 خرداد  - روبروی مس�جد ارک – س�اختمان ش�ماره 
2 ق�وه قضائی�ه – طبقه پنجم – کارگزینی ) مدیری�ت امور اداری و نیروی 
انس�انی( – ات�اق ش�ماره 515 دفتر هیئت  بدوی رس�یدگی  ب�ه تخلفات 
اداری کارمندان دادگس�تری استان تهران تس�لیم نمایید. موارد اتهام: 1. 
غیب�ت غیر موج�ه  )از تاریخ 97/6/17 به بعد(  که با بند 29 ماده 8 قانون 
رس�یدگی  به تخلفات اداری منطبق می باشد. تذکر: چنانچه در مهلت یاد 
ش�ده دفاعیه کتبی خود تس�لیم ننمایید هیات  طبق م�اده 18 آئین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی  به تخلفات اداری عمل خواهد کرد. 
58605  غامحسین اسماعیلی -  رئیس هیات بدوی رسیدگی  به 
تخلفات اداری و کارمندان دادگستری استان  تهران

آگهی حصر وراثت 
خان�م ع�ذری باقری پور فرزند رضا به ش�ماره شناس�نامه 3591 به اس�تناد ش�هادتنامه  و گواه�ی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 302785ف/20 تقدیم شورای حل اختاف ش�عبه  2 بروات نموده چنین  اشعار داشته است که شادروان علی  
دهق�ان دولت�ی فرزن�د محمد 368  در تاریخ 1396/10/26 در اقامتگاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الف�وت وی  عبارتند از: 1. 
عذری باقری پور فرزند رضا به ش ش  3591 متولد 1339 صادره از بم همسر متوفی 2. محمدعلی دهقان دولتی فرزند علی به ش ش  
10 متول�د 1359  ص�ادره از بم فرزند متوفی 3. خلیل  دهقان دولتی فرزند علی  به ش ش  55  متولد 1361 صادره از بم فرزند متوفی 
4. جلی�ل دهق�ان دولتی فرزند علی به ش ش  540 متولد 1365 صادره از بم فرزند متوفی 5. س�میرا دهقان دولتی فرزند علی به ش 
ش  1321 متولد 1366 صادره از بم فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات متهم قدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد  تا 
چنانچه شخصی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این  دادگاه تقدیم 
دارد  واا گواهی صادر خواهد شد و  هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
10687 مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف بروات 

آگهی مزایده ا موال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب  دادنامه ش�ماره 9609978531500666 مورخه 96/12/31 صادر ش�ده در پرونده کاس�ه 960571 ش�عبه 115  شورای حل 
اختاف نهاوند موضوع پرونده اجرائی کاس�ه 970286 ش�عبه اجرای احکام حقوقی آقای محمدامین عباسی فرزند خدامراد محکوم 
اس�ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ 1/365/000 ریال بابت هزینه دادرسی  + مبلغ تاخیر و تادیه 
1/889/507 توم�ان در ح�ق  آقای یارعل�ی فلک دینی فرزند محمدرفیع و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی  در 
حق  دو لت جمهوری اسامی ایران لذا حسب تقاضای محکوم له آقای  یار علی فلک دینی فرزند محمدرفیع اقام مندرج در نظریه 
کارشناس�ی که به پیوس�ت می باش�د محکوم علیه آقای محمدامین عباسی به عنوان مال معرفی نموده اس�ت و ارزیاب دادگستری  
قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 134/450/000 ریال  برآورد نموده اند این ا جرا به درخواس�ت محکوم  له آقای یارعلی فلک دینی 
اقدام به فروش اقام موصوف که توس�ط کارش�ناس به ش�رح ذیل توصیف و ارزیابی ش�ده می نماید و مقرر اس�ت از سا عت 10:30 تا 
11:30 مورخ 97/11/10 در محل اجرای احکام  حقوقی ش�ورای حل اختاف نهاوند از طریق مزایده به فروش برس�د مزایده از   قیمت 
پایه کارشناس�ی 134/450/000 ریال ش�روع می شود و به هر ش�خص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد ش�د 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از س�وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
خو اهد ش�د. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد س�پرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از س�وی اش�خاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نس�بت به 
نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به 
شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده 

و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. اقام مندرج در نظریه کارشناسی که به پیوست می باشد. 
3814 قاضی اجرای احکام  حقوقی نهاوند – فراهانی علوی 

مفقودی
سند کمپانی خودرو پیکان 1600 به شماره انتظامی 44- 358ط24 به رنگ سفید یخچالی مدل 
1375 ش�ماره موتور 1127534973 ش�ماره شاس�ی 75531907 متعلق به علی اکبر ایرانفرد 

مفقود گردیده و  از در جه ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

اباغ احضاریه
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی   کیفری به نامبرده سلمان دولت یاری فرزند  غامحسین اباغ می گردد که در پرونده کاسه 
970905/101  دادگاه کیفری  دو پارس آباد برای روز چهارشنبه مورخه 97/11/17 ساعت 09:00 قبل از ظهر جهت دفاع از ا تهام خویش 
مبنی بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای نعمت دولتی در شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد حاضر گردد در غیر 

اینصورت وفق ماده 407  قانون آئین دادرسی  کیفری اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
10999948 دادرس شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد – کریم امیری 

اباغ احضاریه
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی   کیفری به نامبرده سیدعلی عدل خو اه فرزند میر غفور اباغ می گردد که در پرونده کاسه 
970919/101 دادگاه کیفری  دو پارس آباد برای روز چهارشنبه مورخه 97/11/17 ساعت 09:30 قبل از ظهر جهت دفاع از ا تهام خویش 
مبنی بر ترک انفاق همسر موضوع شکایت خانم ریال قیه رفیعی در شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد حاضر گردد در 

غیر اینصورت وفق ماده 407  قانون آئین دادرسی  کیفری اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
10999949 دادرس شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد – کریم امیری 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9609988375300141 این ش�عبه ابراهیم اس�کندری فرزند جعفر به اتهام حمل و اس�تفاده از سند مجعول تحت 
تعقیب قرار گرفته اس�ت  با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور کیفری  به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتش�ار این آگهی  جهت دفاع  از  اتهام انتس�ابی  در این 

شعبه حاضر  گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
1647 مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
کنگاور 

آگهی 
با توجه به  اینکه در پرونده کاس�ه 940066 متهم محمد میرش�کار فرزند  امید به ش�ماره  ملی 5280041238 به اتهام مشارکت در  
سرقت مسلحانه به صورت شبانه یک دستگاه  پژو 405  همچنین مشارکت در حمل یک قبضه ساح وینچستر تحت تعقیب می باشد 
به جهت مجهول المکان بودن متهم حس�ب ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار 

محلی یا کشوری آگهی شود تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد. 
2473 بازپرس شعبه  اول دادسرای عمومی و انقاب کنگاور 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اله جمش�یدی دارای شناس�نامه شماره 3242642449 به شرح دادخواست به کاسه 971897 از این دادگاه  درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان جمش�ید جمش�یدی زینانی به شناس�نامه 6 در تاریخ 1393/7/4 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. عباداله جمش�یدی فرزند جمش�ید ش ش  
150  ، 2. نصرت اله جمش�یدی فرزند جمش�ید  ش.ملی 3242642449 ،  3. مراد جمش�یدی فرزند جمش�ید ش ش  274 ، 4. پرویز 
جمش�یدی فرزند جمش�ید  ش�ماره  ملی 3243674379 ، 5. فاطمه جمش�یدی فرزند جمش�ید شماره شناس�نامه 149 ، 6. فرشته 
جمش�یدی  زینانی فرزند جمشید شماره شناسنامه 239، 7.  مژگان جمشیدی زینانی  فرزند جمشید شماره شناسنامه 6719 ، 8. 
س�لطنت س�عیدی فریادرس فرزند پیرزاد ش ش  358 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی ا عتراضی دارد ویا  وصیت نامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
971897 رئیس شعبه دوم  حصر وراثت شورای حل اختاف شهرستان کرمانشاه

آگهی احضار 
نظر به اینکه آقای امیرانصاری فرزند مسعود به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه و تحصیل مبالغ از جمله سی و هشت میلیون ریال از  
خانم سارا مرادی فرزند احمد ده میلیون ریال از  آقای رضا  نوری فرزند اسمعیل نه میلیون ریال از آقای رسول  عامری ا ختیارآبادی 
فرزن�د  علی س�یزده میلیون ری�ال از آقای پرویز قیمتی فرزند رضا در پرونده کاس�ه ی 9609988315900858 به ش�ماره بایگانی 
960936 ب8 تحت تعقیب  کیفری می باش�دو اباغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اعام می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ نش�ر این آگهی جهت 
دفاع از اتهامات انتسابی  خود در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1155 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای مس�عود ولی پور فرزند قجر به اتهامت 1. حمل یک قبضه اس�لحه کلت کمری غیر  مجاز  2. تظاهرو قدرت نمایی با 
اس�لحه کلت کمری 3. اخال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات غیر متعارف )از طریق تیراندازی( جنجال و هیاهو 4. ایراد جرح 
عمدی از طریق تیر اندازی با اسلحه  کلت  کمری از حیث جنبه عمومی  جرم نسبت به آقایان محمد مراد رحیمی،  محمدرضا رحیمی، 
محمد مهدی رحیمی در پرونده کاس�ه ی 9709988315900321  به ش�ماره بایگانی 970348 ب8 تحت تعقیب کیفری می باش�د و 
اباغ ا حضاریه به واس�طه  معلوم نبودن  محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392/12/04 به  نامبرده اعام می گردد  تا ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی خود در این شعبه 

حاضر شود در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1156 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای مهران ویس�ی فرزند فتح اله به اتهامات 1. حمل یک قبضه اس�لحه  کاشینکف غیر مجاز  2. تظاهر و قدرت نمایی 
با اس�لحه کاش�ینکف 3. اخال در نظم عمومی از طریق تیراندازی 4. ایراد ضرب و جرح عمدی نس�بت به  آقایان اردان کله هوئی 
و س�جاد ططرخانی در پرونده کاس�ه 9709988315900559 به ش�ماره بایگانی 970601 ب8 تحت تعقیب کیفری می باش�د و اباغ 
ا حضاری�ه به واس�طه  معل�وم نبودن  محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اج�رای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 
1392/12/04 به  نامبرده اعام می گردد  تا ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی خود در این شعبه 

حاضر شود در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1157 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم  
نظر به اینکه آقای  محمد س�یاه س�یاهی فرزند توفیق به اتهامات 1. مباش�رت در جعل اس�کناس رایج داخلی 2. مباشرت در قاچاق 
تعداد سی و هفت 37 قبضه  اسله کلت کمری غیر  مجاز موضوع  گزارش مرجع انتظامی در پرونده کاسه ی 9709988315900399 
به ش�ماره بایگانی 970434 ب8 تحت تعقیب کیفری می باش�د و اباغ ا حضاریه به واس�طه  معلوم نبودن  محل اقامت ایشان ممکن 
نبوده لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 به  نامبرده اعام می گردد  تا ظرف یک ماه از تاریخ 
نش�ر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی خود در این شعبه حاضر ش�ود در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم 

مقتضی اتخاذ می گردد. 
1158 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای عزیزعلی ش�یرازی فرزند زرعلی به ا تهامات 1. تظاهر  و قدرت نمایی با اس�لحه ش�کاری پران غیر مجاز 2. حمل و 
نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری پران  غیر مجاز 3. اخال در نظم عمومی از طریق تیراندازی 4. ایراد جرح عمدی با اسلحه شکاری 
پران از طریق تیراندازی نس�بت به آقای عباس کله هوئی فرزند صفر در پرونده کاس�ه ی 9709988315900665 به شماره بایگانی 
970713 ب8 تحت تعقیب کیفری می باش�د و اباغ ا حضاریه به واس�طه  معلوم نبودن  محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 به  نامبرده اعام می گردد  تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت 
دفاع از اتهامات انتسابی خود در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1159 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای  ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988322800633 و بایگانی 970674 
شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه به 1. آقای میثم رضایی فرزند  علی 2. خانم نازیا نامیوندی زنگنه فرزند 
نادر به موجب ش�کایت علی رضا اصغرپور که به اتهام ا یراد صدمه بدنی عمدی با س�اح س�رد و توهین و تخریب عمدی – تهدید و 
س�رقت تعزیری تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او 
مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

شود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1160  دادیار شعبه هشتم دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی مزایده: نوبت دوم
در خص�وص پرون�ده اجرای�ی 974663/ 30 محکوم علیها خانم حمی�ده احمدیان فرزند محمد محکوم اس�ت ب�ه پرداخت به مبلغ 
106/932/000 ریال بابت ) اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه( در حق محکوم له احمد احمدی و همچنین مبلغ 
5/000/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به 
و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا از اموال توقیفی وی به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی گردیده اس�ت. حال پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دو شنبه 1397/11/01 از ساعت 08:30 الی 
09:00 از طریق مزایده حضوری نوبت دوم در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان 
ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از 
مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنًا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی 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 نش�ود؛ پس از کس�ر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد ش�د  ) کلیه هزینه های صورت گرفته  اعم 
از هزینه های کارشناس�ی  و نش�ر آگهی  نیز موقع برگزاری مزایده  لحاظ  و به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد(  مش�خصات مورد 
توقیفی:  یک باب منزل مسکونی با پاک ثبتی 5837 فرعی از 155 اصلی  بخش 2 بجنورد که سه دانگ از ششدانگ  آن در مالکیت  
خان�م حمی�ده  احمدیان فرزند محمد می باش�د . ملک واقع در بجنورد – کاته محمد علی پهلوان – خیابان فردوس�ی – فردوس�ی 
4- قطعه هفتم – س�مت راس�ت ) فاقد پاک( بصورت یک س�اختمان  دو واحدی ش�امل  عرصه  مطابق سند به مساحت  115/10 متر 
مربع  و وضع موجود  106 مترمربع  و یک واحد مس�کونی در  همکف  به مس�احت 70 مترمربع  و در طبقه اول  یک واحد مس�کونی  
به مس�احت 85 مترمربع  با امتیازات آب و برق و گاز  مجزا می باش�د  و دارای اس�کلت بتنی   و درب و پنجره فلزی  و نمای س�یمان 
رنگی ، گرمایش بخاری یک واحد پارکینگ  و با قدمت زیر پنج سال  می باشد  و در زمان بازدید مستاجر در طبقه اول حضور داشت 
. این ملک ش�ماا بطول های منکس�ر 5/89 متر وصل به ش�ماره 5632 فرعی  شرقا به طول  19/60  متر وصل  به فرعی از 155 اصلی  
جنوبا در و دیواریس�ت بطول 5/88  متر به کوچه  فردوس�ی 4 و غربا به طول های منکسر 19/44 متر وصل به شماره شماره 5634 با 
توجه به موقعیت ملک  با درنظر گرفتن  موقعیت کاربری دسترس�ی امتیازات  و س�ایر عوامل موثر در حال حاضر 700/000/000 ریال  

معادل هفتاد میلیون تومان و سهم خوانده 350/000/000 ریال معادل سی و پنج میلیون تومان براورد و تعیین و اعام می گردد .15
سااری – دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد 

آگهی مفقودی 
برگ�ه س�بز خودروی س�واری پ�ژو 405GLX خاکس�تری– متالی�ک، بنزینی م�دل 1389 به 
ش�ماره پ�اک ای�ران 32-849 س 78 به ش�ماره موتور 12488342972  و ش�ماره شاس�ی 
NAAM01CA6AK888690 متعلق به ش�امحمد مل�ک زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
بجنورد

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری پژو پارس مدل 1397 به شماره پاک ایران 26- 899 
ص  66  و ش�ماره موتور 181B0060597 و ش�ماره شاس�ی NAAN11FE8JH556869 به نام 

مصطفی رستگار باغان  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شیروان

مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  ب�ه   111SEپرای�د س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NAS431100E5770004 و شماره موتور:5055872 و شماره انتظامی: 32-182 د 96متعلق به 

خانم/آقای : ابوالفضل پروینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی سواری پژو آردی به شماره شاسی: 23415898 و شماره 
موت�ور: 11785021852و ش�ماره انتظامی: 32-312 د 21متعلق به خانم/آقای : س�ید حس�ین 

حسینی ابراهیم آبادمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی حصر وراثت 
آقای قنبرعلی فاح قنبری دارای ش�ماره شناس�نامه 5889885936 به ش�رح دادخواس�ت 970585/ح2 از این ش�ورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طران فاح عسگری به شماره شناسنامه 54 مورخه 97/7/1 در اقامتگاه 
دایمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن روانش�اد منحصر اس�ت به: 1- احس�ان علی فاح قنبری ش م 5889743228 
فرزن�د متوفی- 2- قنبرعلی فاح قنب�ری ش م 5889885936 فرزند متوفی- 3- خاتون فاح قنبری ش م 5889745999 فرزند 
متوف�ی- 4- مح�رم علی فاح قنبری ش م 5889740142 فرزند متوفی-اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد. مورخه: 97/10/16        
م الف: 2789/15  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- داود رضائی

اباغ وقت رسیدگی به آقای تسلیم اله گل فرزند تازه گل تبعه کشور افغانستان )نوبت اول( 
با توجه به عدم شناس�ایی و دسترس�ی به آقای تس�لیم اله گل فرزند تازه گل به عنوان متهم در پرونده کاس�ه 950048 شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک قزوین )ش�عبه دوم دادگاه کیفری اس�تان س�ابق( با عنوان اتهامی قتل عمدی مرحوم سجاد گودرزوند چگینی به 
شرح کیفرخواست شماره 9510432816001011 صادره از شعبه اول اظهار نظر دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قزوین در اجرای 
مفاد ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن صدور قرار رسیدگی غیابی و تعیین تجدید وقت جهت رسیدگی و استماع اظهارات 
ش�هود به روز دوش�نبه مورخه 1397/12/06 ساعت 8:30 صبح با انتشار این آگهی و با تذکر نتیجه عدم حضور منجر به اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد ش�د به نامبرده اعام و اباغ می گردد که در موعد مقرر فوق جهت رس�یدگی در محل ش�عبه دوم دادگاه کیفری یک 
قزوین واقع در شهرس�تان قزوین- خیابان ش�هید بابایی- جنب پارک الغدیر- اداره کل دادگستری استان قزوین حاضر گردد. آگهی 

فوق در دو نوبت اول و دوم با فاصله 10 روز منتشر و وفق مقررات به منزله اباغ قانونی می باشد. 10
م الف: 368/1مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین- ابوالفضل فرنیا

اباغ به آقای سعید قدمی فرزند علی- در اجرای مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری 
ب�ا توج�ه به عدم شناس�ایی و دسترس�ی به آقای س�عید قدمی فرزند علی ب�ا عنوان التهام�ی نگهداری 48 گرم هروئین، به ش�رح 
کیفرخواس�ت شماره 9710432816001041 صادره از شعبه اول اظهار نظر دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قزوین که با ارجاع به 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین تحت کاسه 970100 مطرح رسیدگی است. اینک در اجرای مواد 387 و 388 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اعام و اباغ می گردد چنانچه هرگونه ایراد و اعتراضی اعم از عدم صاحیت- نقص 
تحقیقات- وجود و لزوم رس�یدگی به ادله دیگر یا وجود ادله جدید- کافی نبودن ادله و هر مورد دیگری که در موارد مذکور تصریح 
گردیده دارد ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار این آگهی به طور مکتوب تقدیم این دادگاه واقع در شهرستان قزوین- خیابان شهید 
بابایی- جنب پارک الغدیر- س�اختمان اداره کل دادگستری استان قزوین- شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین نماید. در هر صورت 

فرآیند رسیدگی طبق مقررات ادله خواهد یافت. این آگهی وفق مقررات به منزله اباغ قانونی است.  11
م الف: 367/1مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان قزوین- ابوالفضل فرنیا

مفقودی 
برگ کمپانی خودرو پژو 206TU3 مدل 1389 به ش�ماره انتظامی ایران99- 912 ج 29، شماره 
موتور 14189048133 و ش�ماره شاس�ی NAAP03ED7BJ460825 به نام رضا بابائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
قزوین- محمدیه

آگهی وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری در پرونده کاسه 9709988320000576 متهم 
اردشیر صفری  سید شکری فرزند جعفرقلی به اتهام سرقت تعزیری یک دستگاه تلفن همراه تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی در ش�عبه فوق الذکر جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا غیابا 

تصمیم می نماید. 
1140 شعبه 1 دادیاری انقاب دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی حصر وراثت
بانو :ش�ها  ش�هرت: ش�معونی اهوازی نام پدر: سوید  بشناس�نامه : 9293 صادره از: اهواز درخواس�تی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم تسواحن شهرت: رطیع بشناسنامه 13354 صادره: اهواز در تاریخ 1396/1/14 در اهواز  
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  شها شمعونی اهوازی ش ش 9293 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 2 – مریم 
ش�معونی اهوازی ش ش 432 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 3 – قس�یمه ش�معونی اهوازی ش ش 3912 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 
4 – رحیمه ش�معونی اهوازی ش ش 819 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 5 – فهیمه ش�معونی اهواز ش ش 37309 صادره اهواز ) دختر 
متوفی ( 6 – جاس�م ش�معونی اهوازی ش ش 1631 صادره اهواز ) پس�ر متوفی ( 7 – محمد شمعونی اهوازی ش ش 286 صادره اهواز 
) پس�ر متوفی ( 8 – مهدی ش�معونی اهوازی ش ش 286 صادره اهواز ) پس�رمتوفی ( واغیر . اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 -35/10  شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

دادنامه
مرجع رس�یدگی : قاضی ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز  قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و با اس�تعانت به خداوند متعال بش�رح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید .) رای قاضی ش�ورا( درخصوص دعوی خانم خدیجه 
حمیدی پور جلیعه فرزند عبداله بطرفیت خانم هیل گل نیامندی فرزند س�لیمان و آقای مهرداد صالحی فرزند مرادعلی به خواس�ته 
انتقال سند اتومبیل به شماره 441 ق 91 ایران 14 و هزینه دادرسی خواهان به موجب دادخواست تقدیمی – اوراق  و محتویات پرونده 
مدعی گردیده که اتومبیلی را از خوانده ردیف دوم اقای مهرداد صالحی ابتیاع نموده مشارالیه از ایفای مفاد عقد در باب انتقال سند 
اقدامی به عمل نیاورده و به قرارداد منعقده بین طرفین استناد نموده که مبین رابطه معاملی و تعهد بایع به لوازم عرفی عقد در باب 
انتقال س�ند اقدامی به عمل نیاورده و به قراردادمنعقده بین طرفین اس�تناد نموده که مبین رابطه معاملی و تعهد بایع به لوازم عرفی 
عقد از جمله انتقال سند میباشد فروشنده دلیلی که اثبات نماید به تعهد خود عمل نموده ارائه نداده و حسب استعام ثبتی به عمل 
آمده به ش�ماره ک / 97 به تاریخ 13 / 9 / 97 س�ند اتومبیل مورد دعوی به نام خوانده خانم هیل گل نیامندی می باش�د با عنایت به 
دادخواست تقدیمی اظهارات و اسناد استنادی خواهان و اینکه خوانده به جلسه مورخ 17 / 4 / 97 دعوت با وصف اباغ قانونی حاضر 
نشده و دفاع موء ثری به عمل نیاورده و ایحه ای ارسال ننموده در نتیجه ادعای خواهان مصون از خداشه و ایراد باقی مانده علی هذا 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت تش�خیص مس�تندا به ماده 220 از قانون مدنی مصوب 18 / 2 / 1307 و اصاحات بعدی آن و ماده 
515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند موصوف بشرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ 000 
/ 060 / 1 ریال هزینه دادرسی و خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد در خصوص دعوی خواهان صدرالذکر بطرفیت 
اقای مهرداد صالحی نظر به اینکه حس�ب پاس�خ استعام صورت گرفته از نمایندگی س�ایپا مالکیت استعامی خودرو بنام خانم هیل 
نیامندی می باش�د به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مذکور مس�تندا«  به بند 4 ماده 84 و ماده ی 84 قانون آیین دادرس�ی مدنی 
قرار رد دعوی صادر میگردد رای صادره در این ش�ق حضوری ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اهواز می باش�د و در ش�ق نخست غیابی ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 

پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اهواز می باشد . 
44 / 10  -شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز – سید کامل بنی حیال 

اجرائیه
مش�خصات محکوم له/محکوم لهم: 1. عباس نیکبخت  نام پدر: ناصرقلی  نش�انی: استان خوزستان – شهرستان ایذه – ایذه – شهید 
لجم اورک–روبروی مس�جد جامع س�اختمان س�ه طبق�ه نیکبخت طبقه همکف مش�خصات محکوم علیه / محک�وم علیهم : 1. علی 
نیکبخت نام پدر : ناصر قلی نش�انی : مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9309976110500765 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 300 ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر 
آن از تاریخ تقدیم دادخواس�ت ) 03 / 10 / 93 ( تا پرداخت محکوم به و همچنین پرداخت مبلغ 000 / 754 / 1 تومان بابت خس�ارات 
دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت محترم . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- پس 
از اب�اغ اجرائی�ه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخ�ت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعام می نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش�ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی از مفاد اجرائیه متعس�ر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید ش�د. 4-عاوه بر موارد باا که قس�متی 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 محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 
10/43- شعبه 2دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اهواز – گلزاری
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
برابررای ش�ماره 139760317005004795 مورخ 97/9/27 هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مس�تقردرواحدثبتی شهرس�تان رامهرمزتصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای سید محمد علی سعادتی فرزند 
سید ابراهیم دارای کد ملی 1284737047 بشناسنامه 1951 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/13 متر 
مربع قسمتی از پاک 36 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 رامهرمز به آدرس رامهرمز پایین تر از فلکه ادهم خریداری شده از مالکیت 
رس�می عبدالمجی�د امین احدی از ورثه ابراهیم امی�ن تایید گردید. لذابه منظوراطاع عموم مرات�ب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی 
میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 
ماه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه 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. تاریخ انتشار:نوبت اول 97/10/16 نوبت دوم :97/11/1
 ابوالحسنی کفیل ثبت اسنادواماک رامهرمز – م/الف/590/12

آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 970341 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه 970341 و به موجب  دادنامه شماره  9709971838200479 
مورخه 1397/05/24 صادره از  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فومن مبنی  بر دستور فروش پاک 43 سنگ  اصلی 30 بخش  
24 گی�ان واق�ع در قریه کرد آباد و تقس�یم بهای  حاصل از ف�روش اماک مورثی فیما بین ورثه نظر به درخواس�ت محکوم لها) 
خان�م  زه�را عم�وی  فومنی( مبنی ب�ر  فروش پاک فوق الذکر ، این اجرا قصد دارد ملک ذیل را بر اس�اس قیمت پایه به ش�رح 
نظریه کارشناس�ی ) هیات س�ه نفره( مورخ 1397/7/9و 1397/7/21طی مزایده حضوری بفروش برس�اند. الف – شش�انگ یک 
قطعه زمین مش�تمل بر یک دس�تگاه  عمارت کارخانه  چای س�ازی ومتعلقات ان و یک  دس�تگاه بنا موتور برق دیزل به ش�ماره 
پاک 43 واقع در قریه کرد آباد سنگ اصلی 30 بخش  24 گیان. در سند مالکیت مشاع ابرازی ، مساحت عرصه درج نگردیده 
ومس�احت از کروکی ثبتی ابزاری که به تایید نماینده اداره ثبت اس�تناد و اماک فومن رس�یده  به مس�احت  حدود 17602/04 
متر مربع  اس�تخراج گردیده اس�ت حدود اربعه ملک عبارت است از ش�ماا چهار متر به زمین 24 اقای  محمد علی عمویی وخط 
فرضی و  بطول 188 متر  به زمین ش�ماره 1 آقای  اس�معیل مقیمی  در قریه  س�نگ بیجار س�نگ اصلی  10 جاده  محلی  ش�رقا 
بط�ول  83 مت�ر ب�ه  رودخانه  عمومی و جنوبا 138 مت�رو 68 متر )56/43 و 11/57 متر( به باقیمان�ده  پاک 36 غربا بطول 140 
متر به جاده  فومن به ش�فت متصل اس�ت . در ملک متنازع فیه  شش دس�تگاه  ساختمان مجزی با کاربری  های مختلف از قبیل 
1- س�اختمان  کارخانه چای س�ازی س�ه طبقه روی همکف قدیمی مش�تمل  بر تجهیزات و  دس�تگا ههای فرآوری برگ چای به 
مس�احت تقریبی  3580 متر مربع 2- س�اختمان  دفتر کارخانه  و اتاق کارگران قدیمی یک اش�کوبه به مس�احت  تقریبی  135 
متر مربع  3- س�اختمان  انبار یک اش�کوبه دارای اس�کلت فلزی با قدمت قرین 20 سال مشتمل بر 6 عدد فن تخلیه هوا و برخی 
تجهی�زات مرتب�ط با کارخانه بمس�احت تقریبی  500 متر مربع 4- س�اختمان قدیمی  موتور خانه  ب�ا درب ورودی و پنجره های 
چوب�ی  بمس�احت  تقریب�ی 215 مت�ر مربع  5- س�اختمان  کارخانه  یخ )انبار متروکه ( بمس�احت  285 مت�ر مربع  6- حمام  و 
سرویس بهداشتی واقع در  شمال  شرقی  عرصه بمساحت تقریبی  25 متر به دلیل عدم استفاده وتعمیر و نگهداری   به موقع ، 
قسمت  اعظم انبار  فاقد استحکام بنا و ایمنی ازم میباشد. ارزش ششدانگ  عرصه  واعیانات مربوط به پاک موصوف  مجموعا 
بمبلغ 23/940/000/000 ریال معادل  دومیلیارد و س�یصدو  نودو چهار میلیون  تومان بر آورد و ارزیاب گردیده اس�ت. ب- قیمت  
دس�تگاههای مس�تقر  در کارخانه  چای ش�امل سه دستگاه  تابلو برق و پرتابل دیواری – یک دس�تگاه  تابلو خازن بهمراه  بانک 
خازنی  آن – یک  دستگاه تابلو برق اصلی  و  پارالل کارخانه – سه دستگاه تابلو برق  ایستاده ژنراتور قدیمی با ظاهری مناسب 
ولی با قدمت  زیاد و پاک مش�خصات غیر قابل قرائت ودیزل و مربوطه با  متعلقات لوازم یدکی- پنج دس�تگاه  سیس�تم  مالش 
چای – کانالهای انتقال گرما- ش�انزده دس�تگاه خش�ک کن و پاس برگ  سبز چای – سیس�تم  پا شش آب سه دستگاه ترازو و 
قپان کش�ش چای – دو دس�تگاه  کوره خش�ک کن چای بهمراه مش�عل ومقداری لوازم یدکی وابزار کار مربوطه – شش دستگاه  
تهویه هوا – شش دستگاه  فایورمات چای -  هفت دستگاه  الک  و درجه بندی  چای-  مقداری  موتور های  الکتریکی  فرسوده  
و لوازم یدکی متفاوت و ابزار کار و  کارگاهی  وتعمیراتی – مقداری  آهن آات ضایعاتی  و کپس�ول  اتش نش�انی   پیتهای حلبی  
و س�وخت و دود کش ها) کا” فرس�وده ( – دو عدد تانکر  ذخیره  س�وخت زمینی وهوایی و رابط های بین آنها – قیمت دستگاه  
های فوق  الذکر با حق انش�عاب واش�تراک و امتیاز برق  کارخانه و دو  دس�تگاه ترانس وتابلو مربوطه ونصب و راه اندازی آنها به 
مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه و هش�ت میلیون ریال  معادل 155/800/000 تومان  برآورد و ارزیابی  گردیده اس�ت. مجموع 
قیمت اماک و اموال ش�امل عرصه  و اعیان وکلیه دس�تگاه ها وملحقات کارخانه  چای س�ازی  ش�رح  بند های  الف  و ب مبلغ  
25/498/000/000 ری�ال بعن�وان  قیمت پایه  اعام گردیده اس�ت. زمان برگزاری مزایده  به تاریخ  1397/10/27 روز پنجش�نبه  
س�اعت 10 ال�ی 11 صب�ح در مح�ل دفتر اجرای  اح�کام   مدنی دادگس�تری  فومن برقرار  می باش�د. مزایده با حض�ور  نماینده 
دادس�تان  عمومی و انقاب  راس  س�اعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  ش�ده ش�روع  و به بااترین  قیمت پیش�نهادی  فروخته  
خواهد  ش�د.متقاضیان  ش�رکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  کارشناس�ی  در روز  مزایده ) 2 س�اعت قبل 
از  وقت مزایده ( بحس�اب س�پرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  ش�رکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  
معاقبا" مازاد 10 درصد مبلغ  پیش�نهادی  را به حس�اب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فبیش واریزی  در روز مزایده  
اق�دام نم�وده  ومابق�ی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  م�ی توانند  ضمن هماهنگی  
با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و س�پس  در مزایده  ش�رکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتش�ر خواهد  شد.
 ح  5866   اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن
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511/130آگهی
درپرونده کاس�ه970310 و پیروآگهی قبلی بدینوس�یله به متهم سعیدبحری فرزند علیرضا فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب 
دادنامه شماره 9709977594301443 مورخ 1397/10/8 صادره ازشعبه143دادگاه کیفری 2مشهد متهم هستید به مخدوش نمودن پاک 
موتورس�یلکت ازش�ماره 3263 به 3262 که به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اید رای صادره غیابی 
وظرف 20روز قابل واخواهی وس�پس ظرف بیس�ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد. 
مرات�ب یک نوبت آگهی  می گردد که چنانچه نامب�رده به رای صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت مقرر پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه 

تسلیم نمایند.رایگان
دادرس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهر مشهد

511/131آگهی
احترامانظربه اینکه درپرونده کاس�ه 971072-135 متهم محمدقربانی فرزند ابراهیم به اتهام رانندگی بدون گواهینامه نوجوان می باشد 
وتاکنون نس�بت به معرفی وکیل اقدام ننموده اس�ت ، لذا مقتضی است طبق ماده 415 قانون ائین دادرسی کیفری نسبت به معرفی وکیل 

تسخیری به این شعبه جهت دفاع ازنامبرده اقدام ازم را مبذول فرمایید.رایگان
رئیس شعبه 135 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی مشهد-احمد عبادی

511/132آگهی
احترامانظربه اینکه درپرونده کاسه 970908-135 متهم علی اکبر حلیمی فرزند حسن وسیدمهدی ایزدی ساداتی فرزند سیدمهدی به 
اتهام ایراد ضرب باچاقو نوجوان می باشد وتاکنون نسبت به معرفی وکیل اقدام ننموده است ، لذا مقتضی است طبق ماده 415 قانون ائین 

دادرسی کیفری نسبت به معرفی وکیل تسخیری به این شعبه جهت دفاع ازنامبرده اقدام ازم مبذول فرمائید.رایگان
رئیس شعبه 135 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی مشهد-احمد عبادی 

511/133آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه940048-606 شعبه 606 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد مقدس آقای ابراهیم علیزاده معروف به حاجی 
ابراهیم به موجب ش�کایت آقای علی اصغر بیات فرزند اس�داله ، به اتهام مش�ارکت درآدم ربایی به همراه: نور محمد باریک زهی  واحمد 
باریک زهی وسید احمد باریک زهی ، تحت تعقیب قراردارند.باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم 
دسترسی به نامبرده ، طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه 

احضارمی شود پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.
سیدهادی جوادی-بازپرس شعبه606 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد

511/134آگهی
خواهان رونوشت سیدهادی کرمانی مقدم باوکالت معصومه مجنونی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201312 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمحمدکرمانی مقدم دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:1-همایون طاهریان)همسر(2-سیدهادی3-سیدحسین4-سیدعباس5-سیدعلی6-
سیدمهدی7-سیدقاس�م 8-سیدمحمود9-س�یده زهرا10-طیبه11-طاهره12-سیدمعصومه13-سیده نیره14-س�یده فاطمه15-سیده 
مریم16-سیداحمدهمگی کرمانی مقدم)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهدشد.
مسئول دفتر شعبه312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/135آگهی
خواهان رونوشت احمداحمدی فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه971326-312 ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس احمدی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به:1-احمداحمدی ش.ش1548 فرزندمتوفی2-فاطمه احمدی ش.ش62 فرزندمتوفی3-منصوره احمدی ش.ش 548فرزندمتوفی4-
محبوبه احمدی ش.ش4 فرزندمتوفی5-علی اصغراحمدی ش.ش 30فرزندمتوفی6-محموداحمدی ش.ش622 فرزندمتوفی؛ اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد 

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

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي حس�ین تاجیک داراي شناس�نامه ش�ماره 09232617701 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 230/97/742 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی تاجیک به شناس�نامه 363 در تاریخ 97/9/8 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-زهراتاجیک فرزندصفرعلی به ش.ش6متولد 1339 صادره 
اززبرخان همسرمتوفی2-حسین تاجیک فرزند علی به ش.ش 3261771 متولد1374 صادره ازمشهد فرزندمتوفی3-مجید تاجیک فرزند 
عل�ی به ش.ش 2880متولد1362 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی4-جلیل تاجیک فرزند علی ب�ه ش.ش 0920439446متولد1368 صادره 
ازمش�هد فرزندمتوفی 5-فریبا تاجیک فرزند عل�ی به ش.ش 0923261788متولد1374 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی6-محمد تاجیک 
فرزند علی به ش.ش 12متولد1360 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی7-فاطمه تاجیک فرزند علی به ش.ش 1706متولد1364 صادره ازمشهد 
فرزندمتوفی8-فرزانه تاجیک فرزند علی به ش.ش0921662467 متولد1370 صادره ازمشهد فرزندمتوفی9-مهدی تاجیک فرزند علی به 
ش.ش 0925113832متولد1328 صادره ازمشهد فرزندمتوفی10-جال تاجیک فرزند علی به ش.ش 43943 متولد1368 صادره ازمشهد 
فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/137آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید  بدینوس�یله به محکوم علیه آقای / خانم فرهاد ناصریان  که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977509400961 صادره از ش�عبه 255 در پرونده ش�ماره970474 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده) 
فرهاد ناصریان( به پرداخت مبلغ 60/500/000 بابت  اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور 
چک 8/10 � 8/25�11/1�1396/11/15 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1516250 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 
45000 تومان درج در آگهی در حق خواهان )ذکریا کاش�فی( و پرداخت نیم عش�ر دولتی ش�ده 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 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/138آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به جال حیدری که مجهول المکان می باش�د اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
ش�عبه 92 در پرونده کاس�ه 92/970681 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977601601038 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
25/560/000 ریال بابت اصل خواسته  مبلغ 529/500 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد.  پرداخت نیم عشر حق اجرا 
و نی�ز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حک�م، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانوون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 92 شورای حل اختاف ممجتمع شهید مطهری 
شهرستان مشهد 

511/139رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم ملک وظیفه خور جعفری  دارای شناس�نامه  ش�ماره 4 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 972612 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن تاراتار  به شناسنامه 275 در تاریخ 97/9/30 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  ملک وظیفه خور جعفری ش ش 4 صادره از مشهد 
همسر متوفی. 2� ابوالفضل تاراتار ش ش 0970719655 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� امیر علی تاراتار ش ش 0970167271 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 4� مهدی تاراتار ش ش 0927064340 صادره از مشهد فرزند متوفی. 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

511/140گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم فاطمه جوادی به شناس�نامه ش�ماره 311  به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
ش�ماره 972602 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان داود جوادی به شناس�نامه شماره 1114 در تاریخ 
97/7/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� حسین جوادی ش ش 81 محل صدور شناسنامه 
مش�هد فرزند متوفی. 2� اش�رف جوادی ش ش 41 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی. 3� اعظم جوادی ش ش 900 محل 
صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 4� مهدی جوادی ش ش 997 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی. 5� فاطمه جوادی 
ش ش 311 محل صدور شناسنامه تهران فرزند متوفی. 6� انور سیلمانی ش ش 1161 محل صدور شناسنامه بجستان همسر متوفی. 
متوفی ورثه دیگری ندارد .پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 317135 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 ش�ماره ................. س�رانجام در تاریخ 97/10/8 در وقت فوق العاده شعبه شماره243 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 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
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/141گواهی حصر وراثت
آقای/ خانم سید مهدی طباطبایی به شناسنامه شماره 4570136834  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 972601 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته اس�ت که شادروان سید محمد طباطبایی به شناسنامه 
شماره 8 در تاریخ 97/9/2 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1� منور مهرابی ش ش 351 محل 
صدور شناس�نامه دامغان همس�ر متوفی. 2� محدثه س�ادات طباطبایی ش ش 4570136834 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی. 3� مطهره سادات طباطبایی ش ش 4570101305 محل صدور شناسنامه دامغان فرزند متوفی. 4� سید مهدی طباطبایی ش 
ش 0927019191 محل صدور شناس�نامه دامغان فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد .پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317127 و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا اراده وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................. سرانجام در تاریخ 97/10/8 در وقت فوق العاده شعبه شماره243 
شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص 
یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به 

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

511/142رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم رضا خادمیان حقیقی دارای شناسنامه  شماره 0942303611 به شرح دادخواست به کاسه 972567  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی اصغر خادمیان حقیقی  به شناسنامه 21 در تاریخ 96/11/3 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  معصومه گازرگاهی طوسی ش ش 40262 صادره 
از مشهد  همسر متوفی. 2� محمد رضا خادمیان حقیقی ش ش 61106 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� رضا خادمیان حقیقی ش ش 2116 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� محسن خادمیان حقیقی ش ش 1033 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� طیبه خادمیان حقیقی ش ش 
258 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� طاهره خادمیان حقیقی ش ش 1255 صادره از 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 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./م
رئیس شورا � شعبه 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/143رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم غام عباس لطفی اس�مرود  دارای شناس�نامه  ش�ماره 20 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 972615 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امام اوغان لطفی اسمرود  به شناسنامه 40 در تاریخ 78/9/23 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� گل ناز لطفی اسمرود ش ش 1638047863 صادره 
از خلخال خواهر متوفی. 2� باا اوغان لطفی اسمرود ش ش   1638046565 صادره از خلخال برادر 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

511/144آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/ خواندگان: مهرداد پرهنر  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک قرض 
الحسنه رسالت علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400919 به تاریخ 97/8/13 در پرونده کاسه 
970394/54 به 1� مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ1/310/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3� خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 95/7/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ  تورم بانک مرکزی  با احتساب در دایره اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است. 
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد 

511/145آگهی اباغ دادنامه
بدی�ن وس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوان�ده/  خواندگان: 1� مرضیه رض�ا زاده 2� مرتضی کرامت 3� ایمان جال�ی درویش زاده فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت تعاونی ثامن اائمه علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 
9709977458400874 ب�ه تاری�خ 97/7/30 در پرون�ده کاس�ه 970304/54 ب�ه 1� مبل�غ 150/000/000 ری�ال بابت اصل خواس�ته 2� 
مبلغ3/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ 4/800/000 
ریال. 4� خسارت تاخیرتادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 150/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/25 بر مبنی 2 الی 
اجرای حکم با احتساب سود 33 درصد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد

511/146آگهی اباغ اجرائیه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: محمد ابراهیم پور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 9609977458400239  در پرونده  کاسه 950932/54 صادره از 
این شورا مبنی بر محکومیت شما به:  1� مبلغ 144/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ4/235/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 
3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/11/12 الی اجرای  
حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی 
بر عهده محکوم علیه می باشد  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک 
نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به  موقع  اجرا  گذاشته خواهد  شد و در صورت عدم اعام کتبی محل 

اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد 

511/147آگهی اباغ اجرائیه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان سید رضا بیات فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی ثامن 
اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 9609977458400271  در پرونده  کاسه 951053/54 صادره از این 
شورا مبنی بر محکومیت شما  به:  1� مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ1/880/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/11/19 الی اجرای  حکم بر مبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم 
علیه می باشد  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید 
درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به  موقع  اجرا  گذاشته خواهد  شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به 

قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/148آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان:  1�  حسین یوسف آبادی حامد 2� مسعود اکبری  فعا مجهول المکان اباغ می 
شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401020  و به تاریخ 
95/11/30 در پرونده  کاسه 950599/54  به: 1� مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ3/375/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر 
دادرس�ی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/1/19 تا  
اجرای  حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/149آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: حسین مرادوند رضی آباد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400915  به تاریخ 97/8/13 در پرونده  
کاس�ه 970391/54  به: 1� مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ3/080/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگستری  به مبلغ 3/600/000 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/150آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: 1� زهرا افخمی 2� حوا ذاکری بربر فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400994  به تاریخ 
97/8/26 در پرونده  کاس�ه 970537/54  به: 1� مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ1/865/500 ریال بابت هزینه ابطال 
تمبر دادرسی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگستری به مبلغ3/600/000 ریال  4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت م�ورخ 96/9/21 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اج�رای حکم در حق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/151آگهی اباغ اجرائیه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان : زهرا دادمند  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  بانک مهر 
اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 9609977458400188  در پرونده  کاسه 950896/54 صادره از این 
شورا مبنی بر محکومیت شما  به:  1� مبلغ 136/443/737 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ4/850/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 
3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/10/8  تا اجرای  حکم بر 
مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده 
محکوم علیه می باشد  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به  موقع  اجرا  گذاشته خواهد  شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت 

خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/152آگهی اباغ اجرائیه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: مصطفی شکسته بیدختی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  
تعاون�ی بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وج�ه چک  به موجب حکم ش�ماره 9509977458400646  در پرونده  کاس�ه 
950272/54 صادره از این ش�ورا مبنی بر محکومیت ش�ما  به:  1� مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ1/980/000 ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 93/5/29 الی اجرای  حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت 
حق ااجرای نیم عش�ر دولتی بر عهده محکوم علیه می باش�د  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد 9� 
118� 119 قان�ون اج�رای اح�کام مدنی یک نوبت در جراید درج می گ�ردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به  موقع  اجرا  
گذاش�ته خواهد  ش�د و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قس�مت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار 

دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/153آگهی اباغ اجرائیه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: مهرشاد عادل فهمیده مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
تعاونی بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 9609977458401154  در پرونده  کاسه 
960590/54 صادره از این شورا مبنی بر محکومیت شما  به:  1� مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ4/080/000 ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری به مبلغ 3/840/000 ریال . 4� 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید چک 96/8/1 الی اجرای  حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در 
دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد  منجر به صدور اخطار 
اجرای�ی گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای اح�کام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار 
اجرای ده روز پس از انتش�ار به  موقع  اجرا  گذاش�ته خواهد  شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس 

از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/154آگهی اباغ اجرائیه
بدی�ن وس�یله پی�رو آگهی های قبل�ی به خوان�ده/  خواندگان: 1� اکبر س�یدآبادی 2� عباس س�ید آب�ادی  فعا مجه�ول المکان 
اب�اغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت  تعاون�ی بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک  به موجب حکم ش�ماره 
9609977458400614 در پرونده  کاس�ه 960376/54 صادره از این ش�ورا مبنی بر محکومیت شما  به:  1� مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ1/890/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگس�تری. 4� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/12/16 الی اجرای  حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتس�اب در دایره اجرای احکام در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عش�ر دولتی بر عهده محکومین می باشد  منجر به 
صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و 
این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به  موقع  اجرا  گذاشته خواهد  شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت 

اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/155آگهی اباغ اجرائیه
بدی�ن وس�یله پی�رو آگهی ه�ای قبلی به خوان�ده/  خوان�دگان: 1� محم�ود اله پ�ور 2� ابوالفضل نی�از زاده  فعا مجه�ول المکان 
اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت  تعاونی اعتبار افضل توس علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک  به موجب حکم ش�ماره 
9609977458400643  در پرونده  کاسه 960202/54 صادره از این شورا مبنی بر محکومیت شما  به:  1� مبلغ 15/492/906 ریال 
بابت اصل خواسته 2� مبلغ1/190/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان 3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون دادگستری. 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 15/492/906 از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/8 
الی اجرای حکم بر طبق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق خواهان 5� پرداخت حق ااجرای نیم عشر 
دولتی بر عهده محکوم علیه می باش�د  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به  موقع  اجرا  گذاش�ته خواهد  ش�د و در 
صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری  به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/156آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: علی رضا برهمند فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458401037  به تاریخ 97/8/29 در پرونده  کاسه 
970439/54  به: 1� مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ2/275/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  96/8/22 تا اجرای حکم بر مبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/157آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: سید حسن کریمی زارچی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
تعاونی ثامن اائمه علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458401005  به تاریخ 97/8/26 در پرونده  
کاسه 970538/54  به: 1� مبلغ 155/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ2/447/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگستری به مبلغ 5/000/000 ریال 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  95/7/26 
تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/158آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: محمدرضا مظلوم  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400995  به تاریخ 97/8/26 در پرونده  کاسه 
970535/54  به: 1� مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ1/760/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  96/12/19 تا اجرای حکم بر مبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/159آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/ خواندگان: امیر عبدی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در  مورد دادخواس�ت تعاونی 
ثامن اائمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400753  به تاریخ 97/7/16 در پرونده  کاسه 
970356/54  به: 1� مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ2/365/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون دادگس�تری به مبلغ 3/840/000 ریال 4� خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  95/2/25 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/160آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: جواد داور کاته میرزا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست  
بانک ملت علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458401019  به تاریخ 97/8/28 در پرونده  کاسه 
970468/54  به: 1� مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ3/707/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 135/000/000 ریال از تاریخ 
97/5/29 الی اجرای حکم با احتساب سود 27 درصد در حق  خواهان  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/161آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: محمد فرهمند  جعفرآبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  
بانک ملت علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458400904  به تاریخ 97/8/12 در پرونده  کاسه 
970422/54  به: 1� مبلغ 188/844/786 ریال بابت اصل خواسته 2� 4/665/559 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ 5/740/000 ریال 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 
149/464/433 ریال از تاریخ 97/2/9 الی یوم الوصول بر مبنای 21 درصد در حق  خواهان  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/162آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: مهدی پهلوان زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت  
بانک ملت علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458401041  به تاریخ 97/8/30 در پرونده  کاسه 
970465/54  به: 1� مبلغ 31/491/877 ریال بابت اصل خواس�ته 2� 1/503/648 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس�ی 3�  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ 1/130/000 ریال 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 
29/757/407 ریال از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/5/14 بر مبنی 2 الی اجرای حکم با احتساب سود 12 درصد در حق  خواهان  محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/163آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده/  خواندگان: 1� نریمان صفریان 2� احیاء کریمی پلکوئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست  بانک انصار علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458400735756  به تاریخ 97/7/16 
در پرونده  کاسه 970350/54  به: 1� مبلغ 124/795/188 ریال بابت اصل خواسته 2� 3/034/939 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 
3�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ 4/248/000 ریال 4� خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات 
اعطائی به مبلغ 124/795/188 ریال از تاریخ 97/5/4 بر مبنی 24 درصد تا  اجرای حکم در حق  خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 54 مجتمع 2 شورای حل اختاف مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/164آگهی
خواهان/ خیراه دائی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ حس�ین وکیل زاده به خواس�ته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج  شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان 
میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971088 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 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. 
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/165آگهی
شماره بایگانی: 970674 . بدینوسیله پیروآگهی های قبلی  به سید ابوالفضل حسینی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
صادق فقیری علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته حکم بر محکومیت خوانده )آقای سید ابوالفضل حسینی( به پرداخت مبلغ 110/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1869000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب دادرس�ی و درج در  آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 1397/6/1 تا یوم ااداء محاسبه و پرداخت 20/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای صادق فقیر به 

مراتب بدینوسیله 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

511/166آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی  به آقای  شایع سلمانی پور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای غامرضا انصاری 
علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977509601448 در پرونده  کاس�ه 971034 به پراخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/8/22 الی 
یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1/863/200 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه 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.
دفتر شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/167آگهی
ش�ماره پرونده: 970965. خواهان علی غیبی به طرفیت خوانده محمد نجاران یزدی به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم ش�وراهای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
� ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 9709987501400964 ثبت گردیده اس�ت  که وقت رس�یدگی 
آن مورخ 1397/11/27 س�اعت 10 تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری  شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهاربرج

511/168آگهی
خواهان حمیدرضا بحرینی مقدم دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد تقی ش�اه گلدی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد 
� ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970911 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 
ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی  شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 

511/169آگهی
خواهان آقای محمدرضا علی زاده صنتعتی دادخواستی به طرفیت فواد جهانگیریان وفایق دربائی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به 
شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 
ارجاع و به کاسه 970993 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور 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.
مسئول دفتر  شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � مریم وسیله 
سرایان

511/170آگهی
خواهان  موسی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده عاطفه سعادتی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه 
ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970968 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت 11/30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/171آگهی
خواهان حمید نصرتی سعدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده رضا حکیمی تفتی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای 
خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 970916 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 
11/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر  شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/172آگهی
خواهان سید قاسم رنگرز دادخواستی به طرفیت خوانده محمود مسعودیان  اندرخ به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای 
خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970792 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت 
13 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 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.
شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/173آگهی
خواهان مهدی طیبی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی صادقی فرد به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه 
ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 971006 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 13 به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/174آگهی
خواهان سید مهدی لنگری دادخواستی به طرفیت خوانده لعیا اسماعیلی رنجبر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای 
خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 970965 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/29 ساعت 
13 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر  شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/175آگهی
خواهان حسین جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی امیری نژاد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه 
ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970908 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/29 ساعت 13/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/176آگهی
خواهان امیر حمیدیان دادخواستی به طرفیت خوانده جهانگیر عطائی غامرضائی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شواری 
حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاسه 
9709987500400930  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور 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.
مسئول دفتر  شعبه 4  شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/177آگهی
خواهان امیر حمیدیان دادخواستی به طرفیت خوانده گان ابوالفضل پروازه و اعظم حسنی خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای 
خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 970903 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/21 س�اعت 
9/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 8  شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/178رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم حس�ینعلی کیفی دارای شناسنامه شماره 579 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1379-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید کیفی به شناسنامه 5538 در تاریخ 1397/4/2 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  هدیه کیفی فرزند حمید به ش ش 0950115746 متولد 1388 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 2� حسینعلی کیفی فرزند محمدرضا به ش ش 579 متولد 1320 صادره از مشهد پدر متوفی. 3�  مهری کشفیان 
فرزند سید ابراهیم ش ش 894 متولد 1328 صادره از مشهد 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 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/179رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم راضیه محرابی دارای شناس�نامه ش�ماره 15968 به شرح دادخواست به کاسه 1405-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی محرابی به شناسنامه 333 در تاریخ 1395/5/13 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�   فاطمه پور یوسف فرزند اسماعیل به ش ش 7 متولد 1337 صادره از 
مشهد همسر متوفی. 2� سمیرا محرابی فرزند براتعلی به ش ش 6621 متولد 1365 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� راضیه محرابی فرزند 
براتعل�ی به ش ش 15968 متولد 1355 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� مرضی�ه محرابی فرزند براتعلی به ش ش 0920252583 متولد 
1368 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� مرتضی محرابی فرزند براتعلی به ش ش 815 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� علیرضا 
محرابی فرزند براتعلی به ش ش 0921396481 متولد 1370 صادره از مش�هد فرزند متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

511/180رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم ابوتراب ابراهیمی موخر دارای شناس�نامه ش�ماره 27556 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1471-97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی ابراهیمی موخر به شناسنامه 235 در تاریخ 1397/9/18 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� کابتون بنده فرزند اسداله به ش ش 15623 
متولد 1338 صادره از شیروان همسر متوفی. 2� محمدرضا ابراهیمی موخر فرزند حسنعلی به ش ش 7 متولد 1343 صادره از قوچان فرزند 
متوفی. 3� ابوتراب ابراهیمی موخر فرزند حسنعلی به ش ش 27556 متولد 1341 صادره از قوچان فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

511/181رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم پروین غفرانی دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کاسه 1392-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا رمضانی به شناسنامه 23829 در تاریخ 1393/5/20 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� فاطمه جهانگیری کلوخی فرزند حس�ین به ش ش 72 متولد 1314 
صادره از مشهد مادر متوفی. 2� جواد رمضانی فرزند محمدرضا به ش ش 584 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� پروین غفرانی 
فرزند محمدتقی به ش ش 24 متولد 1329 صادره از قوچان همسر متوفی. 4� علی رمضانی فرزند محمدرضا به ش ش 4326 متولد 1365 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� عبداله رمضانی فرزند محمدرضا به ش ش 3171 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/182رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه خلیلی شناس�نامه ش�ماره 72251 به شرح دادخواست به کاسه 1378-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ربابه علیان به شناس�نامه 215 در تاریخ 1396/10/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه خلیلی فرزند خلیل به ش ش 72251 متولد 1358 صادره از مشهد  
فرزند متوفی. 2� فاطمه خلیلی فرزند خلیل به ش ش 179 متولد 1353 صادره از مش�هد  فرزند متوفی. 3� اعظم خلیلی فرزند خلیل به 
ش ش 5228 متولد 1362 صادره از مش�هد  فرزند متوفی. 4� محمد خلیلی فرزند خلیل به ش ش 72250 متولد 1355 صادره از مش�هد  
فرزند متوفی. 5� اکرم خلیلی فرزند خلیل به ش ش 21599 متولد 1360 صادره از مشهد  فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/183رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عباسعلی احمدی مقدم دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کاسه 1369-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان قاس�م احمدی مقدم به شناس�نامه 21323 در تاریخ 1397/4/14در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سمیرا احمدی مقدم فرزند قاسم به ش ش0924556897 
متولد 1377 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� طیبه فراری سمزقند فرزند مرادعلی به ش ش 2 متولد 1333 صادره از مشهد � مادر متوفی. 
3� فاطمه احمدی مقدم فرزند حسن به ش ش 21 متلد 1356 صادره از بجستان همسر متوفی. 4� عباسعلی احمدی مقدم فرزند حسین 
به ش ش 19 متولد1319 صادره از بجستان پدر متوفی.5� مبینا احمدی مقدم فرزند قاسم به ش ش 0927528738متولد 1384 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/184رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم بهروز س�ااری فرد دارای شناس�نامه شماره 0780235835 به شرح دادخواست به کاسه 1288-97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی عباسی شایه به شناسنامه 213 در تاریخ 1394/2/25 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� محس�ن عباس�ی شایه فرزند مهدی به ش ش 
0923118527 متولد 1374 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 2� محمدرضا عباس�ی شایه فرزند مهدی به ش ش 133 متولد 1314 صادره از 
مشهد پدر متوفی. 3� نیره براتی شایه فرزند برات به ش ش 5 متولد 1356 صادره از مشهد همسر متوفی. 4�  فاطمه عباسی شایه فرزند 
مهدی به ش ش 0926471147 متولد 1381 صارده از  مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

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

511/185رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم سمانه صحاف دارای شناسنامه شماره 2947 به شرح دادخواست به کاسه 1380-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صحاف به شناسنامه 16 در تاریخ 1397/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سمانه صحاف فرزند حسین به ش ش 2947 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
2� نرجس صحاف فرزند حسین به ش ش 871 متولد 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� عباس صحاف فرزند حسین به ش ش 1698 
متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� نجمه صحاف فرزند حسین به ش ش 78457 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی.5� 
محمدصادق صحاف فرزند حس�ین به ش ش 812 متولد 1350 صادره از مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/186رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم طاهره دانش منش دارای شناس�نامه شماره 744 به ش�رح دادخواست به کاسه 1496-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عاشور به شناسنامه 55310 در تاریخ 1394/12/13 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� علی رضا عاش�ور فرزند علی به ش ش 2681 متولد 1355 صادره از 
تهران فرزند متوفی. 2� مرتضی عاشور فرزند علی به ش ش 10811 متولد 1365 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� اکرم عاشور فرزند علی 
به ش ش 670 متولد 1357 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� الهه عاش�ور فرزند علی به ش ش 2573 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 5� مها عاشور فرزند علی به ش ش 0924372958 متولد 1377 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� طاهره دانش منش فرزند عباس 
متولد 744 فرزند 1337 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد./. م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/187رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم ریحانه لطفعلی باقی دارای شناسنامه شماره 2555 به شرح دادخواست به کاسه 971509 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانگیر لطفعلی باقی به شناسنامه 15286 در تاریخ 1397/9/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حشمت صابریان فرزند احمد ش ش 23637 متولد 1316 صادره 
تربت حیدریه همسر متوفی. 2� رویا لطفعلی باقی فرزند جهانگیر ش ش 11294 متولد 1349 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� ریحانه لطفعلی 
باقی فرزند جهانگیر ش ش 2555 متولد 1359 صادره مش�هد فرزند متوفی. 4� محس�ن لطفعلی باقی فرزند جهانگیر ش ش 1434 متولد 
1352 صادره مشهد فرزند متوفی. 5� راحله لطفعلی باقی فرزند جهانگیر ش ش 703 متولد 1357 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/188رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد الهی دارای شناسنامه شماره 24862 به شرح دادخواست به کاسه 1500-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم الهی به شناسنامه 9 در تاریخ 1397/9/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد الهی فرزند مسلم به ش ش 24862 متولد 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
2� فاطمه الهی فرزند مسلم به ش ش 25237 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� صغرا الهی فرزند مسلم به ش ش 10605 متولد 
1350 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� اس�داله الهی فرزند مسلم به ش ش 20992 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی.5� عبداله 
الهی فرزند مس�لم به ش ش 10606 متولد 1351 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 6� روح اه الهی فرزند مسلم به ش ش 69029 متولد 1359 
صادره از مشهد فرزند متوفی.7� امراه الهی فرزند مسلم به ش ش 4536 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی. 8� کبری الهی فرزند 
مس�لم به ش ش 3576 متولد 1364 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 9� زهرا پیرایش فرزند علی  به ش ش 989 متولد 1332 صادره تربت 
حیدریه 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.
شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/189رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علیرضا باقری دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کاسه 1463-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد باقری به شناسنامه 31549 در تاریخ 1397/8/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علیرضا باقری فرزند محمد به ش ش یک متولد 1345 صادره از گناباد فرزند 
متوفی. 2� محمد حسن باقری فرزند محمد به ش ش 5 متولد 1349 صادره از گناباد فرزند متوفی. 3� معصومه باقری فرزند محمد به ش ش 
یک متولد 1343 صادره از گناباد فرزند متوفی. 4� صغری فاطمه فرزند محمد حسین به ش ش 18 متولد 1312 صادره از گناباد 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.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/190آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه ناظر محسنی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500800914 صادر از شعبه 8 شورای حل اختاف در پرونده شماره 970587 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3034000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید 96/11/15 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید، ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/191آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای حیدر پاک باطن تیرکانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست کاظم ماه جبین فرد بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 97099775017001097 در پرونده کاسه 9709987501700700 به پرداخت: 1� مبلغ 
سی میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ یک میلیون و شصت و شش هزار و هفتصد ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن )95/5/28( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی 
مرکزی جمهوری اسامی ایران 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 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/192آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای حس�ن علی اکبری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت اقای حمید زارعی بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977501700951 در پرونده کاسه 9709987501700643 به پرداخت: 
1�  مبلغ یک میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ س�یصد و چهار هزار و پانصد ریال )خس�ارات دادرسی( 3� مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت درج در جراید 4� پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ س�ر رس�ید آنها )315447 مورخ 
97/11/10( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 
بدینوس�یله در روزنام�ه درج م�ی گردد ، رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این ش�ورا 

است.شماره:970643
دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/193آگهی
شماره بایگانی:970511 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  اصغر حسین پور که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977502200048 صادر از ش�عبه 29 ش�ورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970511 
محک�وم علیه آقای اصغر حس�ین پور ب�ه پرداخت 1� مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 547/500 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان س�ر رسید چک مس�تند دعوی لغایت یوم ااداء که در دایره محترم اجرای احکام براساس 
ش�اخص نرخ تورم محاس�به می گردد در حق خواهان محکوم و اعام می دارد و نیم عش�ر دولتی شده اند 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 اجرایی  اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/194آگهی
پی�رو آگه�ی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه باقر پاس�ندی که مجهول المکان می باش�د اب�اغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977502200054 صادر از ش�عبه 29 ش�ورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970512 محکوم علیه آقای 
باقر پاس�ندی به پرداخت  مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/256/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و انتش�ار آگهی 
در ح�ق خواه�ان محکوم می نماید دایره محترم اجراء خس�ارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررس�ید چکها تا زم�ان وصول محکوم به 
محاس�به و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید و نیم عش�ر دولتی ش�ده اند ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مف�اد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت ب�ه وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی  اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/195آگهی
شماره پرونده : 970726  در خصوص تجدید نظرخواهی آقای محمد حسین باقری به طرفیت حمید برزگران نسبت به دادنامه شماره 
9709977501401098 صادره از ش�عبه 14 به ش�ما اباغ می ش�ود ضمنا می توانید نس�خه ثانی و ضمائم را از ش�عبه تحویل بگیرید. 
مقتضی اس�ت حس�ب ماده 346 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
پس از رویت اخطاریه، به این شعبه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واا پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهار برج

511/196آگهی
ش�ماره پرونده : 970207  پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمدرضا طاهری مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977501400509 صادره از ش�عبه 14 در پرونده شماره 9709987501400206محکوم 
اس�ت به پرداخت 1� مبلغ بیس�ت میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ یک میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال هزینه دادرسی 
الصاق تمبر و  هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواس�ت 97/3/23 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ  
تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد ش�د  در حق محکوم له )پرویز نعمت ش�اهی( و 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 اجرایی  اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصرآبادی

511/197رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مهدی ابراهیمی دارای شناس�نامه شماره 15247 به ش�رح دادخواست به کاسه 1494-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت ابراهیمی ترکی به شناسنامه 659 در تاریخ 1396/9/1 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� مهدی ابراهیمی فرزند حکم اله به ش ش 15247 متولد 1366 
صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� معصومه ابراهیمی فرزند حکم اله به ش ش 3353 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� حکم اله 
ابراهیمی فرزند اسداله به ش ش 34 متولد 1322 صادره از میانه همسر متوفی. 4� میاد ابراهیمی فرزند حکم اله به ش ش 0925032948 
متولد 1378 صادره از مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یکشهرستان مشهد

511/198رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محسن حفیظ استاد دارای شناسنامه شماره 93353 به شرح دادخواست به کاسه 1501-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حفیظ استاد به شناسنامه 523 در تاریخ 1397/8/24 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� معصومه رضوانیان فرزند علی  ش ش 439 متولد 1332 صادره 
ازمشهد همسر متوفی. 2� مجید حفیظ استاد فرزند محمد ش ش 1160 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� محمد حسین حفیظ 
اس�تاد فرزند محمد ش ش 47503 متولد 1349 صادره از مش�هد فرزند متوفی.4� محسن حفیظ استاد فرزند محمد ش ش 93353 متولد 
1356 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� مجتبی حفیظ استاد فرزند محمد ش ش 15631 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� محمد 
جواد حفیظ استاد فرزند محمد ش ش 2533 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/199رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم سید مصطفی حسینی دارای شناسنامه شماره 232 به شرح دادخواست به کاسه 1384-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید زین العابدین حسینی به شناسنامه 2290 در تاریخ 1390/3/20 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سید مصطفی حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 
232 متولد 1356 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� سید ابوالفضل حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 2463 متولد 1361 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 3� سید حسین حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 18928 متولد 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� بی 
بی منصوره حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 520 متولد 1354 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� بتول سادات حسینی فرزند سید 
زین العابدین به ش ش 0920761003 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� سید مجتبی حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 
84223 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� عصمت حسینی فرزند سید حسن به ش ش 980 متولد 1338 صادره از تهران همسر 
متوفی. 8� سید مرتضی حسینی فرزند سید زین العابدین به ش ش 61697 متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی. 9� لیا نجاتی فرزند 
محمد رحیم به ش ش  717 متولد 1305 صادره از رشتخوار 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.
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/200رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم س�ید مجید طوسی دارای شناسنامه شماره 221 به ش�رح دادخواست به کاسه 1474-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه خوش قمر به شناسنامه 42 در تاریخ 1396/11/12 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سعید طوسی فرزند غامحسین به ش ش 138 متولد 1343 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 2� مجید طوسی فرزند غامحسین به ش ش 221 متولد 1338 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� زهرا کاهو کار طوسی 
فرزند غامحسین به ش ش 253 متولد 1343 صادره از چناران فرزند متوفی. 4� محمد مهدی کاهو کار طوسی فرزند غامحسین به ش ش 
2368 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

511/201آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه صالح توکلی روداب که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنام�ه ش�ماره 9709977500800423 صادره از ش�عبه 8 ش�ورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970527 محکوم ب�ه پرداخت 1� مبلغ 
123/000/000 ریال وجه چک )بابت اصل خواس�ته( 2�  مبلغ 2/051/500 ریال )خس�ارات دادرس�ی و مبلغ 150/000 ریال هزینه درج آگهی( 
3� پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براس�اس تعرفه حق الوکاله وکای دادگس�تری 3� پردخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
سر رسید آن )96/12/25 و 97/02/25( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرم تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی 
ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق محکوم  له و نیم عشر دولتی شده اید  ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
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دادنامه
به تاریخ 97/7/12 پرونده کاس�ه 4/97ش/384 ش�ماره دادنامه 432-97/7/17 مرجع رسیدگی: 
ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف قرچک خواهان: میاد کریم نژاد به نش�انی: قرچک خیابان ولی آباد 
کوچه مدنی 32 پاک 22 خوانده: میثم زین الدینی به نشانی: خمین شهرک صنعتی خواسته: تامین 
خواسته »رای قاضی ش�ورا« درخصوص بخشی از درخواست میاد کریم نژاد فرزند عوض بطرفیت 
میثم زین الدینی فرزند احمد مبنی بر صدور قرار تامین خواسته مبلغ 118/000/000 ریال به استناد 
کپی مصدق یک فقره چک به شماره 150/981258 خاصه ادعای خواهان چنین است که خواستار 
توقیف اموال خوانده میثم زین الدینی به موجب یک فقره چک به ش�ماره 150/981258 به میزان 
118/000/000 ریال می باش�د با این وصف اجابت خواس�ته را درخواس�ت نموده است نظربه اینکه در 
مورد چک نیاز به واریز خسارت احتمالی نمی باشد بنابراین قاضی شورا با قبول درخواست خواهان 
مستندا به بند )ج( ماده 108 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی قرار 
تامین به میزان 118/000/000 ریال از اموال بامعارض خوانده میثم زین الدینی صادر و اعام می کند 
قرار صادره پس از اباغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از اباغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد./ص
2029     قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف قرچک – احداله سینکائی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آمنه کمال قورتلمش داراي شماره شناسنامه  12 به شرح دادخواست به کاسه  1065/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه علی نسائی 
بشناس�نامه ش�ماره  2506 درتاریخ 86/8/7  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا بی عیب خورسند دارای شماره شناسنامه 0110148584  
متولد 1381 دخترمتوفی 2- مرتضی بی عیب خورس�ند دارای ش�ماره شناس�نامه 1 متولد  1355 
همسرمتوفی 3- بانو سیما صفری دارای شماره شناسنامه 392 متولد 1331 مادرمتوفی اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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.
                    2025       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای ابراهیم علی حس�ن زاده داراي ش�ماره شناس�نامه  26026  به ش�رح دادخواست به کاسه 
1095/1/97 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب 
کس�روی قشاق بشناسنامه ش�ماره  3024 درتاریخ 97/4/6  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ابراهیم علی 
حسن زاده داراي شماره شناسنامه  26026  متولد 1358 همسرمتوفی 2- سریه نجفی دارای شماره 
شناس�نامه 12 متولد 1332 مادرمتوفی اینک با انجام تش�ریفات 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 ش�عبه یکم  شورای حل اختاف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                       2027    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای چاری محمدی فرزند س�بحان وردی بش�رح درخواستی که بکاسه 97/633 ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که مرحومه آدینه سلطان نورمحمدی فرزند عبدالباقی بشماره شناسنامه58صادره ازکاله درتاریخ96/9/5 دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان کاله فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-عبدالرحمان محمدی ف سبحان وردی ش ش977 
ت ت 1348/4/3صادره ازمانه وسملغان پسرمتوفی2-عبدالرسول محمدی ف سبحان وردی ش ش978 متولد 1350/3/2صادره ازمانه وسملغان 
پسر متوفی3-چاری محمدی ف سبحان وردی ش ش979 ت ت1352/3/9صادره ازمانه وسملغان پسرمتوفی4-مریم محمدی ف سبحان وردی 
ش ش25ت ت1365/2/10صادره ازمانه وسملغان دخترمتوفی 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 

صادرخواهد شد.
 1244-رییس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاله

آگهی مزایده
   درپرونده کاسه970598/احکام حقوقی شعبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه شرکت تعاون پارمیس محکوم است بپرداخت فعا 
مبلغ51269345ریال درحق محکوم له علی اصغری و...پرداخت مبلغ1400000ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت که درقبال آن 1دستگاه کامیون 
کاویان مدل 92 بشماره پاک45 ع 371- 59 توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی 
مورد مزایده مبلغ850000000ریال اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد 
مزایده مورخه97/11/08-ساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل 
ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشرمیشود 7- مزایده مذکور برای نوبت اول برگزار میگردد8-برنده مزایده 
مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل 
اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای 

متقاضیان الزامی است.
1243-قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-حسینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم شریفه سیدی دارای شناسنامه شماره202798549بشرح دادخواست بکاسه970749/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان تاج محمد سیدی به شناسنامه 1312درتاریخ1397/8/1 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به1-خدیجه اتکه پور خوجه ف محمد ش ش 943صادره ازگرگان همسرمتوفی2-شریفه سیدی ف تاج محمد ش ش079854-9-

202صادره ازگنبد دخترمتوفی3-لطیفه سیدی ف تاج محمد ش ش 2020923033صادره ازگنبد دخترمتوفی4-حنیفه سیدی ف تاج محمد ش 
ش2021467759صادره ازگنبد دخترمتوفی5-حالت قلی سیدی ف گلدی ش ش 266صادره ازگنبد پدرمتوفی6-آغول تقان عمادی فر ف حسن 
ش ش 1656/الف صادره ازگنبد مادرمتوفی 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.
1242-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف گنبد کاووس -کاظمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای مراد کمی دارای شماره شناسنامه 593بشرح دادخواست بکاسه 970886/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان آمان محمد کمی به شناسنامه 3206درتاریخ1379دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به1-عبداه کمی ف امان محمد ش ش 2020202603ت ت1368پسرمتوفی2-مراد کمی ف امان محمد ش ش 593ت ت1341پسرمتوفی3-یحیی 
کمی ف آمان محمد ش ش 594ت ت1344پس�رمتوفی4-پرویز کمی ف امان محمد ش ش15458ت ت1349پسرمتوفی5-بی بی بود یوسف ف 
قربان ش ش7713ت ت1324همس�رمتوفی6-طاهره کمی ف امان محمد ش ش21392ت ت1355دخترمتوفی7-ذلیخا کمی ف امان محمد ش 
ش392ت ت1356دخترمتوفی8-آنه بخت کمی ف امان محمد ش ش15459ت ت1350دخترمتوفی  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.
1241-قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف گنبد کاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  خواهان منیره ما قربانی فرزند آنجان دادخواستی بطرفیت خوانده رشید پرسم بخواسته اثبات وثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
گنبد کاووس نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس)1خانواده قدیم(واقع دراستان گلستان شهرستان گنبد کاووس 
خیابان امام خمینی جنوبی جنب فرمانداری  کد پس�تی4971436386تلفن01733334641الی 01733334645پورتال دادگس�تری کل استان 
گلستان http://dadgolestan.ir ارجاع وبکاسه 9709981787101034بایگانی971088/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن روزچهارشنبه بتاریخ 
1397/11/24وساعت9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی  
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس ازنشر 
آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
1240-مدیردفترشعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس-چپرلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  خواهان فروزنده امیری فرزند سید عباس دادخواستی بطرفیت خوانده مهدی امینی بخواسته طاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گنبد 
کاووس نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس)1خانواده قدیم( واقع دراستان گلستان شهرستان گنبد کاووس 
خیابان امام خمینی جنوبی جنب فرمانداری  کد پس�تی 4971436386 تلفن01733334641الی01733334645پورتال دادگس�تری کل استان 
گلستان http://dadgolestan.ir ارجاع وبکاسه 9709981787101014بایگانی971114/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن روزچهارشنبه بتاریخ 
27/ 1397/11وساعت9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی  
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس ازنشر 
آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
1239-مدیردفترشعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس-چپرلی

دادنامه
  پرون�ده کاس�ه 9609980167801106بایگانی970772/ش�عبه110دادگاه کیفری2گ�رگان تصمیم نهای�ی ش�ماره 9709970055901281 
ش�اکی علی اکبر سعادتی ف ابراهیم بنشانی استان گلس�تان شهرستان گرگان روستای توشن نبش نیلوفر2پاک19متهم حسین نوروزی 
ف مح�رم مجه�ول المکان اتهام کاهبرداری رایانه ای بمبلغ39/000/000 ریال گردش�کار حس�ب محتویات پرونده وکیفرخواس�ت صادره 
بش�ماره5009**97مورخ1397/08/19 دادس�رای عمومی وانقاب گرگان درخواس�ت تعیین مجازات برای متهم حسین نوروزی ف محرم 
به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه بمبلغ س�ی ونه میلیون ریال موضوع ش�کایت علی اکبرس�عادتی ف ابراهیم ش�ده است که پرونده به 
این ش�عبه ارجاع پس ازثبت وتعیین وقت رس�یدگی ومعد بودن پرونده برای صدوررای دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام حسین نوروزی ف محرم متولد1375آزاد به علت عدم دسترسی 
دائربرکاهبرداری مرتبط بارایانه بمبلغ سی ونه میلیون ریال موضوع شکایت علی اکبرسعادتی ف ابراهیم دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 
شکایت شاکی به هویت فرد فوق الذکر مبنی براینکه حساب بانکی ام متعلق به بانک ملت شعبه مازندران بوده مورخ 1396/11/12در1فقره 
خرید اینترنتی مبلغ39/000/000ریال از حس�اب ام کسرش�ده است وباتوجه به مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی وانقاب 
گرگان ونظربه تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس فتا استان گلستان درجهت شناسایی متهم وهمچنین استعام بعمل آمده ازبانک واینکه 
متهم علیرغم اباغ ازطریق نشرآگهی دراین شعبه حاضرنشده وایحه ای ارسال نداشته اند ونظربه تحقیقات معموله بزه کاری وی محرزبوده 
به استناد ماده741 -ازقانون مجازات اسامی)ماده 13قانون جرایم رایانه ای(وماده 19قانون مجازات اسامی مصوب1392وی راعاوه بررد مال 
به مبلغ سی ونه میلیون ریال به 1سال حبس محکوم مینمایند رای صادره غیابی ظرف20روزازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه پس ازآن 

ظرف20روزقابل اعتراض دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1200-رئیس شعبه110دادگاه کیفری2 گرگان-اسبوچین

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  4دادگاه  کاسه9409980056300529بایگانی940633/ش�عبه  پرون�ده    
9709970056301130خواهان شهربانو پلنگی ف حسن بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک امام نبش کوچه 23روبروی 
مس�جد بنگاه معاماتی قصرخواندگان1-بانک پاس�ارگاد بنش�انی استان گلس�تان- گرگان خ شالیکوبی ش�عبه مرکزی2-اداره ثبت 
واس�ناد گرگان بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ شالیکوبی3-مروارید تجلی پور ف هادی بنشانی مجهول المکان خواسته 
ها1-رفع اثر ازاموال توقیفی غیرمنقول2-اثبات وقوع بیع3-دس�تورموقت4-مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه درخصوص دعوی 
ش�هربانو پلنگی ف حسن بطرفیت1-بانک پاس�ارگاد 2-مروارید تجلی پور ف هادی3-اداره ثبت اسناد گرگان بخواسته اثبات وقوع 
عقد بیع ومطالبه خس�ارات دادرس�ی بدینشرح که خواهان بیان داش�ته مطابق مبایعه نامه مورخ 91/11/16اقدام بخرید 1ملک و1باب 
مغازه تجاری بمس�احت حدودا" 57مترمربع ازخوانده ردیف2نموده ام وبرای انتقال س�ند مل�ک متنازع برابر)تفویض وکالت فروش(

بشماره 15844 مورخ11/28/ 91 وکالت دریافت نموده ام تاپس ازپایان کارنسبت به انتقال آن اقدام نمایم وازآنجا که ساخت وسازطول 
کش�یده تازمان تقدیم دادخواس�ت قادربه انتقال س�ند نب�ودم وچندی پیش درهن�گام مراجعه به اداره ثبت متوجه ش�دم که بانک 
پاسارگاد سند بنده رابدلیل اینکه فروشنده)خوانده ردیف2(وامی را ازبانک دریافت کرده وتاکنون نسبت بپرداخت آن اقدام ننموده 
توقیف کرده اس�ت لذا تقاضای رس�یدگی وصدورحکم بشرح دادخواس�ت مورد استدعاس�ت علیهذا دادگاه نظربه مفاد دادخواست 
تقدیم�ی ژاله موجود درپرونده بش�رح ذیل اتخاذ تصمیم مینمای�د اوا وکالتنامه تنظیمی فیمابین خوان�ده ردیف دوم ومنصوری که 
دال�ت براعطای اختیارمبن�ی برانجام هرگونه معامله قطعی صلح اجاره ووکالت فروش نس�بت به شش�دانگ پاک4150فرعی از3-

اصل�ی واقع دراراضی اوزینه بخش3ثبت گرگان راداش�ته درتاریخ91/6/20 تنظیم گردیده درحالیک�ه موکل)خوانده ردیف2(متعاقبا 
موضوع وکالتنامه رادرتاریخ91/11/16به خواهان فروخته است بنابر این وکالتنامه شماره 13413بجهت منتفی شدن موضوع برابرماده 
683-ازقانون مدنی منفس�خ گردیده اس�ت به بیان دیگرفروش موضوع وکالت ازس�وی موکل منافی باوکالت وکیل)خانم منصوری(
بوده لذا نامبرده حق تفویض وکالت فروش رانداش�ته وس�ند مذکور برابرقانون تنظیم نگردیده اس�ت وبهمین جهت وکالتنامه شماره 
15844نمیتوان�د مثبت وجود حق انتقال س�ند برای طوفان باش�د ثانی�ا دراینگونه موارد صرف طرح دعوای اثب�ات وقوع عقد بیع یا 
تایید صحت اعتبارمبایعه نامه عادی درمورد احکامی که س�ابقه ثبت وصدورس�ند مالکیت داشته اند قابلیت استماع را ندارد چراکه 
آنچه که درمواد10و219-ازقانون مدنی بدان تصریح ش�ده اصل نفوذ صحت معامات است که ازباب تحکیم قانونی است بعبارت دیگر 
صدورحکم اعامی برصحت وقوع معامله اثرتمکین ندارد وذینفع باید درراس�تای مقررات مواد 22و47و48قانون ثبت اسناد واماک 
باط�رح دعوای وقوع عقد بیع الزام به وفای عهد تنظیم سندرس�می انتقال نس�بت به ملک مورد معامله راخواس�تار ش�ود تارعایت 
تش�ریفات قانونی ملک بنام وی انتقال رس�می یابد لذا باوصف مراتب فوق نظرازصحت وسقم موضوع دادگاه دعوای خواهان رابشکل 
مطروحه قابل اس�تماع ندانس�ته ومس�تندا به مواد 2و199-ازقانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی قراررد 

دعوی صادرواعام مینماید رای صادره حضوری وظرف20روزپس ازاباغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1201-دادرس شعبه 4دادگاه حقوقی گرگان-فرامرزی دوزین

دادنامه
  پرونده کاس�ه 9709981722100533بایگانی970538/ش�عبه 12ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709971722100876 خواهان آرش ابراهیم زاده ف ابراهیم بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک 
ایثار بلوک9 ط 4خوانده نعمت اله معمارکاش�انی ف غامرضا بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه 
خس�ارت تاخیرتادیه 3-مطالبه وجه چک رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواس�ت آرش ابراهیم زاده ف ابراهیم بطرفیت نعمت اله 
معمارکاش�انی بخواسته مطالبه مبلغ11/200/000ریال وجه1فقره چک بش�ماره1537/299295/39عهده بانک ملت شعبه گرگانپارس 
بانضمام خس�ارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال 
علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه97/9/18 ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ نشرآگهی درتاریخ 97/8/13 
درجلس�ه رسیدگی شورا حاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل سند تجاری درید دارنده 
حکای�ت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراش�تغال ذمه وی دارد ونظرباینکه ازناحیه خوان�ده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای ش�ورا بش�رح صورتجلس�ه مورخه97/9/18 وبااحراز اشتغال ذمه خوانده 
واس�تصحاب دین ومس�تندا به ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف مصوب 94 ومواد310و311و313ازقانون تج�ارت وتبصره الحاقی 
مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده بپرداخت مبلغ11/200/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1397/4/27تازمان 
اجرای حکم براس�اس ش�اخص اعامی بانک مرکزی ایران وپرداخ�ت مبلغ432/000ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ35هزارتومان 
هزین�ه نش�رآگهی درحق خواه�ان صادرواعام میگردد رای ص�ادره غیابی وظرف20روزپ�س ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه 

وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1230-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف گرگان-قاسمی فر

8- حصروراثت
آقای عباس محسن بیگی طغرالجردی فرزند محمد دارای شناسنامه 24 زرند شرح دادخواست شماره 970642 مورخ 97/9/14 توضیح داده 
شادروان مرحومه شمسی سعید فرزند سیدنجف بشناسنامه 169 زرند  در تاریخ 96/11/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- آقای عباس محسن بیگی طغرالجردی فرزند محمد ش.ش 24 زرند متولد 1339 پسر متوفات. 2- خانم زهرا محسن بیگی 
طغرالج�ردی فرزن�د محمد ش.ش 1030 زرند متولد 1342 دختر متوفات. 3- خانم بتول محس�ن بیگی طغرالجردی فرزند محمد ش.ش 28 
کوهبنان متولد 1346 دختر متوفات. 4- خانم صدیقه محس�ن بیگی طغرالجردی فرزند محمد ش.ش 43 زرند متولد 1347 دختر متوفات. 
5- خانم طاهره محسن بیگی طغرالجردی فرزند محمد ش.ش 102 زرند متولد 1349 دختر متوفات . 6- خانم مطهره محسن بیگی طغرالجردی 
فرزند محمد ش.ش 103 زرند متولد 1349 دختر متوفات. 7- آقای محمد محس�ن بیگی طغرالجردی فرزند حس�ین ش.ش 269 زرند متولد 
1308 همسر دائمی 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.
642 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

9- حصروراثت
خانم بدری پرس�ا فرزند س�لیمان دارای شناسنامه 33867 شرح دادخواست ش�ماره 702-29-97 مورخ 97/10/15 توضیح داده شادروان 
مرحوم علی اصغر غریب زاده کرمانی فرزند ابراهیم بشناس�نامه 551  در تاریخ 1397/9/11 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- بدری پرس�ا فرزند س�لیمان ش.ش 33867 متولد 1337 همس�ر متوفی. 2- فریده غریب زاده کرمانی فرزند علی اصغر 
ش.ش 2980151106 متول�د 1369 فرزن�د متوفی. 3- فری�د غریب زاده کرمانی فرزند علی اصغ�ر ش.ش 2980681105 متولد 1374 فرزند 
متوف�ی. 4- فری�دون غریب زاده کرمانی فرزند علی اصغ�ر ش.ش 3478 متولد 1363 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
702 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم میترا مرادزاده فرزند حسین دارای شناسنامه 1819161714 شرح دادخواست شماره 696/21/97 مورخ 97/10/10 توضیح داده شادروان 
عذرا مائی فرزند مراد بشناس�نامه 12160  در تاریخ 1397/6/30 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- نعمت 
ال�ه م�رادزاده فرزند حس�ین ش.ش 1815842571 متولد 1336 صادره از آبادان پس�ر متوفی. 2- حس�ن مراد زاده فرزند حس�ین ش.ش 
1818908409 متولد 1338 صادره از آبادان پسر متوفی. 3- محمد مرادزاده فرزند حسین ش.ش 1818989360 متولد 1341 صادره از آبادان 
پس�ر متوفی. 4- حمید مراد زاده فرزند حس�ین ش.ش 1819203581 متولد 1353 صادره از آبادان پسر متوفی. 5- صغری مراد زاده فرزند 
حسین ش.ش 1815842563 متولد 1334 صادره از آبادان دختر متوفی. 6- کبرا مراد زاده فرزند حسین ش.ش 1819070042 متولد 1344 
صادره از آبادان دختر متوفی. 7- میترا مراد زاده فرزند حسین ش.ش 1819161714 متولد 1349 صادره از آبادان 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.
696 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
خانم نیره عقابیان لنگر فرزند صفرعلی دارای شناس�نامه 770 ش�رح دادخواست ش�ماره 716 مورخ 97/9/18 توضیح داده شادروان علی 
داورمن�ش فرزند ناصر  بشناس�نامه 432  در تاریخ 1392/10/24 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الف�وت وی عبارتند از : 1- نیره 
عقابیان لنگر فرزند صفرعلی ش.ش 770 متولد 1323 همس�ر متوفی. 2- فرش�ته داور منش فرزند علی ش.ش 471 متولد 1347 فرزند 
متوف�ی. 3- فرام�رز داور منش فرزند علی ش.ش 385 متولد 1349 فرزند متوفی. 4- حمی�ده داور منش فرزند علی ش.ش 1194 متولد 
1353 فرزن�د متوف�ی. 5- مهدیه داور منش فرزند عل�ی ش.ش 2420 متولد 1360 فرزند متوفی .  لذا مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
716 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970599 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین آقای اسد امیرغم قادرلو فرزند  نصرت به شماره  ملی 1461632153 
به اتهام کاهبرداری به میزان بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و دویست و پانزده ریال وجه نقد موضوع شکایت آقای رضا شاهی 
تحت تعقیب این دادگاه می باش�د و وقت رس�یدگی آن به تاریخ 97/11/23 روز س�ه شنبه ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 

می شود تا  متهم در وقت رسیدگی مقرر جهت رسیدگی  در دادگاه حاضر شوند در غیر اینصورت غیابا تصمیم  مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
10999946 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین – قدیر  محمدی 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار  این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار آقای فضل علی  کریمی سامیان فرزند طاهر آقا که به لحاظ  مجهول المکان بودن اباغ ا حضاریه به وی ممکن نشده است 
احضار می شود تا در وقت رسیدگی 97/12/28 ساعت 10 صبح با حضور در این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده کاسه 970883/105 موضوع 
شکایت رضوان خلیلی زاده شرقی مبنی بر تحصیل یک فقره چک  مسروقه و جعل از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور دادگاه به صورت 

غیابی  رسیدگی  و تصمیم مقتضی اتخاذ خو اهد نمود. 
10999940 منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل – کریم نژاد 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای میر نظام خاتمی کلخوران فرزند 
خواهان آقای کریم سرداری و مسعود، عباس، رافت، منیژه، رباب، عظیمه، رقیه، اسد همگی  ظفرمندی اردبیلی دادخواستی به طرفیت خوانده  
آقای میرنظام خاتمی کلخوران – غضنفر شجاعی – احد ظفرمندی  - بهروز قربانی – طایف رحیمی به خواسته تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه  9709980404500666 شعبه 5 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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. 
10999945 منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل  - پاشازاده 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای قربانعلی عیسی زاده فرزند 
خواهان آقای کریم س�رداری و مس�عود، عباس، رافت، منیژه، رباب، عظیمه، رقیه، اس�د همگی  ظفرمندی اردبیلی دادخواس�تی به طرفیت 
خوانده  آقای قربانعلی و عیس�ی عیس�ی زاده و بخش�علی کامل به خواس�ته تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  
9709980404500667 شعبه 5 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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. 
10999944 منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل  - پاشازاده 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709986656400283 ش�عبه 14 ش�ورای ح�ل اخت�اف مجتم�ع خان�واده شهرس�تان خرم آب�اد تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976656400470 –خواهان: آقای توکل بهرامی فرزند صادق خان به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد- خیابان علوی –میدان 
امام –آرش 5– خوانده :آقای حبیب محمودی وردی فرزند شکر اله به نشانی مجهول المکان –خواسته: مطالبه وجه چک  رای قاضی  در خصوص 
دادخواست توکل بهرامی فرزند صادق خان به طرفیت حبیب محمودی وردی فرزند شکراله به خواسته مطالبه وجه چک شماره 867638 عهده 
بانک رفاه کارگران به مبلغ 45/000/000 ریال به احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول ، بدین توضیح 
که وکیل خواهان اظهار داشته چک موصوف را از شخصی بنام سبزواری بابت ثمن سنگ دریافت کرده ام ... که خوانده علیرغم اباغ از طریق 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایحه ای نیز ارسال نکرده است فلذا با عنایت به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید 
خواهان که  ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد وعدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت خویش و استصحاب بقاء اصل دین دعوای خواهان را 
وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310-311-312-320  قانون تجارت و بند الف ماده 9 شورای حل اختاف مصوب 1394 و ماده 2 قانون صدور 
چک و تبصره الحاقی آن و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 45/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول متناسب با شاخص اعامی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و از باب قاعده تسبیب و اضرر به پرداخت 654/500 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعام 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ  واقعی قابل واخواهی در این مرجع س�پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد .
سعید ساکی –قاضی شورای حل اختاف خرم آباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم معصومه امیری دارای شناس�نامه ش�ماره 41 به شرح دادخواست به کاسه728-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مرادی زاده بشناس�نامه 6130051565 در تاریخ 96/06/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1- معصومه امیری به شماره شناسنامه 41 متولد 1332 همسر متوفی  2-نامدار طرهانی به شماره 
شناسنامه 436 متولد 1352 فرزند متوفی 3-عالی طرهانی به شماره شناسنامه 435 متولد 1353 فرزند متوفی 4-سیروس طرهانی به شماره 
شناسنامه 495 متولد 1363 فرزند متوفی 5-روح انگیز طرهانی به شماره شناسنامه 3079 متولد 1358 فرزند متوفی 6-احسان طرهانی به 
شماره شناسنامه 4060343226 متولد 1369 فرزند متوفی 7-محسن طرهانی به شماره شناسنامه 2903 متولد 1356 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه شورای حل اختاف حقوقی شهرستان دوره  

آگهی تحریر ترکه 
احتراما درخصوص دادخواست خانم شیرین صالحی فرزند بالی خان بطرفیت 1-نازدولت رحیمی نیا2-فاطمه فلک الدین باموضوع تحریرترکه 
ومحووموم ترکه مستدعی است وقت رسیدگی چهارشنبه 8/12/1397ساعت 9آگهی تاچنانچه تمامی وراث یانماینده قانونی بستانکار مدیونین 
به متوفی علی مردان فلک الدین وکس�انی که حقی برتحریرترکه که متوفی دارند اخطارمی گردد جهت رس�یدگی وتحریرترکه دروقت مقرر 

دراین شعبه حاضرشوند.
صادق باقرپور رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان

احضار متهم
بدینوسیله به اقای کیوان ساکی  فرزند میرزاعلی مجهول المکان که به اتهام سرقت موتورسیکلت  موضوع شکایت ملک نیاز خنجرنیا  فرزند 
لطفعلی  در ش�عبه اول  دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب الشتر تحت  رسیدگی می باشد به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری 
مصوب  1392 وقت رسیدگی به مدت یک ماه پس از انتشار اگهی در روزنامه کثیر اانتشار تعین میگردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابی خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد
سعید بیرانوند - دادیار شعبه اول  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب الشتر 

احضار متهم
بدینوسیله به آقای منصور میاندرزاده فرزند محمد مجهول المکان که به اتهام کاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت خانم ویدا حیدری فرزند 
حسن رضا  در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب الشتر تحت  رسیدگی می باشد به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری 
مصوب  1392 وقت رسیدگی به مدت یک ماه پس از انتشار اگهی در روزنامه کثیر اانتشار تعین میگردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابی خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
سعید بیرانوند- دادیار شعبه اول  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب الشتر 

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا رحیمی دارای شماره شناسنامه  4120337911 به شرح دادخواست به کاسه 97/1157 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان طوبی رحیمی به ش�ماره شناسنامه 49  در تاریخ 11/20/ 1390در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر است به: 1-زهرا رحیمی فرزند مرحوم ش ش 4120337911 2- طوران رحیمی فرزند مرحوم ش ش 
110 3- بتول رحیمی فرزند مرحوم ش ش 108 4- علی محمد رحیمی فرزند مرحوم ش ش  466 5- غامعلی رحیمی فرزند مرحوم ش ش 
177 6- علی عباس رحیمی فرزند مرحوم ش ش  178 اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید.هرکسی 

اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی حصر وراثت
آقای علی رادان  دارای شماره شناسنامه  384 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان محمد حسین لشنی به شماره شناسنامه 88  در تاریخ 93/7/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین 
فوت مرحوم منحصر است به: 1-صغری گودرزی همسر مرحوم 2- علی رادان فرزند مرحوم3- عبداله شریعتی راد فرزند مرحوم4- فاطمه 
لشنی فرزند مرحوم 5- محسن شریعتی راد فرزند مرحوم6 - علی شریعتی  راد فرزند مرحوم7- عفت لشنی فرزند مرحوم 8- کبری لشنی 
فرزند مرحوم اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید.هرکسی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی:
خواهان خانم کوکب خاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی حسن,علی محمد, حسین, محمود  ابراهیم,عفت, فاطمه,ناهید شهرت 
همگی شیخی فرزندان غامرضا ومحمدعلی, محمد تقی,محمد حسین  محسن ,زهرا شهرت همگی شیخی فرزندان محمد جواد و حسین 
حسن,رضا, پروین, اشرف ورضوان  شهرت همگی حاجی زاده فرزندان علی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع هرکدام مقوم  
به س�ه میلیون و صد هزار ریال مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9609986620200439شعبه چهارم دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان بروجرد ثبت و وقت  رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 12:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ایین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار اگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی 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 حاظرگردد.
منشی شعبه دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بروجرد - فرزانه عباسیان

آگهی 
در خصوص اتهام  آقای حمیدرضا زارعی فرزند جمشید متهم به قتل عمدی مرحومه فوزیه بزگداری در دادنامه  شماره 9709978326200205 
مورخه 1397/10/04 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه با توجه به تقاضای اولیاء دم مقتوله نامبرده به یک بار قصاص 
نفس و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیاء دم به وی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 

شعبه و  پس از مضی مدت مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. 
2005 رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم آقای سعید نظری خوشینانی فرزند بهرام بگ به اتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی  تخریب، سرقت، توهین  و 
تهدید در پرونده کاسه 709988322500640 شعبه پنجم  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان  کرمانشاه از طرف این شعبه تحت 
تعقیب  اس�ت و اباغ اخطاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس�یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی   
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای  
عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام  خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1129 دادیار شعبه پنجم دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده ش�ماره 9709988328500693 ش�عبه هجدهم دادیاری دادس�رای  عمومی و انقاب کرمانش�اه به موجب  گزارش مرجع 
انتظام�ی علی�ه متهم فرحناز حیدریان فرزند عزیز با کد ملی 3255285321 به اتهام س�ا خت و نگهداری مش�روبات الکلی دس�ت 
س�از با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیف�ری مرات�ب یک نوبت در رو زنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود پس از انقض�ای مهلت مذکور تصمیم ازم 

گرفته خواهد شد.  
1139 دادیار شعبه هجدهم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970832 شعبه  س�وم بازپرس دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه آقای اشکان باتمانی فرزند بیژن به اتهام 
سرقت تحت تعقیب  قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ما ده 174 
قانون آئین دادرس�ی  کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1141 بازپرس شعبه  سوم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی
 در پرونده کاس�ه 9609980841300727 )960192( ش�عبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه آقایان 1. احسان اکبری  1. 
وحید زواره مند  3. سجاد کاظمی 4. افشار مرادی 5. بهروز محمودی  6. علی مرادی متهم هستند به مشارکت و مباشرت در سرقت تعزیری 
خودرو تغییر  ارقام و ارکان خودروو کاهبرداری بدینوس�یله به نامبردگان اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  ظرف یک ماه پس 
از  نشر این آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه حاضر شوند در صورت عدم حضور شعبه تصمیمات قانونی 

را اتخاذ می نماید. 
1142  بازپرس شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاسه 9709988315200949  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه متهمین 1. میاد طالبی آغچه رود 2. باور 
ترکه به اتهام کاهبرداری رایانه ای به مبلغ 16670000 تومان به موجب شکایت بهادر پیری  گاوبنده تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی   کیفری مراتب یک نوبت در 

رو زنامه کثیر اانتشار آگهی و متهمین ظرف  مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خو اهد شد. 
1143 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315201047   ش�عبه اول بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقاب کرمانش�اه آرش  کوهرو به اتهام انتشار تصاویر 
خصوصی شاکی در فضای مجازی به موجب شکایت خانم سحر ذبیحی  نیا تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و 
عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی   کیفری مراتب یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی 

و متهمین ظرف  مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خو اهد شد. 
1144 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

رونوشت آگهی حصر وراثت
محمدعلی محمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 2820065694 بشرح دادخواست به کاس�ه 970187 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین علی محمدی بشناسنامه 6410 در تاریخ 97/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- نازلی جاهدوس�ت فرزندغام ش ش69ت ت28همسرمتوفی2.پری نازمحمدی فرزندحسین علی 
ش ش275ت ت49فرزندمتوفی3.محمودمحمدی فرزندحس�ین علی ش ش374ت ت53فرزندمتوفی4.محمدعلی محمدی فرزندحسین 
علی ش ش2820065694ت ت69فرزندمتوفی5.کامل محمدی فرزندحس�ین علی ش ش6400040110ت ت60فرزندمتوفی6.مریم محمدی 
فرزندحس�ین علی ش ش545ت ت59فرزندمتوفی7.اسدمحمدی فرزندحس�ین علی ش ش424ت ت57فرزندمتوفی8.سیم زرمحمدی 
فرزندحس�ین علی ش ش528ت ت61فرزندمتوفی9.تیمورمحمدی فرزندحس�ین عل�ی ش ش256ت ت47فرزندمتوف�ی .اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3687- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
بهرام خرسندی دارای شناسنامه شماره 6400079378 بشرح دادخواست به کاسه 970445 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بایرام خرس�ندی  بشناس�نامه 2169 در تاریخ 97/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- بهرام خرس�ندی فرزندبایرام ش ش6400079378ت ت76فرزندمتوفی2.شهرام خرسندی فرزندبایرام 
ش ش6400255397ت ت91فرزندمتوفی3.س�مانه خرس�ندی فرزندبای�رام ش ش6400150201ت ت83فرزندمتوفی4.فریبارضادوخ�ت 
فرزندرضاش ش517ت ت58همسرمتوفی5.قاسم خرسندی فرزندبایرام ش ش1255ت ت1323پدرمتوفی6.ماه زرخدادادی فرزندعلی ش 
ش4ت ت29مادرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3688- شعبه اول شورای حل اختاف شوط - محمدزاده 

اگهی
بموجب دادنامه شماره 9509974419500158 صادره ازشعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان آ.غ جابرمحمدلوبااتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و 
تخریب و توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی ازبابت توهین و شش ماه حبس ازبابت تخریب محکوم گردیده است رای صادره 

بدلیل غیابی بودن ظرف20روزپس ازانتشارآگهی قابل واخواهی بوده وپس ازاتمام موعدمقرر قطعی است.
3689-مدیردفترشعبه102دادگاه کیفری دوشهرخوی102جزایی سابق

اگهی
بموجب دادنامه شماره 9709974436100289 مهدی علی همتی بااتهام استفاده غیرمجازبرق به پرداخت بیست و دومیلیون ریال جزای نقدی 
وجبران خسارت وارده محکوم گردیده است رای صادره بدلیل غیابی بودن ظرف20روزپس ازانتشارآگهی قابل واخواهی دراین دادگاه بوده 

وپس ازانقضای مهلت مقرر اقدام ازم معمول خواهدشد
3690-مدیردفترشعبه102دادگاه کیفری دوشهرخوی102جزایی سابق

  مزایده
آموزش و پرورش مسجدسلیمان درصدد است تعدادی از اماک مازاد از جمله ساختمان دبیرستان شبانه روزی واقع در منطقه هفت 
ش�هیدان – یکی از سالنهای هنرستان شریف واقفی- س�اختمان مدرسه شهید کاظمی تمبی – را به صورت اجاره به مدت یک سال 
در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد متقاضیان جهت کسب اطاع و شرکت در مزایده به مدت یک هفته پس از درج آگهی 

در روزنامه به آموزش و پرورش مسجدسلیمان مراجعه و درخواست کتبی خود را اعام نمایند.
شماره : 6733

آگهی حصر وراثت
آقای س�ام  ش�هرت  ظاهری عبده وند  نام پدر اه داد  بشناس�نامه 3673 صادره از  اندیکا  در خواس�تی بخواس�ته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که  پدرش مرحوم اه داد ش�هرت  ظاهری عبده وند  بشناس�نامه 595  صادره از بازفت در تاریخ 
97/6/26 در اندی�کا  اقامت�گاه  دائم�ی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-گل نس�اء احمدی نورالدین وند بش�ماره شناس�نامه 112 
صادره از شوراب )همسر متوفی(2-سام ظاهری عبده وند  بشماره شناسنامه3673 صادره از اندیکا )فرزند متوفی(3-بهادر ظاهری 
عبده وند  بش�ماره شناس�نامه1293 صادره از کوهرنگ)فرزند متوفی(4-رس�تم ظاهری عبده وند  بش�ماره شناسنامه 1292 صادره 
ازکوهرنگ)فرزن�د متوفی(5-فانوس ظاهری عبده وند  بش�ماره شناس�نامه 3277 صادره از مسجدس�لیمان)فرزند متوفی(6-زهره 
ظاهری عبده وند  بشماره شناسنامه 1551 صادره از اندیکا)فرزند متوفی(7-عالم ظاهری عبده وند  بشماره شناسنامه3674 صادره 
از اندیکا)فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6732شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

   آگهی
پرونده کاس�ه 9609986170101181 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مسجدس�لیمان تصمیم نهایی شماره 
9609976170101023خواهان:خانم س�حر امانی فرزند موس�ی به نش�انی اس�تان خوزس�تان مسجدس�لیمان- پش�ت برج- سه راه 
ایس�تگاه سدخوانده: آقای مهرداد قاسمی خواس�ته: طاق به درخواست زوجه رای دادگاه در خصوص دعوی خانم سحر امامی فرزند 
موس�ی بطرفیت آقای مهرداد قاس�می فرزند ابوالحسن بخواس�ته طاق بدلیل رها کردن مدت شش سال و عسر و حرج وارده بشرح 
دادخواس�ت تقدیمی و مستندات پیوس�تی و با این توضیحات که بموجب تصویر نکاحنامه شماره 20640 مورخه 1372/5/9 تنظیمی 
در دفترخانه ازدواج ش�ماره 58 حوزه ثبتی شهرس�تان مسجدس�لیمان خوانده دعوی همسر رس�می و دائمی اینجانبه است حاصل 
ازدواجمان س�ه فرزند میباش�د و مدت شش سال است که خودم و س�ه فرزندم را رها نموده و خرجی ونفقه هم نداده است و در حال 
حاضر حضانت سه فرزند دختر که برزگترین آنها یازده سال سن دارد بر عهده خودم است در خصوص مهریه، نفقه دعوی مطرح حکم 
صادر ش�ده جهیزیه هم در اختیار خودم می باش�د و خواستار صدور حکم طاق با توجه به عسر و حرج وارده و مفارقت همسرش در 
ایام ش�ش س�ال گردیده اس�ت و در راستای اثبات ادعای خود نیز شهودی به دادگاه معرفی و ش�هود هم در شهادتشان اظهار نموده 
اند که معلوم نیس�ت همس�ر خانم امامی کجاس�ت و مدت شش سال اس�ت که زن و فرزندانش را رها کرده و نفقه ای هم به انها نداده 
است خوانده نیز پس از انجام تحقیقات توسط کانتری محل در خصوص مجهول المکان بودنش متعاقبا از طریق جراید کثیراانتشار 
احضار گردید ولی تا کنون علیرغم س�پری ش�دن مدت مدیدی در جلسه مورخ 97/1/18 دادگاه حضور نیافته و جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم هم مراجعه ننموده ایحه ای ارسال ننموده و دفاع و یا تکذیبی هم بعمل نیاورده است لذا با توجه به اینکه 
مس�اعی دادگاه در اصاح ذات البین موثر در مقام واقع نش�د و زوجه باتوجه به مفارقت همس�رش اصرار به متارکه داشت در اجرای 
مواد 27 و 28 قانون اخیر التصویب حمایت خانواده قرار ارجاع امر زوجیت به داوری صادر نظریه داوران نیز واصل و ضمیمه پرونده و 
حکایت از اصرار زوجه به طاق داشته علی ایحال دادگاه با توجه به موارد اعام شده از سوی زوجه و همچنین تحقیقات انجام شده و 
استماع شهادت شهود تعرفه شده و مفارقت زوج در مدت شش سال و اندی که همسر و فرزندانش را رها نموده و نفقه ای هم به آنها 
رداخت ننموده است همگی حکایت از وضعیت نابسامان زوجه در ایام زوجیت داشته و عدم حضور زوج طی جلسات دادرسی نیزدلیل 
موجه بر خواس�ته خواهان بوده و من حیث المجموع این دادگاه عس�ر و حرج زوجه در دوام زوجیت را ثابت وارد دانس�ته و مس�تندا 
بماده 1130 قانون مدنی و شرایط ضمن عقد مستقر در ماده 1119 قانون مدنی حکم به اجبار زوج بر مطلقه نمودن زوجه صادر و اعام 
می دارد با این توضیحات که حضانت فرزندان آنان با توجه به اینکه زوج مدت شش سال مجهول المکان بوده فعا اولویت نگهداری 
آنان با استناد بماده 1169 قانون مدنی با مادر است و در خصوص نحوه ماقات و حضانت آتی آنان در صورت مراجعه و حضور زوج هر 
پانزده روز یکبار  درمحل اقامت آنان در روز پنچش�نبه س�اعت 9 صبح لغایت 5 عصر بوده که در صورت بروز اختاف اداره بهزیستی 
شهرس�تان بوده در خصوص حقوق مالی زوجه مهریه نامبرده با توجه به نکاحنامه آنان یک جلد کام اه مجید به هدیه پنجاه هزار 
ریال و یک ش�اخه نبات به ارزش پنج هزار ریال به انضمام تعداد یک هزار عدد س�که طا تمام بهار آزادی اس�ت که عندالمطالبه بر 
ذمه زوجه پرداخت نماید در خصوص نفقه هم و مهریه زوجه در اظهاراتش اعام نموده که پرونده تشکیل داده است و تنصیف حقوق 
مالی او با نامبرده است در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف و دارائی زوج هم ادعایی ننموده است زوجه خانم سحر امامی 
فرزند موس�ی نیز حسب نامه ش�ماره 97/776/1350 مورخ 97/5/15 فاقد حمل می باش�د. ضمنا زوجه میتواند با مراجعه به یکی از 
محاضر رس�می طاق تقاضای اجرای صیغه طاق را بنماید مدت اعتبار حکم پس از قطعیت آن ش�ش ماه می باش�د در صورت امتناع 
زوج جهت حضور در دفتر طاق و اجرای صیغه طاق س�ر دفتر محترم دارای نمایندگی از س�وی این مرجع بوده از جمله صیغه طاق 
مراعات مواد 1141،1140،1135،1134 قانون مدنی حس�ب مورد بعهده مجری صیغه طاق خواهد بود در صورت وقوع طاق از نوع بائن 
است. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه سپس قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در یکی 

از محاکم محترم تجدید نظر استان خوزستان میباشد.
شماره:6731-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان-چعباوی  

  مفقودی
برگ س�بز و سند کمپانی خودرو سمند سورن 1800 به شماره شهربانی ایران 45-122س12 به 
رنگ س�فید مدل 1389 به شماره موتور 12488332497 وشماره شاسی AF427663 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
293-شاهرود    

   اخطاریه
نام اخطارشونده:س�اار محمدی –عدنان عمر ش�کور به نش�انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان 

بهارستان وقت حضور:1397/11/17    ساعت:17:00علت حضور:وقت رسیدگی.
   م الف/268    شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

اخطار ثبت طاق
جناب آقای داوود وجدی فرزند پرویز به نش�انی مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه صادره به شماره 9709972988400727 به 
تاریخ 137/05/13 از ش�عبه 4 حقوق بهارس�تان با بذل مهریه درخواس�ت ثبت طاق طاق از این دفتر خانه را دارد لذا از شما دعوت 
میش�ود ب�ه آدرس دفت�ر جهت انجام مراحل اق�دام فرمایید .در غیر این صورت وف�ق مقررات اقدام میش�ود.مدت قانونی یک هفته 

میباشد.آدرس دفتر:صالحیه-دفترطاق 12 
 م الف/269       دفتر ثبت طاق 12 رباط کریم

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواه�ان: آق�ای جلی�ل محمدی دادخواس�تی: بطرفیت آق�ای علمقلی توم�اری گیگلو بخواس�ته: مطالبه وجه 1 فقره چ�ک به مبلغ 
27/200/000 ری�ال تس�لیم دفت�ر حل اختاف نموده که پس از ثبت به کاس�ه  483/26/97 ش�عبه 26 برای روز چهارش�نبه 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 وتجویزماده  73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار آگهی می شود که 
نامبرده فوق درروزمقررجهت رس�یدگی دردادگاه حضوربهم رس�اند درصورت عدم حضور دادگاه غیابا”رسیدگی خواهد نمودچنانچه 

بعدا” نیازبه آگهی باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3626 رئیس شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاسه پرونده: 685/4/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/15 ساعت 16/30 خواهان: علیرضا عابدینی خوانده: پرویز 
حس�ینعلی  خواس�ته: خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل دادگس�تری اسامشهر نموده که جهت رس�یدگی به شعبه شورای حل 
اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویزماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضر ش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3625 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: رضا یعقوبی کاس�ه پرونده: 830/2/97 وقت رس�یدگی: به روز سه ش�نبه تاریخ 97/11/23 ساعت 17/00خواهان: محبوبه 
عزیزی خوانده: رضا یعقوبی خواس�ته: مطالبه نفقه خواهان داد خواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری اسامش�هر 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 حاضر ش�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 منتشرومدت 

آن ده روز خواهد بود.
م الف 3623 مدیردفترشعبه 2 شورای حل اختاف اسامشهر

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  499/7/97
مش�خصات محکوم له: محمد مرش�د زاده  بنشانی اسامش�هر خ محمدیه ک31 پ22 مشخصات محکوم علیه: محمد رمضانی نردین 
مجه�ول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 520 مورخ ش�ورای حل اختاف ش�عبه7 که وفق دادنامه ش�ماره ش�عبه دادگاه 
تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل کرده اس�ت حکم به محکومیت خوانده به انتقال وتنظیم س�ند مالکیت خودرو پژو 405 به ش�ماره 
69 – 377 ب 51  باب�ت اص�ل خواس�ته ومبلغ 677500 ریال هزینه دادرس�ی درح�ق خواهان صادرگردید وهمچنی�ن پرداخت نیم 
عش�ردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع 
اج�را گ�ذارد2- ترتیب�ی برای پرداخت محکوم ب�ه بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د 
ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی 
ندارد صریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده 
ای�د لیکن برای درپرداخت اموال خ�ود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی 
ازمفاد اجرائیه متعسرباش�د به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید ش�د4-عاوه برمواردباا که قس�متی ازماده34 اجرای 
اح�کام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنی�ن مفادقانون نحوه اجرای 

محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف 3622 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

اگهی
         دراجرای موادیک و س�ه قانون فوق تصرفات مالکانه اش�خاص به شرح زیراز طرف هیئت 
حل اختاف موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در ثبت اس�ناد و اماک صومعه سرا احراز 

گردیده که در اجرای ماده 3 قانون مذکور ذیًا آگهی می گردد : 
رای ش�ماره139760318011012812-97/9/5یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک باب 
مغازه به مس�احت20,29مترمربع ازپاک1از1اصلی واقع درنرگستان بخش22گیان خریداری 

امیربقایی چمثقالی ازنسق کاسعلی احمدی کوچک که پاک273به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012703-97/9/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین مش�تمل بریکبابخانه ب�ه مس�احت465,75مترمربع ازپاک10اصلی واقع درسس�مس 
بخش22گیان خریداری حمیدفیضی گورابی ازنسق حیدرفیضی که پاک223به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011012703-97/9/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمی�ن مش�تمل بربنای احداث�ی ب�ه مس�احت400مترمربع ازپاک10اصلی واقع درسس�مس 
بخش22گیان خریداری رقیه جانعلی پور ازنسق صفرحسین پور که پاک224به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011013156-97/3/1یک قس�مت مفروزبه عنوان س�ه دانگ مش�اع 
از شش�دانگ یک باب مغازه به مس�احت36,04مترمربع ازپاک7از13اصل�ی واقع درمرجقل 
بخش22گیان خریداری نرجس پوربهزادی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک107به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012847-97/3/1یک قس�مت مفروزبه عنوان س�ه دانگ مشاع 
از شش�دانگ یک باب مغازه به مس�احت36,04مترمربع ازپاک7از13اصل�ی واقع درمرجقل 
بخش22گی�ان خریداری محس�ن نیکدل کاش�می ازمالکیت س�تاداجرایی فرم�ان امام که 

پاک107به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011000755-97/1/21یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یک 
قطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به مس�احت260مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل 
بخش22گی�ان خری�داری عل�ی فدایی فاح اب�ادی ازمالکیت س�تاداجرایی فرم�ان امام که 

پاک1063به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012210-97/9/10یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت25,38مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری 

احیاء صیقلی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1119به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011013155-97/10/1یک قسمت مفروزبه عنوان از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت22,74مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری 

فرخ محسن زاده ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1120به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011013156-97/3/1یک قس�مت مفروزبه عنوان س�ه دانگ مش�اع 
از شش�دانگ یک باب مغازه به مس�احت36,04مترمربع ازپاک7از13اصل�ی واقع درمرجقل 
بخش22گیان خریداری نرجس پوربهزادی ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک107به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011004527-97/4/12یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک باب 
مغازه به مس�احت35,95مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری 
سیدحمیدآل یاسین ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که پاک1079به ان اختصاص یافته است

رای ش�ماره139760318011004526-97/4/12یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ یک 
قطعه زمین مش�تمل براعی�ان احداثی ب�ه مس�احت377,81مترمربع ازپاک7از13اصلی واقع 
درمرجقل بخش22گیان خریداری سیدحمیدآل یاسین ازمالکیت ستاداجرایی فرمان امام که 

پاک1078به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011013224-97/10/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمی�ن مش�تمل برخانه ومحوط�ه ب�ه مس�احت188,40مترمربع ازپاک105از35اصلی واقع 
درواقعه دشت بخش22گیان خریداری فردین نظام دوست ازنسق محرمعلی محرمعلی زاده 

که پاک589به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011013030-97/9/27یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به مس�احت114,01مترمربع ازپاک109وغیره از41اصلی 
واق�ع درادمخ بخش22گیان خریداری س�یده صفیه میرفخری نس�ق عیاس حس�ینی که 

پاک1202به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012387-97/9/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطع�ه زمین مش�تمل برانب�اری ب�ه مس�احت258,08مترمربع ازپاک3از42اصلی واقع 
درعربان بخش22گیان خریداری عبدالرضاپورنظرعلی نس�ق علی جمالی که پاک9555به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012965-97/9/27یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطع�ه زمی�ن مش�تمل برانب�اری ب�ه مس�احت196,18مترمربع ازپاک3از42اصلی واقع 
درعرب�ان بخش22گیان خریداری س�جاداحراری نس�ق علی جمالی ک�ه پاک9556به ان 

اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012966-97/9/27یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل برانب�اری ب�ه مس�احت322,54مترمربع ازپاک101از52اصلی واقع 
درپیش�خان بخش22گی�ان خری�داری ژیاکرام�ت خواه نس�ق مرتضی یوس�فی صفت که 

پاک390به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801101993-97/2/16یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین مش�تمل براعیان به مساحت463,45مترمربع ازپاک10و17از58اصلی واقع درگاوکده 
بخش22گی�ان خریداری رویاروح گری نس�ق گل اقاروح گری ک�ه پاک85به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011012962-97/9/27یک قس�مت مفروزبه عنوان دودانگ مشاع 
از شش�دانگ یکقطعه زمین ش�الیزاری به مس�احت16725,47مترمربع ازپاک2از59اصلی 
واقع درکلس�ر بخش22گیان خری�داری مختارصابرقاضدهی ازمالکیت ابوالقاس�م صابر که 

پاک234به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012961-97/9/27یک قس�مت مفروزبه عنوان دودانگ مش�اع 
از شش�دانگ یکقطعه زمین ش�الیزاری به مس�احت16725,47مترمربع ازپاک2از59اصلی 
واقع درکلس�ر بخش22گی�ان خریداری عل�ی صابرقاضدهی ازمالکیت ابوالقاس�م صابر که 

پاک234به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012960-97/9/27یک قس�مت مفروزبه عنوان دودانگ مشاع 
از شش�دانگ یکقطعه زمین ش�الیزاری به مس�احت16725,47مترمربع ازپاک2از59اصلی 
واقع درکلس�ر بخش22گیان خری�داری پوران صابرقاضدهی ازمالکیت ابوالقاس�م صابر که 

پاک234به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011013157-97/10/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین مشتمل برساختمان به مساحت334,90مترمربع ازپاک64از64اصلی واقع درفتمه سر 
بخش22گیان خریداری علی فردفتمه سری نسق کاسگل فرد که پاک253به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011012809-97/9/25یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل بریکباب انباری به مس�احت3226,13مترمربع ازپاک39از64اصلی 
واقع درفتمه س�ر بخش22گیان خریداری صغری خلخالی فتمه سری نسق ابراهیم خلخالی 

که پاک254به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011666-97/8/29یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
باغ درختکاری به مس�احت9940مترمربع ازپاک11از66اصل�ی واقع درکوده بخش22گیان 

خریداری سیدعظیم سادات نسق سیدنبی سادات که پاک194به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011867-97/9/5یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین به مس�احت8917,18مترمربع ازپاک02از72اصلی واق�ع درمناره بازار بخش22گیان 

خریداری انوش نیازمند نسق حسن نیازمند که پاک235به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012811-97/9/25یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مس�احت160 مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع 
درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری فیروزباغچه مرکیه ازمالکیت س�یدزهرامقیمی که 

پاک1186به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012964-97/9/27یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ 
یکقطعه زمین مش�تمل براعیان احداثی به مساحت314 مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع 
درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری محمدولی رجبی س�یاهکویی ازنس�ق سیدمهدی 

حسینی که پاک1187به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011011424-97/8/26یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمی�ن مش�تمل یکبابخانه ب�ه مس�احت2054,24 مترمرب�ع ازپاک5از91اصلی واقع درس�ه 
س�اربخش22گیان خریداری حمداله حاجت زاده ازنسقخانعلی حاجت زاده که پاک54به ان 

اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011012570-97/9/18یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین مشتمل بربنای احداثی به مساحت371,16مترمربع ازپاک61و77از9اصلی واقع درمعاف 
امن�دان بخش25گیان خریداری محمدمعصومی ازنس�ق احمدمعصومی ک�ه پاک361به ان 

اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011757-97/8/30یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه 
زمین مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت1911,12مترمربع ازپاک2از32اصلی واقع درملکسر 
بخش25گیان خریداری ممحمودمحمدی ازنسق یوسف محمدی که پاک246به ان اختصاص 

یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ 
چنانچه کسی نسب به خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
انتش�ار اولی�ن آگهی لغایت دو م�اه اعتراض خود را کتباً  به این اداره تس�لیم نماید و از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصاح تقدیم 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت خود را به اداره ثبت اس�ناد صومعه سرا ارائه نماید . بدیهی 
اس�ت در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به 
محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره 
ارائ�ه نمای�د و این اداره نیز بدون توجه ب�ه اعتراض معترض ، پرونده متقاضی ثبت را حس�ب 
تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور سند 

مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/16                                                    

   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30                     
     1021   علی کاظمی  پاکدل  رییس اداره ثبت اسناد و اماک صومعه سرا          
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511/202آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آرش جوانشیر که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977500800422 صادره از ش�عبه 8 شورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970141 محکوم به پرداخت مبلغ 
8/200/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته و مبلغ 724/500 ریال باب�ت هزینه ی ابطال  تمبر و درج آگهی و هزینه ی دادرس�ی بانضمام 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 89/12/02 و 89/12/15 در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی شده اید، ظرف ده 
روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/203آگهی
پیروآگهی های قبلی به امیر علی پور فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت س�ید حجت س�یدی زاده حس�ینی 
به طرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه س�فته به موجب حکم ش�ماره 9709977500801128 در پرونده کاسه 970763 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت :1� مبلغ 200/000/000 ریال وجه س�فته ها )بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ 2767000 ریال )خس�ارات 
دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته ها از تقدیم دادخواست 97/8/2 تا زمان وصول وجه آن ها بر مبنای آخرین 
نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن توس�ط اجرای احکام شوراهای حل اختاف 
انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد ش�د صادر و اعام می نماید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/204آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  آقای س�ید جواد حس�ینی  که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500400600 کاس�ه پرونده  9709987500400375 محکوم علیه محکوم اس�ت بابت دو 
فقره چک به ش�ماره 759827� 95/11/15 به مبلغ دوازده میلیون ریال و 759823� 94/11/1 به پرداخت 1� مبلغ بیس�ت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه 
وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر رسید تا یوم ااداء که توسط اجرای 
احکام محاس�به می گردد و نیم عش�ر دولتی در حق محکوم له مهدی جهاندیده محکوم شده اید، ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارد نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزنیه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/205آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  خانم ش�هرزاد جهانگیری مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500401138 کاس�ه پرونده  9709987500400783 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1� 
مبلغ یازده میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواس�ته(  2� مبلغ هفتصد و بیس�ت هزار و چهارصد ریال )خس�ارات دادرس�ی( 3� 
پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ س�ر رس�ید آن ) 96/1/28( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم 
اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاسبه دقیق آن توس�ط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در 
ح�ق خواه�ان آقای دانیال پریزاد صادر و اعام می گردد راز صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/206آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای علیرضا اکبری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای عباس عباس زاده بطرفیت 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977502500528 در پرونده کاسه 970359 حکم به محکومیت خوانده 
ب�ه پرداخ�ت :1� مبلغ 500/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 667950 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم و در 
خصوص خس�ارت تاخیر تادیه مس�تندا به مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد صادر و اعام می دارد رای 
صادره  غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 

در نزد محاکم عمومی و حقوقی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد� سید حمید 
موسوی

511/207آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای س�ید محمد جواد حس�ینی مقدم شاندیز مجهول المکان می 
باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500101101 کاسه 9709987500100894 حکم به پرداخت :1� مبلغ نوزده 
میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ صد و شصت و یک هزار و پانصد و ده تومان ) خسارت دادرسی( 3� پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سررسید آنها ) 97/1/20( تا زمان وصول وجه چکها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده 
بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان امیر 
حمیدیان محکوم ش�د اید، مراتب بدینوس�یله در روزنام�ه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � 
طیبه اسماعیلی

511/208آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه س�ید رضا صدیقی عیدگاهی کاسه پرونده 9709987501500352 
به موجب درخواس�ت اجرای حکم به ش�ماره دادنامه 9709977501500773 حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ش�انزد میلیون و 
دویس�ت هزار ریال وجه حواله ) بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ شش�صد و نود و ش�ش هزار و پانصد ریال )خس�ارات دادرس�ی( 3� 
پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه حواله از تاریخ مطالبه )تاریخ 96/4/26 صدور گواهی عدم پرداخت حواله( تا زمان وصول وجه 
حواله  بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن توسط اجرای احکام 
ش�وراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان خانم مرضیه ش�یر آل محمد و نیم عش�ر دولتی ش�ده 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 اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � اکرم 
یوسفی

511/209آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای/ خانم 1� حس�ین صابری 2� اس�ماعیل عظیمی که مجهول 
الم�کان م�ی باش�ند اباغ می گ�ردد چون وف�ق دادنام�ه ش�ماره 9709977501300515 ص�ادره از ش�عبه 13 در پرونده ش�ماره 
97019977501300263 محک�وم ب�ه پرداخت تضامنی مبلغ ش�صت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و هزین�ه ابطال تمبر و آگهی 
روزنامه جمعا به میزان یک میلیون و هش�تصد و ش�صت هزار ریال و مبلغ دو میلیون و دویس�ت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه می گردد  در 
حق محکوم له آقای/ خانم حسن تابع 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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/210آگهی
پی�رو آگه�ی ه�ای قبلی به علیرضا زارعی خبیری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت جواد هنری ش�انه چی 
بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالب�ه وجه به موجب حک�م ش�ماره 9709977501301068 در پرونده کاس�ه 9709987501300766 
پرداخت 1� مبلغ یازده میلیون و هفتصد هزار ریال وجه حواله )بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ 438/250 ریال )خس�ارت دادرس�ی( 
3� چهارص�د و پنج�اه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 4� پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وج�ه حواله از تاریخ مطالبه 
97/7/25 تا زمان وصول وجه حواله بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به 
دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و 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 دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/211آگهی
پی�رو آگهی های قبلی به حس�ین امیری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت محمد امی�ر عابدین زاده رضوی 
بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 97099775013001036 در پرونده کاس�ه 9709987501300739 
پرداخت 1� مبلغ  چهل میلیون ریال وجه سفته ها  )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ هفتصد و چهل هزار ریال )خسارات دادرسی( 3� 
پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه س�فته ها از تاریخ مطالبه وجه آنها 97/7/17 تا زمان وصول وجه آنها بر مبنای آخرین نرخ تورم 
اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن توسط اجرای احکام ش�وراهای حل اختاف انجام 4� 
چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/212آگهی
پیرو آگهی های قبلی به داراب امیری  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت علی رضائی مقدم بطرفیت ش�ما به 
خواس�ته مطالبه وجه به موج�ب حکم ش�ماره 9709977501300834 در پرونده کاس�ه 9709987501300526 پرداخت 1� مبلغ 
یکصد و ده میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ 1/733/000 ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت حق الوکاله وکیل 
خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید ان )97/2/25( 
تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن 
توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و 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 دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/213آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مجید محبتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ناصر غروبی بطرفیت شما به خواسته 
مطالب�ه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977501300997 در پرونده کاس�ه 9709987501300572 پرداخت 1� مبلغ دویس�ت 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 1/836/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی 3� مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه 
4� حق الوکاله وکیل وفق تعرفه کانون وکا 5� خس�ارت تاخیر تادیه از س�ر رس�ید چک )96/3/15( تا یوم ااداء که براس�اس نرخ 
تورم بانک مرکزی محاس�به و در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/214آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مجید ثابتی صفرپور که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500700675 صادره از ش�عبه 970316 در پرونده شماره محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 1722000 ریال بابت خس�ارت دادرسی و الصاق تمبر و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواس�ت 97/04/16 و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ش�ده اید.  ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت 
داری�د نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد 

511/215آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما سید محمد صادق حیدری و مجید ثابتی صفرپور که مجهول المکان 
می باش�ند اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500800405صادر از شعبه 8 ش�ورای حل اختاف در پرونده شماره 
970085 خوانده ردیف اول آقای مجید ثابتی صفرپور را به عنوان ظهر نویس محکوم به پرداخت مبلغ صد و سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و سی و سه هزار تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه براساس محکوم به در اجرای 
احکام محاسبه و خسارت تاخیر تادیه چکها از  سر رسید تا یوم ااداء و نسبت به سه فقره حواله موضوع خواسته به شماره های 1� 
768835 و 768818 و 768830 جمعًا به مبلغ چهل میلیون ریال خوانده ی ردیف دوم آقای سید محمد صادق حیدری را محکوم 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ صد و بیس�ت و چهار هزار و پانصد تومان هزینه ی دادرس�ی و حق 
الوکاله طبق تعرفه براس�اس محکوم به و خس�ارت تاخیر تادیه حواله ها از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا یوم ااداء در حق خواهان 
ش�ده اید، .  ظرف ده روز از انتش�ار 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. 
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/216آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خواندگان: 1� الناز فتحی 2� الهام فتحی مجهول المکان می باش�ند اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
پرویز اس�امی راد بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چ�ک به موجب حکم ش�ماره 9709977501401068 در پرونده کاس�ه 
9709987501400718 به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 1� مبلغ س�ی و چهار میلیون ریال اصل خواس�ته )وجه 
چک مستند دعوی( 2� مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال خسارت دادرسی 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ س�ر رس�ید آن 1397/01/15 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ای�ران در حق خواهان صادر و اعام می گردد و  مراتب بدینوس�یله در روزنام�ه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
متصدی امور دفتری  شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی چهار برج

511/217آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده غامرضا لپه خراسانی فرزند علی اکبر مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمدرضا 
بخش�ی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977501400946 در پرونده کاسه 9709987501400222 
به محکومیت خوانده به پراخت :1� مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت بخش�ی از ثمن معامله فروش خودرو بنز با مشخصات تیپ 190 
به ش�ماره پاک 45 د 531 ایران 89 بابت اصل خواس�ته 2� پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقویم دادخواست )97/3/30( تا 
یوم ااداء براساس شاخص قیمت ساانه بانک مرکزی 3� پرداخت مبلغ سه میلیون و صد و نود و هشت هزار ریال بابت جمعا هزینه 
دادرسی و تعرفه خدمات و هزینه اوراق هزینه درج آگهی در روزنامه در حق خواهان صادر و اعام می گردد و مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهار برج

511/218رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد یوس�فی محمد آباد  دارای شناسنامه ش�ماره 24889 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/762 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر یوسفی محمد آباد به شناسنامه 1 در تاریخ 
97/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� زهرا پور  غام ش�ریف آباد 
فرزند  علی اصغر به ش ش 657 متولد 1326 صادره از سرجام همسرمتوفی. 2� اشرف یوسفی محمد آباد فرزند علی اصغر به ش ش 
0921258798 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� اسماعیل یوسفی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش ش 20050 متولد 
1366 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 4� تکتم یوس�فی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش ش 0920351581 متولد 1368 صادره از 
مش�هد فرزند متوفی. 5� مهدی یوس�فی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش ش 1945 متولد 1363 صادره از مشهد فرزند متوفی.6� 
محس�ن یوس�فی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش ش 22 متولد 1365 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 7� محمد یوسفی محمد آباد 
فرزندعلی اصغر به ش ش 24889 متولد 1358 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 8� رضا یوس�فی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش 
ش 2029 متولد 1359 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 9� فاطمه یوس�فی محمد آباد فرزندعلی اصغر به ش ش 0933309264 متولد 
1355 صادره از مشهد فرزند متوفی. 10� باقر یوسفی محمد آباد فرزند علی اصغر به ش ش 514 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند 
متوف�ی. 11� احمد یوس�فی محمد آباد فرزند علی اصغ�ر به ش ش 76270 متولد 1350 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 12� محمود 
یوس�فی محمد آباد فرزند علی اصغر به ش ش 1650 متولد 1352 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 13� حس�ن یوس�فی محمد آباد 
فرزندعلی اصغر به ش ش 639 متولد 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی. . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
قاضی شورا � شعبه 230  شورای حل اختاف مجتمع شماره یکشهرستان مشهد 

511/219رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم عفت آصفی یزدی دارای شناس�نامه ش�ماره 52621 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 230/970/764 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا گرمس�یر به شناسنامه 510 در تاریخ 
1396/8/19 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� مهدی گرمس�یر فرزند 
محمدرضا به ش ش 5037 متولد 1354 صادره از تهران فرزند متوفی.2� مهری گرمس�یر فرزند محمدرضا به ش ش 28588 متولد 
1356 ص�ادره از ته�ران فرزند متوفی. 3� مهرداد گرمس�یر فرزن�د محمدرضا به ش ش 2874 متولد 1360 ص�ادره از تهران فرزند 
متوفی. 4� محمد حس�ن گرمس�یر فرزند محمدرضا به ش ش 5309 متولد 1361 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 5� حسام گرمسیر 
فرزند محمدرضا به ش ش 0921420226 متولد 1370 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� عفت آصفی یزدی فرزند عبدالحسین به ش 
ش 52621 متولد 1334 صادره از تهران همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/220آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
زمزم ایران دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم س�میه زمانی قلعه کوهی فرزند محمد حس�ن به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح 
که به ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987576000733 ش�عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/221آگهی
کاس�ه پرونده: 26/970598. وقت رس�یدگی: 1397/12/13 س�اعت 9 صبح . خواهان: بانک صادرات . خوانده: علی ضیافتی فرزند 
حسین، احمد حیدرزاده فرزند هاشم � مجهول المکان . خواسته: مطالبه وجه.خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت 
خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار اگهی می 
ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/222آگهی
کاس�ه پرونده: 26/970907. وقت رس�یدگی: 1397/12/21 س�اعت 9 صبح . خواهان: بانک ملی. خوانده: مسعود کاوانلی � مجهول 
المکان . خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتش�ار اگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/223آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به حمید پاش�اپور � رضا نامدوست � محمد حسین س�لیمانی � امیر نامدوست که 
مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 9710427577600239 در پرونده کاسه 26/960314 به موجب دادنامه 
ش�ماره 9609977577600769 صادره از ش�عبه 26 دادگاه عمومی مش�هد محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 21817741 
ریال بابت اصل خواس�ته و نیز پرداخت 4822121 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محکوم له می باش�د. پرداخت نیم عش�ر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
علیرضا باقری

511/224آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
خواهان آقای محمد صادق رحیمی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/ خانم 1� محمد حسن پازی رضایی 2� محمد 
جوادپازی رضایی 3� محمد حجت پازی رضایی 4� عزت پازی رضایی 5�  عشرت رضایی 6� زهران سلطان ذوالفقاری 7� علی اصغر 
شوش�تری ف 8� منیره روحی دوغابی فرزند محمدعلی 9� علی اکبر غامی مقدم فرزند رجبعلی 10� زهرا س�جادی فرزند محمد 
رحیم 11� جعفر قاسم نژاد فرزند عباس 12� بهجت ضیائی زاده فرزند علی 13� قربانعلی عباسی قلعه عباس 14� علیرضا شوشتری 
15� علی اکبر رمضان زاده فرزند حس�ن 16� محمد یزدان پناه فرزند گل محمد 17� علی محمد زوار حس�ن آبادی فرزند غامرضا 
18� علی اکبر ابراهیمی فرزند مصطفی به خواس�ته اثبات وقوع بیع � الزام به تنظیم س�ند ملک مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاسه 9709987578900090 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/06 س�اعت 12 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/225آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم عفت گرد نوغانی فرزند  

علی اصغر
خواه�ان آقای غامرضا ش�گفته خور فرزند قربان دادخواس�تی به طرفیت خوان�دگان 1� خانم عفت گرد نوغان�ی فرزند علی اصغر 
2� موقوف�ه عل�ی قلی خان )عادل ش�اه( ب�ه تولیت ایرج نادری ب�ه وکالت جعفر زاده دانش�ور با نمایندگی محم�د قیافه تورچی به 
خواس�ته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک و اجاره مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709987578900190 ش�عبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/12/04 س�اعت 12 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/226آگهی
خواهان معصومه احمدی جوزم فرزند میرزا عیس�ی دادخواس�تی به طرفیت ش�اپور آرامش و دنیا  آرامش فرزند ش�اپور و غیره به 
خواس�ته الزم به تنظیم س�ند خودرو اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به 
ش�عبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد 
� ابتدای بلوار ش�هید مدرس ارجاع و با کاس�ه 9709987578800331 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/28 و ساعت 
12 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان ش�اپور آرامش و دنیا آرامش فرزند ش�اپور درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � کاظمی

511/227آگهی وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 37/971070 . خواهان: عبدالحمید احدی مرادابادی فرزند وزیر خوانده: 1� جال 2� کمال 3� س�میرا 4� سوس�ن 
5� فاطمه شهرت همگی عوض نیا 6� سونیا عاشوری 7� سحر 8� فاطمه 9� صدیقه 10� سمیه 11� ابوالفضل 12� علی اکبر شهرت 
همگ�ی خوش�خرام 13� مملکت رجایی مق�دم 14� غامرضا کدخدایی 15� فاطم�ه معین درب�اری 16� محمدآهنچیان 17� فاطمه 
عباس�ی 18� محمد خوشخرام . خواس�ته: ابطال سند رسمی. وقت رسیدگی: 1397/11/24 س�اعت 12 ظهر. محل حضور شعبه 37 
دادگاه حقوقی مشهد .علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان ،  خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در غیر اینصورت دادگاه غیابًا رس�یدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/228آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به فاطمه مس�افر فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت س�ید 
بهمن حس�ین زاده گجوان علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9309977578701180 در پرونده کاسه 
37/930854 به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق 
خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ در در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/229آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به مجهول المکان
تجدی�د نظرخواه احمد س�روقد مقدم دادخواس�ت تجدید نظرخواه�ی به طرفیت تجدی�د نظرخوانده ها آریو برزن و آس�نا هر دو 
شکیبائیان نسبت به دادنامه شماره 01248� 970 )خاصه حکم: دادگاه ادعای خواهان را متوجه خواندگان نمی داند و به استناد بند 
4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند.( در 
پرونده  کاس�ه 970664 شعبه 36 تقدیم )به ش�ماره 97/334/ت ثبت( و طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی 
ب�ه عل�ت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده ها مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می  گردد 
تا تجدید نظرخوانده ها ظرف ده روز پس از  تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاس�خی دارند کتبًا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/230آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
خواهان آقای آیدین کوش�ا دادخواس�تی به طرفیت خواندگان س�ید حسین س�ادات � محمد محمد زاده � مهین دخت اعتمادی � 
مهران رضایی به خواسته اثبات وقوع بیع � الزام به تنظیم سند رسمی ملک � مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987578600792 ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � مجتبی مهران فر

511/231آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم عباس محرری فرزند 
مصطفی

خواهان آقای محمود روحانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای عباس محرری به خواس�ته تنظیم سند رسمی و غیره مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578500679 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/14 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � راحله فرهادی نژاد

511/232آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره قبلی به محکوم علیه آقای ارسان حسن پور فرزند رشید  فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
در خصوص دادخواست )مطالبه وجه چک( آقای حسن فرزانه فرزند براتعلی در پرونده کاسه 34/960468 به طرفیت وی منجر به 
صدور دادنامه ش�ماره 9709977578400494 مورخ 1397/04/27 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 7/035/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ س�ر رس�ید چک تا تاریخ وصول آن بر مبنای  نرخ تعادلی بانک مرکزی، در حق خواهان ش�ده اس�ت. رای صادره غیابی و 
ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظرف بیس�ت روز قابل  اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � جمیل 
حکیمی امان محمد
511/233آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم  سعید اسفندیاری فرزند 

محمدرضا
خواهان/ ش�اکی: بی بی کبری طباطبائی خویدگی � معصومه اس�دپرور دادخواس�تی به طرفیت خواندگان: ابراهیم غامی � نعیمه 
نبردی � بی بی کبری طباطبائی خویدگی � ناصر نبردی � ابوالقاسم نبردی � سعید اسفندیاری � حشمت اه نبردی � ملیکا نبردی 
� آرزو نبردی به خواس�ته/ اتهام: اثبات وقوع بیع � اثبات فس�خ نامه مورخ 89/2/20 الزام به تنطیم س�ند رس�می ملک مطرح  که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 920998511290083 ش�عبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه 

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

511/234آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آقای احس�ان امیری فرزن�د صمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود 
در م�ورد دادخواس�ت بان�ک مه�ر اقتص�اد علیه ش�ما به خواس�ته مطالب�ه وجه ب�ه موجب دادنامه ش�ماره 
9709977578101290 در پرون�ده کاس�ه 31/970745 به پرداخت مبلغ 227/605/120 ریال اصل خواس�ته 
محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ در در روزنامه در 

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

511/235آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 30/970924 . وقت رس�یدگی مورخ 97/12/05 س�اعت 12 ظه�ر خواهان:علی اصغر ناصری حص�اری فرزند محمد 
ناصر خوانده: محمد رس�ول پیشماز فرزند محمدرضا. خواس�ته: اثبات وقوع بیع � الزام به تنظیم سند. خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار اگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�رآخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور به هم رس�اند. چنانچه بعد 

اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� میرزا پور

511/236آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرون�ده: 30/970958 . وق�ت رس�یدگی م�ورخ 97/12/21 س�اعت 10 صب�ح خواهان: عل�ی رحیمی 
فرزندعباس. خوانده: مهدی جهانگیری کلوخی فرزند رجبعلی. خواس�ته: ابطال س�ند. خواهان دادخواس�تی 
تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور به هم رس�اند. چنانچه بعد اباغی به وسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� میرزا پور

511/237آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خانم محمد حسن پرشهباز فرزند 
حسین

ش�ماره:970941؛ خواه�ان آق�ای/ خانم ش�بنم کاون�دی دادخواس�تی بطرفی�ت خوانده آق�ای/ خانم محمد 
حس�ن پرش�هباز فرزند حس�ین به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 
9709985114800904 ش�عبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به  علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگه�ی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � سعید 
علیشاهی

511/238آگهی اباغ دادنامه به رضا ابراهیمی در پرونده کاسه 970332
خانم یگانه میرزاده دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه نفقه به طرفیت رضا ابراهیمی در این شعبه مطرح نموده  
که طی دادنامه صادره از شعبه 21 به شماره 9709977587100833 الزام خوانده به پرداخت نفقه جاریه بدل 
از خوراک و پوش�اک و درمان به مبلغ 500 هزار تومان و نیز بدل از مس�کن و اثاث البیت به مبلغ ششصد هزار 
تومان بانضمام خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. و نسبت به مازاد آن رای بر بطان 
دعوی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی اس�ت ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
دادگاه صادر کننده رای و س�پس ظرف مدت بیس�ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان 

خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/239آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای دانش�ور صالحی مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم ملیحه قاس�می میل کاریز 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه خس�ارات دادرس�ی تس�یلم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 20  دادگاه خانواده مش�هد ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی برای 
مورخه 1397/11/28 س�اعت 10/30 صبح تعیین شده است. به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ 
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه دوم دادخواس�ت و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر ش�ود. چنانچه بعداً اباغی به وس�یله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 970627
 دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
511/240آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم نصیر سرایانی اول فرزند ابوالفضل

خواهان آقای/ خانم مرجان غفاریان ادبی دادخواس�تی به طرفیت  خوانده آقای/ خانم س�فیر سرایانی اول به 
خواس�ته مطالبه نفقه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987586800721 شعبه 
18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 
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 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. 970746
منشی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد � حسین نوری

512/241آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 952192 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه محکوم علیهم 1- آقای مهدی امین 
الشریعه نجفی فرزند احمد 2- آقای نوید امین الشریعه نجفی فرزند احمد 3- شرکت قطعه سازان پیشگامان 
صنعت پویا فر پاس�ارگاد به مدیریت نوید امین الش�ریعه نجفی 4- آقای فرناز امینیان فرزند حمید 5- آقای 
احمد امین الش�ریعه نجف�ی محکوم اند به پرداخت تضامن�ی 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و کلیه 
خس�ارات دادرس�ی و تاخیر و حق الوکاله در حق محکوم له جال الدین داودی و پرداخت نیم عش�ر دولتی 
، نظرب�ه اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حس�ب تقاضای محک�وم له اموالی به 
ش�رح ذیل توقیف وتوس�ط کارشناس س�هیل مصدق ارزیابی ومقررگردید درتاریخ  1397/10/26 ازساعت 12 
الی 13 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری طرقبه باحضورنماینده دادس�تان محترم به فروش 
برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد 
ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می 
توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد و بدهیهای معوقه وهزینه های تنظیم س�ند به عهده فروش�نده می باشد و تخلیه وتحویل تابع مقررات 
مربوطه بوده وارتباطی به این اجراندارد . ش�رح اموال مورد مزایده : ملک واقع در جاده ش�اندیز روستای چاه 
خاصه صاحب الزمان خ ش�هید ریحانی خ خیام خ س�هروردی پس از خ رازی و نرسیده به اراضی آستان قدس 
قطعه دوم س�مت راس�ت مقابل باغ عباسی به مساحت 2000 متر مربع به صورت بایر خارج از محدوده روستا و 
فاقد انشعابات و امتیازات متعلق به آستان قدس که از سال 1392 به مدت 10 سال در اجاره محکوم علیهم می 

باشد و به ارزش 2/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

512/242آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
به موجب پرونده  ش�ماره کاس�ه 970148 و 970464 ش�عبه اول  اجرای احکام دادگس�تری طرقبه ش�اندیز 
محکوم علیهم تکتم نفیسی نیا – رضا خنده رو معینی – شرکت شیرآوران – علی خنده رو – قاسم خنده رو 
محک�وم اند به پرداخت 504/057/350 ریال و 289/715/000 ریال و کلیه خس�ارات دادرس�ی و تاخیر و حق 
الوکاله در حق محکوم له حس�ین ناهید تیتکانلو و پرداخت مبلغ حق ااجرا می باش�د که  اموال ذیل توقیف 
وتوس�ط کارش�ناس مجید داور پناه محترم به فروش برس�د مزایده در تاریخ 1397/10/26 ازس�اعت 8 الی 9 
صبح ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای 
آن نق�دا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند 
ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
.شرح اموال مورد مزایده : ملک به شماره پاک ثبتی 144 فرعی از 95 اصلی به مساحت ششدانگ 2530 متر 
مربع واقع در جاده شاندیز امام رضا 28 ک شهید علوی پ 61 که به ارزش 4/5 دانگ از شش دانگ از قرار هر 
متر مربع 9/000/000 ریال و جمعا 17/077/500/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و هفتصد 

و پنجاه هزار تومان ارزیابی گردیده است.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

اباغیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970408 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی نام حس�ین نام خانوادگی به بودان نام پدر   
نش�انی مجهول المکان اگهی اباغ وقت رس�یدگی دادخواست و ضمائم  اقای عزیزاله تاج الدینی چالشتری با 
وکالت اقای کریم ملکی ش�یرتری به خواس�ته مطالبه وجه دادخواس�تی بطرفیت اقای حسین به بودان تقدیم 
این شورا نموده که به  شماره 970408 ثبت شعبه دوم شورای حل اختاف حقوقی شهرستان اهیجان و برای 
روز ش�نبه مورخه 1397/11/27 س�اعت 16 عصر وقت رس�یدگی تعیین و اعام نموده اند که خوانده مجهول 
المکان می باش�د حس�ب تقاضای خواهان و دس�تور ش�ورا با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار اگهی می ش�ود که خوانده قبل از حلول جلس�ه رس�یدگی جهت 
اعام ادرس و دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم به دبیرخانه شورا مراجعه و در موعد مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر شود.
   ح   5872    مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان اهیجان- بختو  

اباغیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970657  مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی نام جعفر نام خانوادگی دادرس کوشالی نام 
پدر حسین نشانی مجهول المکان اگهی اباغ  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به جعفر دادرس کوشالی 
فرزند حس�ین در خصوص دعوی خواهان هادی پور س�لیمان به وکالت از بهمن موسی پور نوشر بطرفیت شما 
به خواس�ته مطالبه 77/000/000 ریال بابت س�ه فقره چک بامحل و کلیه خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله 
و هزینه دادرس�ی که به ش�عبه اول شورا ارجاع شده و به ش�ماره 970657 در شعبه اول شورای حل اختاف 
شهرس�تان اهیجان ثبت گردیده و در تاریخ 97/11/24 س�اعت 9 صبح تعیین وقت گردید که طبق موضوع 
ماده 73 قانون ایین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در شورا حاضر گردد.
ح  5873    دبیر شعبه اول شورای حل اختاف اهیجان- سمیه عاشوری

آگهی حصر وراثت
اقای مرتضی آزمایش فرزند اقاجان به ش�ماره شناس�نامه 5179072093 استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 97 -198 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
ش�ادوران ام البنین احمد پور کلنادان ش�ماره شناسنامه 386 در تاریخ 1383/08/06 در اقامتگاه دائمی خود 
در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- مرتضی آزمایش فرزند اقاجان به شماره 
شناس�نامه 5179072093 پس�ر متوفی 2- علیرضا آزمایش فرزند اقاجان به شماره شناسنامه 5179073901 
پس�ر متوف�ی 3- زه�را آزمایش فرزند اقاجان به ش�ماره شناس�نامه 5179070287 دخت�ر متوفی 4- زینب 
آزمایش فرزند اقاجان به ش�ماره شناسنامه 5179670020 دختر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری 
ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتش�ار درج میگردد تا هرکس�ی نس�بت به ان اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان 

سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
ح   5874    قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

آگهی حصر وراثت
اقای علیرضا شب دینی پاشاکی  فرزند قاسم  به شماره شناسنامه 0057614679 استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 97 -194 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته 
اس�ت که ش�ادوران مدینه صدیقی پاش�اکی    ش�ماره شناس�نامه 2721695525  در تاریخ 1397/10/03 در 
اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- علیرضا شب دینی 
پاش�اکی فرزند قاسم شماره شناسنامه 0057614679 پس�ر متوفی 2- حسن شب دینی پاشاکی فرزند قاسم 
ش�ماره شناس�نامه 0052105288 پس�ر متوفی 3- معظم  شب دینی پاشاکی فرزند قاس�م شماره شناسنامه 
2721716727 دخت�ر متوف�ی  و متوف�ی بج�ز وراث فوق وراث دیگری ن�دارد این اگهی ب�رای یکی از جراید 
کثیراانتش�ار درج میگردد تا هرکسی نس�بت به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد 
ظرف یک ماه پس از انتش�ار به ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف شهرستان س�یاهکل تقدیم نماید در غیر این 

صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
ح   5875    قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 

 آگهی حصر وراثت
اقای لطف اله تحویلی بیدرونی فرزند حجت به ش�ماره شناسنامه 5179676924  استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97 -196 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است 
که ش�ادوران علی رضا تحویلی بیدرونی    ش�ماره شناس�نامه 729  در تاریخ 1393/01/14 در اقامتگاه دائمی 
خود در شهرس�تان س�یاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- لطف اله تحویلی بیدرونی فرزند 
حجت به ش�ماره شناس�نامه 5179676924 برادر متوف�ی 2- آفاق تحویلی بیدرونی فرزند حجت به ش�ماره 
شناس�نامه 5179676460 خواهر متوفی  و متوفی بج�ز وراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از 
جراید کثیراانتش�ار درج میگردد تا هرکسی نسبت به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی 
باش�د ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول ش�ورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر 

این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
ح    5876     قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای وحید چمنی فرزند صادق به اتهامات 1. تحریق عمدی 2. توهین 3.  تهدید به ضررهای جانی 
و مالی 3. توهین به مقدسات اسام 5. ایجاد مزاحمت تلفنی 6. تخریب عمدی دوربین منزل پیرامون  شکایت  
آقای امیر عزیزی فرزند فتح اله در پرونده کاسه 9709988315900226 به شماره بایگانی 970241ب8 تحت 
تعقیب کیفری می باشد و اباغ ا حضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای 
ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اعام می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتسابی  خود در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت قانونی تصمیم مقتضی ا تخاذ می گردد. 
1145 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای فردین مهدی آبادی فرزند اسداله به اتهامات 1. مباشرت در جعل سند عادی 
2. کاهبرداری به مبلغ  چهار میلیون ریال پیرامون ش�کایت آقای ا حد مالکی فرزند مسلم در 
پرونده کاس�ه 9709988315900152 به شماره بایگانی 970161 تحت تعقیب کیفری می باشد 
و اباغ ا حضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174  
قان�ون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اع�ام می گردد تا ظرف یک ماه 
از تاریخ نش�ر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی  خود در این شعبه حاضر شود در غیر 

اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی ا تخاذ می گردد. 
1146 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظ�ر ب�ه اینکه آقای محس�ن محم�دی فرزند  ناصر ب�ه ش�ماره  مل�ی 3830312458  متولد 
1378/10/20 به اتهامات 1. مش�ارکت در قاچاق س�ازمان یا فته تعداد 1682 مش�روبات الکلی 
کاای ممنوع قاچاق به ارزش ریالی یک میلیارد و یکصد و هش�تاد و یک میلیون و هفت صد و 
پنج هزار و نهصد و ده ریال با در اختیار قرار دادن خودروی س�واری س�مند به شماره انتظامی 
853ق45 ایران 61 جهت حمل مش�روبات الکلی یاد ش�ده 1. مش�ارکت در  تغییر ارقام پاک 
خ�ودرو س�واری س�مند از 853 ق45-  ایران 61 ب�ه 853 ق45  ایران 66 در پرونده کاس�ه 
9709988315900142 به ش�ماره بایگانی 970149 ب8 تحت تعقیب کیفری می باشد و اباغ ا 
حضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174  قانون 
آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اعام می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتسابی  خود در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت 

پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی ا تخاذ می گردد. 
1147 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای امیرحس�ین کوانی فرزند پیمان به اتهامات 1.   مشارکت در سرقت تعزیری 
مس�لحانه با اس�تفاده از ساح س�رد )چاقو( شامل گوشی تلفن همراه س�اک  و لباس ورزشی ، 
وجه نقد و مدارک شناسایی از حیث   جنبه عمومی جرم با همدستی بهنام تیموری و رضا کاوه 
موضوع شکایت آقای محمدعلی زین وایتا بر مهبد زرین 2. مشارکت در سرقت تعزیری شبانه 
یک دس�تگاه  گوش�ی تلفن همراه از  نوع سامسنگ 7j با  همدس�تی بهنام تیموری در پرونده 
کاسه ی 9709988315900604 به شماره بایگانی 970651 ب8 تحت تعقیب کیفری می باشد 
و اباغ ا حضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174  
قان�ون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده اع�ام می گردد تا ظرف یک ماه 
از تاریخ نش�ر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی  خود در این شعبه حاضر شود در غیر 

اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی ا تخاذ می گردد. 
1148 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در اج�رای م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مص�وب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 
9709988323200575 ش�عبه 12 دادیاری دادس�رای  عمومی و انقاب کرمانش�اه آقای فرید 
عباس�ی فرزند پرویز به اتهام  مش�ارکت در سرقت تعزیری مش�دد موضوع شکایت آقای علی 
فاحی فرزند  مراد و ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت اشکان مارابی فرزند  پیمان تحت 
تعقی�ب قرار دارد. با عنایت به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان و عدم امکان اباغ احضاریه و 
عدم دسترس�ی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در 
ش�عبه مارالذکر جهت پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور در مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1150 دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در اج�رای م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مص�وب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 
9709988323200417 شعبه 12 دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب کرمانشاه آقایان 1. میاد 
محمدی 2. ساسان باقری به اتهام مشارکت  در ایراد صدمه بدنی و مشارکت در تخریب عمدی  
گوشی تلفن همراه و حمل ساح سرد به منظور  درگیری موضوع  شکایت آقایان مهدی کیانی 
فرزند هاش�م و مهدی سلیمی فرزند حس�ین تحت تعقیب قرار دارد. با عنایت به معلوم نبودن 
محل اقامت ایش�ان و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به آنها مراتب یک نوبت در 
روزنامه  آگهی  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1151 دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در اج�رای م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مص�وب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 
9709988323200670 ش�عبه 12 دادیاری دادس�رای  عمومی و انقاب کرمانش�اه آقای صابر 
باق�ری فرزن�د مراد حاصل به اتهام رانندگی و س�ایل نقلیه موتوری از نوع موتوس�یکلت بدون 
داش�تن  گواهینامه رسمی برای بار نخس�ت موز گزارش مرجع انتظامی تحت تعقیب قرار دارد. 
با عنایت به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به 
آنه�ا مرات�ب یک نوبت در روزنامه  آگهی  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مارالذکر 
جهت پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر ش�ود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم 

ازم گرفته خواهد شد. 
1152 دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در اج�رای م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مص�وب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 
9709988323200453 ش�عبه 12 دادیاری دادس�رای  عمومی و انقاب کرمانش�اه آقای امیر 
س�روش غیبی فرزند جهانش�اه به اتهام مباشرت در س�رقت تعزیری دو دستگاه تلفن همراه و 
وجوه  نقد )کیف قاپی( موضوع ش�کایت خانم ش�یرین عس�کری از حیث جنبه عمومی حسب 
قرار جلب به دادرسی شعبه 102 دادگاه کیفری 2  کرمانشاه تحت تعقیب قرار دارد. با عنایت به 
معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به آنها مراتب یک 
نوبت در روزنامه  آگهی  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1153 دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988322300304 ش�عبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 
جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709978312701346  شکات: 1. شرکت آب و فاضاب 
روس�تایی کرمانشاه با نمایندگی آقای  افشین حقیقی فرزند ش�اهمراد به نشانی استان 
کرمانشاه  شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه مسکن 2. مجتمع  دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان  کرمانشاه معاون دادستان به نشانی کرمانشاه خیابان شریعتی کوچه ثبت متهم: 
آقای هادی  گرورانی فرزند  محمد به نشانی کرمانشاه  بخش بیلوار روستای گروران  اتهام: 
استفاده غیر مجاز از آب  رای دادگاه در خصوص اتهام هادی  گرورانی فرزند محمد دایر به 
استفاده غیر مجاز از آب موضوع کیفرخواست 976794- 1397/07/17 صادره از دادسرای 
عمومی و انقاب کرمانشاه  نظر به شکایت ا داره آب و فاضاب روستایی شهرستان کرمانشاه  
تصاویر پیوست صورتجلسه تنظیمی و مجموع تحقیقات پیوست پرونده  توجه اتهام به وی 
محرز است دادگاه با استناد به ماده یک از قانون مجازات  استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و 
... مصوب 1396  عاوه بر   الزام به پرداخت بهای مصرفی )10546890 ریال( وی را به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در جه شش  محکوم می  نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از اباغ و اقعی قابل واخواهی نزد این دادگاه و سپس ظرف مدت 

بیست روز قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
2014 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه 

اگهی
محکوم له : علی حسین عدالت دوست،ملک حسین قشقایی،نصار آزاد محکوم علیه: اهالی 

امیدیه علیا و اشخاص ذیل :
1.آقای عبدالعزیز ش�ریفات فرزند فاضل2.آقای عبدالحسین ش�ریفات فرزند مهبول3.
آقای کریم ش�ریفات فرزند آقا4.آقای اسفندیار ترکی5.آقای یحیی شریفی فرزند بدیر6.

آقای عباس عس�اکره فرزند مدمول7.آقای شهرام اشرفی فرزند عبدالنبی8.آقای محمد 
اشرفی فرزند عبد9.آقای لفته شریفات فرزند سلطان10.آقای عبدالرحمان شعبانی فرزند 
سلطان11.آقای عبداه اشرفی فرزند خلف12.آقای مجید شریفات13.آقای زیاد شریفات14.

اقای ناصر اشرفی15.آقای عبدالجلیل شریفی فرزند دهیش16.آقای ابراهیم شریفی فرزند 
احمد17.آقای احمد شریفات فرزند اسود18.آقای سالم شریفات19.آقای پری شریفات فرزند 
یعقوب20.آقای حسین اشرفی فرزند خلف21.آقای جبور شریفی فرزند بدیر22.آقای یوسف 
شریفات فرزند عبدالصمد23.آقای بنوان شریفات فرزند خلف24.آقای ناجی شریفات فرزند 
عبدالرضا25.آقای عبداه ریاحی فرزند فلیج26.آقای جاسم شریفی فرزند فرهان27.آقای 
عباس شریفات فرزند فالح28.آقای پروین بهپور فرزند احمد29.آقای غامعلی همتیان30.
آقای خاور قنواتی فرزند جعفر 31.آقای جواد ش�ریفات فرزند صلح 32.آقای عبدالس�تار 
شریفات فرزند شاوی33.آقای گلبس قشقایی 34.آقای امین شریفات فرزند شنیخر35.

آقای کامله شریفات 36. آقای منصور شریفات 37. آقای فرنگیس فوادی فرزند سفرعلی 
38. آقای احمد ریاحی منیر فرزند محاوی39.خانم خدیجه شریفی فرزند دهیش40. آقای 
محمد ش�ریفات41. آقایمحمدکاظم ش�ریفات فرزند حمید42. آقای حمد اشرفی فرزند 
عبد43.محمود شریفات فرزند شبانه با وکالت آقای جعفر جالیان فرزند اسکندر به نشانی 

امیدیه- روبه روی دادگستری
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به اهالی امیدیه علیا که مجهول المکان 
میباش�ند اباغ میش�ود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان 
امیدی�ه 8909986136100562 وبه موج�ب دادنامه ش�ماره 9409976136101044 مورخ 
1394/9/4صادره از ش�عبه اول حقوقی عمومی دادگس�ترس شهرس�تان امیدیه و تایید 
شعبه سیزدهم تجدیدنظر با دادنامه 9609976118400744 محکوم علیهم فوق محکومند 
به محکوم علیهم فوق محکومند به افر از اراضی مشاعی خواهان دعوای اصلی و تقابل به 
میزان 530سهم در پاک 6067 بخش 1بهبهان قریه امیدیه علیا طبق نظریه کارشناسی و 
استعامات ادارات مربوطه در حق محکوم لهم و پرداخت مبلغ 6میلیون و دویست و شصت 
هزار ریال بابت خسارت دادرسی و شصت هزار ریال بابت بهای برگ اجرائیه در حق محکوم 
لهم ، پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرا ی ماده 73آیین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیرالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
ضمنا با توجه به پرداخت مبلغ صد و چهار میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و دویست 
ریال در تاریخ 1396/9/25 به عنوان خسارت دادرسی به حساب سپرده دادگستری موضوع 

پرداخت خسارت دادرسی توسط محکوم لهم منتفی می باشد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امیدیه    شماره: 6735
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم  اش�رف زینعلی داراي شماره شناسنامه  229  به شرح دادخواست به کاسه  1094/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  مهدی 
ش�ریعتی فر بشناسنامه ش�ماره  243 درتاریخ 97/6/27  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر اشرف 
زینعل�ی داراي ش�ماره شناس�نامه  229  متولد 1340 همس�رمتوفی 2- معصومه ش�ریعتی فر 
دارای شماره شناس�نامه 4273 متولد 1362 دخترمتوفی 3- مرضیه شریعتی فر دارای شماره 
شناسنامه 0011110449  متولد 1368 دخترمتوفی 4- وارتان هاکوپیان دارای شماره شناسنامه 
602 متولد  1315 مادرمتوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر 
آگه�ی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قرچ�ک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                       2030    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی احمدی راد داراي شماره شناسنامه 990 به شرح دادخواست به کاسه 796/1/97 
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر حسین 
زاده بشناسنامه شماره  32  درتاریخ 80/12/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمود حسین زاده دارای شماره شناسنامه 1713 
متولد 1344 پسرمتوفی 2- علی اصغر حسین زاده دارای شماره شناسنامه 6875 متولد 1354 
پس�رمتوفی 3- محسن حسین زاده دارای شماره شناسنامه 1461 متولد  1360 پسرمتوفی 4- 
حس�ن حسین زاده دارای شماره شناسنامه 29 متولد 1358 پسرمتوفی 5- محمد حسین زاده 
دارای ش�ماره شناس�نامه 1712 متولد 1342 پسرمتوفی 6- حسین حس�ین زاده دارای شماره 
شناسنامه 30  متولد 1358 پسرمتوفی 7- ابوالفضل حسین زاده دارای شماره شناسنامه 1547 
متولد 1356 پس�رمتوفی 8- لیا حس�ین زاده دارای ش�ماره شناس�نامه 15121 متولد  1352 
دخترمتوفی 9- نرگس حس�ین زاده دارای شماره شناس�نامه 2867 متولد 1349 دخترمتوفی 
10-سکینه فتحی دارای شماره شناسنامه 31 متولد 1324 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2031    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه
  پرونده کاس�ه 9709981720700483بایگانی970491شعبه 7ش�ورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی شماره 9709971720700882خواهان حسین کاظمی ف عباسعلی استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهرداری فروشگاه 
تماش�ا رایانه خوانده حمید قره خانی ف جعفر بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه وجه سفته2-مطالبه خسارت دادرسی3-

مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواست حس�ین کاظمی ف عباسعلی بطرفیت حمید قره خانی ف جعفر 
بخواسته مطالبه مبلغ12/000/000ریال وجه 1فقره سفته شماره خزانه داری کل 120666)سری و(بانضمام خسارات دادرسی وخسارات 
تاخیرتادیه باتوجه به دادخواس�ت تقدیمی وتصاویرمصدق سفته های مس�تند دعوی وباتوجه به دادخواست تقدیمی رسیدگی شورا 
ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمب نیاورده 
اس�ت وباعنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ1397/09/28دعوی خواهان وارد تشخیص وبااحراز اشتغال 
ذمه خوانده ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ومواد 223و249و307و309قانون تجارت ومواد198و519و522قانون آئین 
دادرس�ی مدنی دادگاههای عمومی وانقاب حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ12/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت 
خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت)03/ 97/07(تازمان اجرای حکم براس�اس ش�اخص اعامی ازناحی�ه بانک مرکزی 
وپرداخت688/000ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآگهی درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس 

ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1202-قاضی شعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گرگان-جهان افروز

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344قانون ائین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب بدینوس�یله به متهم ش�اهین یاس�ینی ف میرجواد به 
اتهام مزاحمت تلفنی ازطریق تماس وپیامک موضوع ش�کایت محمد عرب کارکنده که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به 
وی ممکن نگردیده اس�ت اباغ میش�ود تا درساعت11صبح مورخ 1397/11/24جهت رسیدگی و مواجهه حضوری درشعبه 102دادگاه 

کیفری2 گرگان حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کاسه بایگانی 157/102/97 کیفری دو این شعبه ازخود دفاع نمایند.
1233-منشی شعبه 102دادگاه کیفر2شهرستان گرگان-سوخت سرایی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  درکاس�ه پرون�ده 9709980056200852بایگانی970996/ش�عبه 4دادگاه خان�واده گ�رگان بدینوس�یله به ابراهی�م مرتضایی ف 
اس�معیل مجهول المکان اخطار میگردد خواهان فاطمه مرتضایی ف ابراهیم دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواسته صدورحکم رشد 
به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظرباینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تاخوانده دردفترش�عبه 4دادگاه خانواده گرگان حاضر ونس�خه ثانی 
دادخواس�ت وضمائم واخطاریه رادریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه 97/11/24 ساعت 12تعیین شده است 

شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط1نوبت ومدت آن10روزخواهد بود.
1234-مدیردفترشعبه 4دادگاه خانواده شهرستان گرگان-حسینی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  درکاس�ه پرونده9709980056200728بایگانی970840/ش�عبه 4دادگاه خانواده گرگان بدینوس�یله به رضا 
ش�هریاری ف محمد مجهول المکان اخطار میگردد خواهان فاطمه قزاق ف بدیل دادخواس�تی بطرفیت شما به 
خواسته طاق به درخواست زوجه به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن 
بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظرباینکه خوانده 
مجه�ول المکان میباش�د لذا مس�تندا به ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب1نوب�ت دریکی ازروزنامه 
های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 4دادگاه خانواده گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم واخطاریه رادریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزسه شنبه مورخه 97/11/23 ساعت11تعیین شده 

است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط1نوبت ومدت آن10روزخواهد بود.
1235-مدیردفترشعبه 4دادگاه خانواده شهرستان گرگان

آگهی مزایده نوبت دوم
   درپرونده کاس�ه 950807/ش�عبه اول احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان گنبد کاووس محکوم علیه عبدالناصر ارمشی 
ف قربان دردی محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ150/000/000ریال درحق محکوم له اس�ماعیل ش�اهقلی ش�ره جینی ف غفار وهمچنین 
پرداخت مبلغ7/500/000ریال بابت نیم عش�راجرایی درحق دولت ودرمجموع 157/500/000ریال که درراس�تای اجرای حکم ش�خص 
ثالث بنام س�ید احمد س�عید اصغری اموال خود شامل 15400سهم مشاع از638650سهم عرصه بشماره پاک60108فرعی از1-اصلی 
بخش10ح�وزه ثبت�ی گنب�د برابر با 154مترمرب�ع واقع درگنب�د کاووس خ غزالی کوچ�ه 1فراغی رادرقبال محکومی�ت محکوم علیه 
عبدالناصر ارمشی درحق محکوم له اسماعیل شاهقلی شره جینی تعرفه نموده وتوقیف گردیده که حسب نظریه کارشناس درتاریخ 
10/02 /1397بمبلغ585/200/000ری�ال ارزیابی گردیده اس�ت که جهت وصول محکوم به مقدار41/5مترمربع از15400س�هم مش�اع 
از638650س�هم عرصه بش�ماره پاک60108فرعی از1-اصلی بخش10جوزه ثبتی گنبد برابربا41/5س�هم ومبل�غ 157/700/000ریال 
ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد1-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته 
میش�ود2-موعد مزایده روز2شنبه مورخه1397/11/08س�اعت9 الی10میباشد3-مزایده برای جلس�ه دوم تشکیل میگردد4-مکان 
مزایده ش�عبه اول اجرای مدنی شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس میباش�د5-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده 
ازملک مذکوربازدید نمایند6-این آگهی فقط دریکنوبت منتشرمیگردد7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای پیشنهادی خویش 
رافی المجلس به صندوق دادگس�تری تودیع والباقی آنرا درمهلت یکماه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا ارایه نماید درغیراینصورت 
مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد8-بهمراه داش�تن کارت شناس�ایی معتبر برای متقاضیان الزامی اس�ت9-هزینه های 

انتقال سند شامل دیون عوارض دارایی دفترخانه و... ازمبلغ حاصل ازفروش قبل ازپرداخت به محکوم له کسر و تادیه  میگردد. 
 1227-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف  گنبد کاووس-آنا قلی

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرونده 4/95/462بموجب دادنامه ش�ماره 464سال95/ش�عبه11دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه علی اصغر غامی ف قاس�م 
بمبلغ171/121/600ریال درحق محکوم له حمیدرضا قاری بدهکارمیباش�د که ش�خص ثالث مژگان کاویان ملک زیررا جهت پرداخت 
بدهی محکوم علیه تعرفه نموده اس�ت ملک زیرپس ازتوقیف کارشناس�ی وبقیمت ذیل ارزیابی ش�ده اس�ت که ملک موصوف پس 
ازجری تش�ریفات قانونی کارشناس�ی وقیمتگذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده 
ش�رکت وپیش�نهاد خود را ارائه وتس�لیم نمایند نظریه کارشناس�ی در پرونده 4/95/462درخصوص ارزیابی1قطعه زمین بمس�احت 
187مترمرب�ع که درآن 1بنای ویایی بمس�احت80متر مربع احداث گردیده اس�ت ضمن ماحظه قولنامه اب�رازی ومطابقت با طبیعت 
گزارش ذیل به استحضارمیرسد آدرس ملک روستای سلطان آباد میدان اصلی کوچه شهید حسن محمد علیخانی1 کدپستی49361-

86453وضعیت وحدود اربعه ملک ذکرش�ده ش�ماا وصل بمسکونی علی اکبرغامی ش�رقا وصل بمسکونی قربان غلمی جنوبا وصل 
به مس�کونی احمد غامی وغربا وصل بکوچه 6متری شهید حسن محمد علیخانی 1ودرتصرف ومالکیت مژگان کاویان بانقاط تقریبی  
UTMبش�رح ذی�ل میباش�د 408907y-4089017-4089009-4089009 x  277249-277267-277267-277248مش�خصات 

اعیانی ملک: اعیانی عرصه ذکرش�ده ش�امل 1واحد مسکونی بمس�احت حدود80مترمربع بانمای سرامیک وس�قف ایرانیت باخرپای 
فلزی وچوبی دیوارها آجری فاقد س�تون وش�ناژ دارای منصوبات واش�تراکات آب برق وگاز بانضمام آش�پزخانه بمساحت12مترمربع 
باکف س�رامیک ودیوارها تازیرس�قف کاشیکاری ش�ده وکابینت فلزی بطول 4متر یک اتاق خواب بمس�احت حدود12مترمربع باکف 
س�یمانی ودیوارها تازیرسقف گچکاری ش�ده است سرویس حمام ودستشویی باکف س�رامیک ودیوارها تازیرسقف کاشیکاری شده 
اس�ت هال وپذیرایی بمساحت حدود 42مترمربع باکف سیمان ودیوارها تازیرسقف گچکاری شده تراس باکف سنگ ونمای سرامیک 
حیاط فاقد کفس�ازی درب ها وپنج�ره هاازجنس آلومینیوم ارزیابی بابررس�یهای بعمل آمده تحقیقات محل�ی وباعنایت به موقعیت 
واستقرارملک قرارداشتن داخل بافت روستا مساحت عرصه واعیان وضعیت فعلی بازاراماک ومستغات ارزش اشتراکات ومنصوبات 
ع�رف محل وبادرنظرگرفتن جمیع عوامل موثر درقیمتگذاری ارزش 6دانگ ملک ف�وق التوصیف بدون درنظرگرفتن تعهدات ودیون 
احتمالی تجمیعا مبلغ687/000/000ریال معادل شصت وهشت میلیون هفتصد هزارتومان ارزیابی وبرآورد میگردد زمان ومکان مزایده 
زمان مزایده روزدوش�نبه مورخه1397/11/01س�اعت9الی10صبح مکان مزایده دفترش�عبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری 
گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده ش�روع وبرنده مزایده کسی اس�ت که بااترین مبلغ 
را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد رانقدا” بحس�اب دادگستری واریز ومابقی 
آن�را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واری�ز وقبض واریز ش�ده راتحویل دایره اجرا نمای�د درغیراینصورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-

طالبی�ن خری�د میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزای�ده باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل مال 
م�ورد مزای�ده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ب�ود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا 
مس�ئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد ش�د5-مزایده باحضورنماینده محترم دادس�تان دادسرای 

عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1213-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرونده 4/96/976بموجب دادنامه 194سال96-اداره کار واموراجتماعی شهرستان گرگان محکوم علیه شرکت تعاونی روستایی 
رازی)عب�داه چکا(بمبلغ487/779/170ریال درحق محکوم له اس�ماعیل چکا بدهکارمیباش�د که به 1باب مغازه واقع درروس�تای 
آهنگرمحله پس ازتوقیف پس ازجری تش�ریفات قانونی کارشناس�ی وقیمتگذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین 
خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیش�نهاد خود راارائه وتسلیم نمایند محکوم له اسماعیل چکا محکوم علیه شرکت تعاونی 
رازی آهنگرمحله نظریه کارشناس�ی نشانی روس�تای آهنگرمحله نبش فردوس19دوباب مغازه متعلق به شرکت تعاونی مغازه شماره 
1متراژ54/52مترمربع وکف مغازه س�نگ ودیوار تا ارتفاع1/40س�نگ ودرب ورودی شیش�ه س�کوریت ودارای کرکره فلزی وارتفاع 
س�قف4/05متر ودارای امتیاز آب وبرق وگازمش�اع میباش�د مغازه ش�ماره 2مغازه موصوف دارای مس�احت 34/97مترمربع وبالکن 
بمساحت19مترمربع میباشد کف مغازه سنگ ارتفاع مغازه4/05وتا ارتفاع 1/4مترسنگ درب ورودی شیشه گازمیباشد ارتفاع سقف 
درطبقه همکف2/05متر وبالکن س�کوریت نرده وکرکره فلزی دارای امتیازآب وبرق و1/8مترمربع میباش�د3-اظهار نظرکارشناس�ی 
باتوجه به نوع کاربری عرصه ومتراژ وموقعیت وقع ملک ارزش6دانگ عرصه واعیان مغازه ها موصوف مبلغ640/710/000ریال)ششصد 
ش�ماره  یک351/610/000ریال2-مغ�ازه  ش�ماره  میگردد1-مغ�ازه  وب�رآورد  هزارریال(تقوی�م  وده  وهفتص�د  میلی�ون  وچه�ل 
2مبلغ289/100/000ریال میباش�د زمان وم�کان مزایده زمان مزایده روز چهارش�نبه مورخه 1397/11/03س�اعت9الی10صبح مکان 
مزایده دفترش�عبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگس�تری گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین 
گردیده ش�روع وبرنده مزایده کسی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ 
مورد پیش�نهاد را نقدا” بحس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریز 
ش�ده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دول�ت ضب�ط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزای�ده باهماهنگی این اجرای احکام 
ازملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزای�ده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد 
بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده 

با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1214-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری گرگان-شریعتی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم اعتباری کاس�پین نش�انی تهران ش�هید بهش�تی خیاب�ان بیهقی کوچه10غرب�ی پاک 5طبقه 
همکف واحد 1مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-خدیجه ش�اهینی نام پدر ابراهیم نش�انی مجهول المکان2-رمضان عموزاد 
خلیلی نام پدر محمد علی نش�انی استان گلستان ش�هر گرگان خیابان استرآبادی استرابادی3مجتمع تندیس ط 2واحد 4و3-هادی 
ماخان نام پدر پیروز نش�انی استان گلستان شهرگرگان بلوارگلشهر ش�هرک رازی اماک یاقوت 818محکوم به:بموجب درخواست 
اج�رای حکم مربوطه بش�ماره دادنامه مربوط�ه 9709970056500262بایگانی 960997/محکوم علیه�م تضامنی محکومند پرداخت 
مبلغ360/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ونیزخس�ارت تاخیر درتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت وصول محکوم به براساس نرخ 
تورم اعامی ازس�وی بانک مرکزی ونیزمبلغ 13/652/000ریال بابت هزینه دادرس�ی ونیزمبلغ590/400تومان بابت حق الوکاله وکیل 
درمرحل�ه ب�دوی تماما درحق محکوم له پرداخت نیمعش�ر دولتی بعهده محکوم علیهم میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ 
اب�اغ اجراییه1-ظ�رف ده روزمفاد آنرا بموقع اج�را گذارد)ماده 34قانون اج�رای احکام مدنی(2-ترتیبی ب�رای پرداخت محکوم به 
بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان 
نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد 
اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهر نوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون 
نح�وه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری 
درج�ه 7رادرپی دارد)م�اده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نح�وه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال 
مال بدیگری بهر نحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری 
درج�ه 6یاجزای نقدی مع�ادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394 (6-چنانچه 
ص�ورت ام�وال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له ی�ا تودیع وثیقه یامعرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1236-رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-قاسمی فر

آگهی مزایده مال منقول-مرحله اول
  درپرون�ده کاس�ه 970723/اجرای�ی احکام مدنی ش�ورای حل اختاف آق قا نیابت�ی از اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف 
دادگس�تری قم محکوم علیه عبدالغفور میرزا علی ف حالی به آدرس آق قا روس�تای قربان آباد بپرداخت مبلغ 194/071/380ریال 
بابت اصل خواس�ته درحق محکوم له عباس محمود آبادی ف علی اکبر ومبلغ9/703/569ریال بابت نیم عش�ر اجرائی درحق دولت 
محک�وم گردی�ده که باتوجه به ع�دم توانایی محکوم علیه درپرداخت محکوم به ش�خص ثالث اقدام به معرف�ی تعداد 16تخته فرش 
ماشینی نموده که درآدرس گمیشان خ امام خمینی روبروی بانک کشاورزی فروشگاه فرش میرزائی توقیف وتوسط کارشناس منتخب 
ارزیابی وقیمتگذاری گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام 
نمایند ش�رح وقیمت مال مورد مزایده 1-تعداد 7 تخته فرش12متری بامارک های مختلف ش�امل نگین مش�هد زمرد مش�هد بنفشه 
زارکاشان وفرش تهران قیمت پایه ازقرارهرتخته19/500/000ریال وجمعا بمبلغ136/500/000ریال2-تعداد1تخته فرش12متری بامارک 
خوش بافت کاش�ان قیمت پایه18/500/000ریال3-تعداد2تخته فرش12متری بامارک پاتریس مشهد ازقرارهرتخته 17/500/000ریال 
جمع�ا بمبلغ35/000/000ریال4-تعداد 2تخته فرش 9متری بامارک نگین مش�هد وخوش بافت کاش�ان ازقرارهرتخته16/000/000ریال 
جمعا بمبلغ32/000/000ریال5-ارزش4تخته فرش6متری بامارک حمید کاش�ان ازقرار هرتخته10/000/000ریال بمبلغ40/000/000ریال 
ارزش کل فرش های توقیفی بمبلغ262/000/000ریال معادل بیست وشش میلیون ودویست هزارتومان شرایط آگهی مزایده1-مزایده 
روزیکش�نبه درتاریخ 1397/11/07 ازس�اعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان آق ق�ا انجام میپذیرد2-
مزای�ده ازقیمت کارشناس�ی بعنوان قیمت پایه ش�روع میگردد3-برنده مزایده کس�ی اس�ت ک�ه بااترین قیمت رادرجلس�ه قبول 
نماید4-برنده مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحس�اب س�پرده دادگس�تری شهرس�تان آق قا بشماره 
2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی 
به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین 
میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازخودروی مذکور بازدید نمایند7-هرگونه 
نقل وانتقال خودروی توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباش�د8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده 

میباشد.
1212-مدیردفتراجرا ی احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا- کتوکی

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
   درپرون�ده اجرایی971505/ش�عبه اول اج�رای احکام مدنی وبه موجب دادنامه ش�ماره620صادره ازش�عبه8 ش�ورای حل اختاف 
گ�رگان محک�وم علیه علیرضا عبدالله�ی فر فرزند علی اکبر محک�وم بپرداخت مبلغ55/935/000 ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه 
دادرس�ی درحق محکوم لها مهن�از جعفری کلوکن ومبلغ3/546/750ریال درحق دولت محکوم وبدهکار می باش�د وحس�ب تعرفه 
مال ازس�وی محکوم علیه درجهت اس�تیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وکارش�ناس منتخب بمبلغ66/000/000 ریال ارزیابی نموده 
ل�ذا اج�رای احکام درنظ�ر دارد پس از انجام تش�ریفات قانونی از طری�ق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال م�ورد مزایده را 
بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل50عدد 
ک�ت تک مردانه هرکدام ب�ه ارزش1/320/000ریال جمعا بمبلغ66/000/000ریال مورد ارزیابی قرار گرفته اس�ت زمان روزچهارش�نبه 
مورخ97/10/26س�اعت11الی12مکان گرگان خ ش�هید بهش�تی نرس�یده به میدان کریمی نبش نوبخت مجتمع ش�ورای حل اختاف 
ش�عبه اول اجرای احکام مدنی)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیین گردیده ش�روع وبرنده مزایده کسی 
اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایس�ت کل مورد خرید رانق�دا پرداخت نماید3-مزایده 
با حضورنماینده محترم دادس�تان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد ش�د4-طالبین خرید 
میتوانن�د یکهفت�ه قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف ش�ده بازدی�د نمایند5-تحویل مال مورد 

مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
1267-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

12- اصاحیه
در آگه�ی حصروراثت ش�ورای ح�ل اختاف ش�ماره 27 شهرس�تان کرمان چاپ ش�ده در روزنام�ه حمایت م�ورخ 97/10/11 آقای 
محمدحس�ین بهادری پور فرزند منصور ش.ش 2823 صادره از کرمان متولد 1363/12/12 فرزند متوفی صحیح می باشد که اشتباها 

آقای محمدحسنی به چاپ رسیده که بدینوسیله اصاح می گردد.

13- دادنامه
پرونده کاسه 9709983468500096 شورای حل اختاف شماره 25 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468500667 
خواهان : آقای محمد سلیمان زاده گودری فرزند رضا به نشانی ا ستان کرمان – شهرستان کرمان – شهر کرمان – خیابان شیخ احمد 
کافی جنوبی کوچه 13 س�مت چپ درب 3 خوانده : خانم اقدس آزادداور فرزند علی به نش�انی خواس�ته : الزام به تنظیم سند خودرو 
گردش�کار : خواهان دادخواس�تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق 
جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، 
لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در 
خصوص دادخواس�ت خواهان آقای محمد س�لیمان زاده گودری فرزند رضا به طرفیت خانم اقدس آزاد داور فرزند علی به خواس�ته 
الزام به تنظیم س�ند خودرو س�مند به ش�ماره انتظامی 681 ص 14 – ایران 65 تقدیم شورا نموده ش�ورا با توجه به اظهارات خواهان 
در دادخواس�ت تقدیمی و همچنین در جلس�ه رس�یدگی و با توجه به قولنامه ارائه شده توسط خواهان که به امضای طرفین رسیده و 
خوانده متعهد شده نسبت به انتقال سند رسمی سند خودروی مذکور به نام خواهان اقدام نماید ولی تاکنون به تعهد خود عمل نکرده 
لذاش�ورا با عنایت به احراز معامله بین طرفین و اینکه خوانده مالک رس�می خودرو اس�ت پس از انقضای مدت نسبت به انجام تعهد 
اق�دام ننموده لذا به اس�تناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 237 و 362 قان�ون مدنی رای بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه 
اس�ناد رس�می و انتقال س�ند خودرو مذکور را به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/778/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از گذشت 20 روز دیگر 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد.
960 شورای حل اختاف شماره 25 کرمان

14- اباغ وقت رسیدگی
خواهان حس�ین مومنی به طرفیت خوانده مهدیه فتحی- مسعود شجاعی به خواسته مطالبه وجه به شماره پرونده 29-97703 ثبت 
و وقت رسیدگی 1397/11/23 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت ش�ورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود 
خوانده یا خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نش�ر 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 رس�یدگی مقرر جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 

حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
703 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت 
آق�ای فرهمن�د دهقان ب�ه  وکالت از آقایان عادل – به�روز – بهزاد – ش�هرام و محمدرضا همگی احدزاده و خان�م احترام صوری به 
ش�رح پرونده کاس�ه 78  سیار این ش�ورا در خو اس�ت  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آزاد احدزاده 
ب�ا  ک�د مل�ی 1466946679 در تاریخ 1397/10/06 در اقامتگاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته و رثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. 
محمدضا احدزاده کد ملی 1450008003 پس�ر متوفی 2. عادل احدزاده کد ملی 1464564231 پس�ر متوفی 3. ش�هرام احدزاده کد 
ملی 1467043524 پسر متوفی 4. بهزاد احدزاده کد ملی 1464565155 پسر متوفی 5. بهزاد احدزاده کد ملی 1464564248 پسر 
متوفی  6. احترام صوری س�لوط کد ملی 1466962143 همس�ر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر  کس  اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد ا و باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف  یک ماه به ش�ورا 
تقدیم دارد  واا گواهی صادر و هر و صیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود  از در جه ا عتبار ساقط و بااثر خواهد بو د. 
10999943 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970397ب1  این ش�عبه آقای میاد س�یفی ش�کایتی علی�ه آقای محمد کریم�ی خانقاه فرزند  عب�داه  دایر بر 
کاهبرداری مطرح و در حال رس�یدگی  می باش�د با توجه به  مجهول المکان   ا عام نمودن ایش�ان در  اجرای ماده 174 قانون آئین 
دادرس�ی کیفری بدینوس�یله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ   نش�ر آگهی در شعبه  اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انق�اب  اردبی�ل ح اضر و از خود دفاع نمائید و اضح و مبرهن می باش�د که ب�ا ا تمام مهلت یک ماه اخیر الذکر در صو رتی که متهم 
در موع�د مقرر  در این بازپرس�ی حاض�ر نگردد  وفق مقررات به صورت غیابی محاکمه و تصمیم قضایی اتخاذ خو اهد ش�د. متهم در 

مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر و کیل دادگستری وفق ماده 190 قانون آئین دادرسی  کیفری همراه خود داشته باشد. 
10999942 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان اردبیل – حسن شاهی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709984553500335 شعبه اول  دادگاه عمومی بخش ارشق تصمیم نهایی    شماره 9709974553501218 شکات: 
1. آقای حس�ن ش�ادمان زکریا فرزند رس�ول  2. خانم فاطمه برقیان نظر فرزند بهروز همگی به نشانی شهرستان شبستر بلوار بسیج 
الهیه 3 پاک 62 متهمین: آقای بش�یر محمدی 2. آقای پیمان قربانی فرزند مقصود  به نش�انی پارس آباد جنب دانش�گاه آزاد اتهام: 
سرقت اموال و وجه نقد از محل  تصادف رانندگی  رای  دادگاه در خصوص اتهام آقای پیمان قربانی فرزند مقصود متولد 1367/01/01 
به شماره  ملی 5040059681 متاهل با سواد دارای سابقه کیفری  دین اسام مذهب شیعه شغل راننده اهل و ساکن شهرستان پارس 
آباد   جنب دانشگاه ازاد اسامی آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر سرقت اموال و وجه نقد  از محل  تصادف رانندگی  شامل 1. یک عدد 
کیف زنانه  به ارزش 3/000/000 ریال 2. یک  عدد  گوشی تلفن همراه مدل هووای به ارزش 30/000/000  ریال 3. یک عدد کارت عابر 
بانکی و برداشت غیر مجاز وجه آن به مبلغ 20/900/000 ریال  4. یک فقره کارت ملی همگی متعلق به شاکیه خانم فاطمه برقیان و 5. 
یک فقره کارت ملی به نام ش�اکی دیگر آقای حس�ن شادمان با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیان 
لیس�ت  اموال مورد ش�کایت  تصاویر متعدد تهیه ش�ده از حضور متهم  در صحنه تصادف و پیوست پرونده گزارش و صورت جلسات 
مامورین پلیس راهور و نیروی انتظامی حاضر در صحنه تصادف که حاکی از حضور متهم در محل تصادف که با معرفی خود به به عنوان 
نزدیکان مصدومین اقدام به جمع  آوری اموال آنان )شاکیان( می نموده و نتیجه استعامات به عمل آمده از ا داره آگاهی شهرستان 
مش�گین ش�هر در خص�وص خرید از کارت عاب�ر بانک مورد اد عای ش�اکیه به مبل�غ 20/900/000 ریال در یک طا فروش�ی واقع در 
شهرستان استارا در مورخه 1397/05/09 و گزارش آن مرجع مبنی بر تحویل گوشی مسروقه توسط متهم به شخص ثالثی بنام آقای 
جعفر آذر نژاد و شناسایی وی توسط ایشان به شرح صفحات 41، 39، 31، 30، 29، 26، 24، 22، 21، 20  پرونده اقرار و ا عراف متهم به 
حضور در محل تصادف و دفاعیات باوجه و غیر موثر ایشان در مرجع محترم مجری نیابت مبنی بر اینکه از نظر مالی متمکن هستم و 
نیازی به سرقت اموال شاکیان ندارم دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 667، 358 از قانون مجازات 
اسامی بخش تعزیرات حکم بر محکومیت  نامبرده به تحمل دو حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری و رد عین اموال و در صورت 
فقدان رد مثل، یا قیمت آن محکوم و اعام می نماید. در خصوص رد گوشی  تلفن همراه مسروقه با توجه به تحویل آن توسط شخص 
ثالث  دادگاه مواجه با تکلیف نیس�ت در خصوص ش�کایت ش�اکیان دایر بر سرقت یک حلقه ا نگشتر طا به ارزش 16/000/000 ریال و 
و جه نقد به مبلغ 8/500/000 تومان توس�ط مش�تکی عنه آقای بشیر  محمدی و متهم آقای پیمان قربانی نظر به اینکه دلیل و مدرکی 
کافی در این خصوص به دادگاه ارائه نشده است فلذا دادگاه مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی  کیفری اصل 37  قانون اساسی و 
اصل کلی و ازم ااتباع برائت حکم بر برائت مشارالیهم از ا تهام اخیر صادر می شود. رای صادره حضوری بوده و در اجرای مواد 427، 
431 از قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی ظرف بیست روز در  محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999941 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ارشق – غامرضا زارعی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه در پرونده شماره بایگانی 970581 این شعبه و به موجب  کیفرخواست  صادره از دادسرای عمومی و انقاب کنگاور 
آق�ای مصطفی ترکاش�وند )خزای�ی( فرزند احمد متهم به تهدید و توهی�ن به لحاظ معلوم نبودن  محل اقامت متهم  وقت رس�یدگی 
به تاریخ 97/11/16 س�اعت 10:00 تعیین و به اس�تناد ماده 344  قانون آئین دادرس�ی کیفری به ن امبره اباغ می ش�ود تا در موعد 
مقرر فوق جهت رس�یدگی  به اتهام انتس�ابی ش�خصا یا با معرفی  وکیل در این شعبه دادگاه حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی  خو اهد شد. 
4312 منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2  کنگاور 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 970862 این ش�عبه خانم ش�یما محبوب فرزند غامرضا به اتهام توهین و افترا نسبت به تینا مرادی و پری حاجی 
ابادی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی  در این شعبه 

حاضر  گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خو اهد آمد. 
1576 مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
کنگاور 

آگهی 
در پرونده کاسه 9609988375300435 این شعبه حمید بفرا فرزند احمد به اتهام معاونت در حمل کاای قاچاق تحت تعقیب قرار 
گرفته است  با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری  به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی  جهت دفاع  از  اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر  گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
1645 مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
کنگاور 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9609988375300081 این ش�عبه صابر  غامی فرزند نیاز به اتهام کاهبرداری یارانه ای تحت تعقیب قرار گرفته 
است  با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  
به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی  جهت دفاع  از  اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر  گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
1643 مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
کنگاور 

مفقودی
برگ سبز سو اری پژو 405 جی ال ایکس آی i 8به رنگ بژ متالیک مدل 1384 به شماره پاک 
523 ج13 ایران 65  و ش�ماره موتور 12484009592 و ش�ماره شاس�ی 14207088 مفقود و از 

در جه اعتبار ساقط است. 
10684

مفقودی
برگ سبز  وانت سایپا 151 به رنگ سفید روغنی  مدل 1394  به شماره پاک  458د24- ایران 
75  و ش�ماره موتور 5425618 و ش�ماره شاس�ی NAS451100F4941759  مفقود و از در جه 

ا عتبار ساقط است. 
10685

آگهی اخطار ا جرایی 
محکوم له: آقای مهدی شجاع حیدری فرزند یداله ساکن کرمان بم خیابان بوعلی  محکوم علیه: آقای شیرین کانتری فرزند درویش 
مجهول المکان به موجب رای ش�ماره ش�ورای حل اختاف ش�ماره اول بم محکوم علیه محکوم است به  حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و س�ی میلیون ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک 
97/03/05 لغایت اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید به استناد ماده 198 قانون مدنی 
محکوم علیه  مکلف اس�ت از تاریخ نش�ر آگهی به مدت ده روز نس�بت به اجرای  مفاد اخطار ا جرایی اقدام نماید در غیر اینصورت 

وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
10686 رئیس شورای حل اختاف شماره اول شهرستان بم – رضا  الهامیان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای سید محمد موسوی فرزند سید علی 
خواهان شهرداری ابادان دادخواستی به طرفیت خواندگان کاظم تنگسیری، مهدی تنگسیری، سید محمد موسوی به خواسته  ابطال 
اقرارنامه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  9509986310700477 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ابادان ثبت و وقت رس�یدگی  مورخ 1397/11/29 س�اعت 10:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی 
م�ی گ�ردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
97/47 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی 
نظر به اینکه  حسب پرونده کاسه 9709986314500400 و به موجب شکایت خانم آسیه عطیه زاده دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه 
آقایان منصورو عبداامیر مدهوش زاده فرزندان حبیب به اتهام مشارکت در سرقت دو دستگاه گوشی تلفن همراه تحت پیگرد واقع 
و به علت مجهول المکان بودن متهمین امکان احضار و جلب نامبردگان فراهم نش�ده اس�ت لهذا با عنایت به تجویز ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در جراید  کثیر اانتشار چاپ تا نامبردگان ظرف یکماه از تاریخ نشر این آگهی جهت دفاع از 

اتهام  منتسبه در این شعبه حاضر شوند. در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب آبادان 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مهدی مدخوری و عبدالخضر عبودنژاد 

و عبداله بحرکانی 
خواه�ان آقای غامرض�ا علیزاده اهوازی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان مدخ�وری و عبدالخضر عبودن�ژاد و عبداله بحرکانی به 
خواسته مطالبه پانصد میلیون تومان ارزش کاای تلف شده و کلیه خسارات و ضرر و زیان مادی وارده به کاا مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9609986310100419 شعبه 1 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/27 س�اعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

اگهی
بموجب دادنامه ش�ماره 9709974436100946 محمدعلی رنجبری ترکداری فرزندمجیدباته�ام ترک انفاق زوجه به تحمل هفت ماه 
حبس محکوم گردیده است رای صادره بدلیل غیابی بودن ظرف20روزپس ازانتشارآگهی قابل واخواهی دراین دادگاه بوده وپس اتهام 

موعد مقرر اقدام ازم معمول خواهدشد
3691-مدیردفترشعبه102دادگاه کیفری دوشهرخوی102جزایی سابق

اگهی
بموج�ب دادنام�ه ش�ماره 9709974436100242 صادره ازای�ن دادگاه امیرقره ل�ی فرزندعزیز باتهام تهدیدعلیه بهداش�ت عمومی 
باریخت�ن فض�وات حیوانی به معابرعمومی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی بدل از ش�ش ماه حبس محکوم گردیده اس�ت 
رای ص�ادره بدلیل غیابی بودن ظرف20روزپس ازانتش�ارآگهی قابل واخواهی دراین دادگاه ب�وده وپس ازاتمام موعد مقرر اقدام ازم 

معمول خواهدشد
3693-مدیردفترشعبه102دادگاه کیفری دوشهرخوی102جزایی سابق

آگهی فروش مال غیرمنقول
بدینوس�یله ب�ه اطاع عموم اش�خاص حقیقی و حقوقی میرس�اند دایره اج�رای احکام مدنی ش�عبه 5عمومی حقوقی دادگس�تری 
بوکان درنظردارداموالی راباش�رایط زیربه هرش�خصی که درمزایده برنده ش�ود واگذارنماید1.نام و نام خانوادگی صاحب ملک مرحوم 
احمدکربایی2.محل وقوع ملک و توصیف اجمالی ان ونوع کاربری ملک بوکان میدان جانبازان خیابان یادگارامام خ محمدذکریا رازی 
س�اختمان تک نبش روبه غرب بوده برابر س�ندعادی دارای عرصه ای به مس�احت 126/82 مترمربع بوده برابر وضعیت موجود دارای 
اعیانی در طبقه همکف یک واحدمسکونی و طبقه اول یک واحد مسکونی قسمتی جدیدااحداث بصورت دیوارهای بابروسقف  طاق 
ضربی کدپس�تی 5951979484و59519979483 بوده ودارای امتیازات اب برق و گاز ش�هری میباش�د3.مقدار مورد مزایده ش�ش 
دانگ عرصه و اعیانی ملک 4.این ملک دارای سند عادی میباشد5. جلسه مزایده درساعت 12صبح روزشنبه تاریخ 97/11/13 دایره 
اجرای احکام مدنی ش�عبه5عمومی حقوقی دادگستری بوکان تشکیل خواهدشد 6.قیمتی که مزایده ازاین شروع میشود قیمت پایه 
برابر نظریه کارشناس�ی معدل 2/543/660/000ریال میباش�د و برنده مزایده 10 درصد بهای مذکور رافی المجلس بعنوان سپرده به به 
دایره اجراتس�لیم نماید7.هرکس میتواند ظرف5روزقبل روزقبل فروش دردایره اجرای احکام مدنی ش�عبه5حقوقی این دادگستری 
حاضرش�ود باهماهنگی ازم ملک راماحظه نماید واطاعات مورد نیاز راتحصیل نماید8. برنده مزیده بایستی حداکثر تایک ماه بقیه 

بهای اموال رابپردازد وپس ازان مال به او تسلیم میگردد.
3695- دادورزاجرای احکام مدنی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بوکان

آگهی انحصاروراثت
فخرالدین بهاری فرزندمصطفی ش ش2950014429 صادره اش�نویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوش�ت شناس�نامه دادخواستی 
ب�ه کاس�ه 970776 ش�ورای حل اختاف تقدیم این ش�ورا نم�وده به اعام داش�ته ش�ادروان مصطفی به�اری ش ش3090 صادره 
دراش�نویه درتاری�خ 97/2/31 ف�وت ش�ده وراث آن مرح�وم منحصراس�ت 1.غفوربه�اری فرزندمصطف�ی ش ش6فرزندمتوف�ی2.
فخرالدین بهاری فرزندمصطفی ش ش2950014429فرزندمتوفی3.افس�انه بهاری فرزندمصطفی ش ش2950116639فرزندمتوفی4.

س�عادت به�اری فرزندمصطف�ی ش ش645فرزندمتوفی5.آس�یه به�اری فرزندمصطف�ی ش ش2027فرزندمتوفی6.پریس�ابهاری 
فرزندمصطف�ی ش ش2950224792فرزندمتوفی7.نوران بهاری فرزندمصطفی ش ش301فرزندمتوفی8.افس�رنصرالهی فرزندعبداله 
ش ش274همس�رمتوفی. اینکه باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�ور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی م�ی نماید تاهرکس 
اعتراض داش�ته باش�د ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه ای جزس�ری و رس�می که بعدازموعد 

ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3703--رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

رای دادگاه جهت اباغ به حسن انگوتی
در خصوص اتهام آقای حس�ن انگوتی فرزند انش�اء اه، 39 س�اله، متاهل، ایرانی، فاقد س�ابقه 
محکومی�ت کیف�ری، آزاد به لحاظ ملتزم ش�دن به حضور2-ش�رکت نف�ت و گاز محمدیان به 
مدیرعاملی آقای حجت تقوی دائر بر تس�بیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناش�ی از عدم 
رعای�ت اص�ول ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار در تاری�خ 1395/11/17 هر یک به میزان 40 
درصد تقصیر در ایجاد حادثه موضوع شکایت آقای یداله انگوتی فرزند حکم اله و کیفر خواست 
شماره 9610438635000851 مورخ 1396/11/3 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان زرندیه، 
بدین شرح که شاکی اظهار داشته در تاریخ یاد شده در شرکت مذکور تحت نظر پیمانکار )متهم 
ردیف اول( کار میکرده و از ارتفاع س�قوط کرده و مصدوم شده است. طرفین به وجود رابطه ی 
کارگری و کارفرمایی تصریح کرده اند و هیات س�ه نفره کارشناسی نیز ضمن بررسی محیط کار 
و ش�رایط آن کارفرما و پیمانکار را هر یک به میزان چهل درصد مقصر در ایجاد حادثه معرفی 
کرده اس�ت. متهمان هیچ کدام در دادگاه حاضر نش�ده اند لیکن ش�رکت مذکور نماینده ای به 
دادگاه اعزام نموده و تقصیر را پذیرفته اس�ت. با عنایت به مجموع محتویات پرونده، ش�کایت 
شاکی، گزارش و تحقیقات ضابطین، نظریه پزشکی قانونی و نظریه هیات کارشناسان که مصون 
از اعتراض مانده دادگاه وقوع بزه ذکر ش�ده و انتس�اب آن به متهمان را ثابت و محرز تشخیص 
داده و به استناد مواد 2،14،17،18،143،145،160،211،448،449،452،488،462،492،506،55

9 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و مواد 1،2،3،85،85،91،171،176،184، قانون کار اوا با 
توجه به اینکه جرم به نام و در راس�تای منافع ش�رکت انجام شده، شرکت نفت و گاز محمدیان 
و متهم آقای حس�ن انگوتی را از حیث جنبه خصوصی ج�رم هر کدام به پرداخت معادل ریالی 
چهل درصد از ش�ش درصد دیه کامل بابت ارش شکس�تگی و آس�یب نس�ج نرم استخوان مچ 
دس�ت چپ ش�اکی محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه دو س�ال قمری از تاریخ وقوع حادثه 
میباشد و دیه از اموال و دارایی های شرکت قابل پرداخت است. ثانیا در خصوص جنبه عمومی 
جرم متهمان آقایان حس�ن انگوتی و حجت تقوی را با توجه به تعداد کارگران کارگاه و با توجه 
به اینکه جرم ارتکابی مطابق رای وحدت رویه ش�ماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کش�ور 
م�ورخ 1396/4/20 در زم�ره جرایم تعزی�ری درجه 7 بوده و متهمان نیز ب�ه لحاظ وجود هیات 
تخفیف مندرج در ماده 38 قانون مجازات اس�امی از جمله حس�ن س�ابقه مستحق هستند، با 
اعم�ال یک درجه تخفیف هر یک به پرداخ�ت 5000000 )پنج میلیون ریال( جزای نقدی به نفع 
خزانه دولت )حس�اب مخص�وص ماده 186 قانون کار( محکوم مینماید. رای دادگاه مس�تناد به 
ماده 406 قانون ایین دادرس�ی کیفری غیابی اس�ت و در مهلت بیس�ت روز پس از اباغ واقعی 
قاب�ل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظ�رف مهلت مذکور قاب�ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان مرکزی است.20
م.الف 4013 پوریا محبی- دادرسی شعبه 101 دادگاه کیفری دو زرندیه

وقت رسیدگی
 در خصوص دادخواس�ت خواهان بانک ملت با وکالت خانم نجمه علیپور به طرفیت خواندگان علی ایزدی _س�یدموجد دانش _احمد 
زنگنه به خواس�ته مطالبه وجه که در ش�عبه دوم ش�ورای حل اختاف برازجان به کاس�ه 855/97 تحت رسیدگی می باشد و نظر به 
مجهول المکان بودن خواندگان و تقاضای خواهان و دستور رئیس شعبه حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتش�ار آگهی و خواندگان ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی در وقت مقرر مورخ 97/11/16 روز سه شنبه ساعت 10 

صبح جهت رسیدگی حاضر در غیر اینصورت شورا غیابی رسیدگی و تصمیم ازم اتخاذ خواهد نمود 
م الف 882رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهر برازجان

 آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت دوم(
 به اطاع اهالی محترم شهرس�تاتن ایام و روس�تاهای تابعه می رس�اند اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقاب شهرستان 
ایام حس�ب دس�تور دادیار محترم اجرای احکام کیفری وفق مواد 118 و 137 قانون اجرای احکام کیفری در نظر دارد یک باب منزل 
مس�کونی متعلق به آقای مرتضی فاضلی فرزند س�تار که به عنوان مال با معارض بابت محکومیت نامبرده به عنوان  وجه الوثاقه ) به 
دلیل عدم معرفی مصون عنه( معرفی شده را از طریق مزایده به فروش برساند: مشخصات صاحب ملک)مالک(: مرتضی فاضلی فرزند 
س�تار به آدرس ایام- میدان دانش خیابان ماصدر- کوچه ماصدرا 15-2-محل ملک: ایام- زمین شهری- خیابان وحدت روبروی 
مجتمع فرهنگی ارشاد 3-مشخصات ملک : ملک موصوف به شماره پاک ثبتی شماره 2506 فرعی از 1823 اصلی، شمااً به طول 10 
متر پی به کوچه 8 متری ، شرقًا به طول 20 متر پی به پاک مجاور، جنوبًا به طول 10 متر پی به پاک مجاور غربًا به طول 20 متر پی به 
پاک مجاور قدمت بنا طبقه همکف 14 سال نوع اسکلت فوادی 4-جمع کل ارزش ملک: چهار میلیاردو یکصدو بیست و پنج میلیون 
ریال می باش�د.قیمت ش�روع و پایه: 4125000000 ریال می باش�د.زمان و مکان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1397/10/17 از ساعت ده 
صبح الی 12 صبح در ش�عبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام.متقاضیان خرید مللک موصوف می 
توانند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان ایام شعبه 
اول واقع در میدان شهدا به طرف میدان امام )ره( مجتمع اجرای احکام کیفری روبروی کتابخانه آیت اه حیدری درخواستهای خود 
را تحویل نمایند و از ملک موصوف بازدید نمایند.مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
میگردد. ضمنًاده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و باقیمانده بهای مورد  مزایده باید توس�ط برنده مزایده 
حدأکثرظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس�اب دادگس�تری واریز گردد. در غیر اینصورت مبلغ اولیه دریافتی )ده درصد واریزی( به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.تاریخ انتشار: 97/10/1 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب ایام- فتاحی

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )قطعه یک 
ایام(برابر رأی ش�ماره 139760315001002310 مورخ 1397/7/15 هیأت اول / هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای براتعلی شیری، فرزند رجب، به 
کد ملی 4500375643)ششدانگ( یک باب ساختمان به مساحت 111/45 متر مربع، پاک شماره 70 فرعی از 1474/1 اصلی، واقع در 
ایام- محله آش�وری- خیابان س�الک- خیابان شفق، خریداری شده از فتاح شیری و منتسب به مالکیت حسین ناظری.لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داش�ته باش�ند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.تایرخ انشتار نوبت اول: 97/10/1تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/16 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام- صفری

برگ اجرائیه
مش�خصات محکوم له نام : مهدی نام خانوادگی : عموئی  نام پدر: محمد قاس�م نش�انی: اس�تان البرز – شهرس�تان ساوجباغ-شهر 
هش�تگرد –ش�هرک ولیعصر – خیابان مبارزان – کوچه اس�فند – پاک 51 .مشخصات محکوم علیه نام : 1. قدیمعلی قاسمی 2. احمد 
قاسمی . نام پدر :-. نشانی: مجهول المکان محکوم به : به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 970998302530000045 
و شماره دادنامه  مربوطه 9709973025300261 محکوم علیها محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون  ریال 
بعنوان اصل خواس�ته و مبلغ یک میلیون و دویس�ت هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
مورخ  1396/09/04 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له بعاوه پرداخت هزینه نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني. 2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به  بدهد.3 - مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه 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 در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعواي اعس�ار یه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394( 4- خودداري محکوم علیه 
از اعام 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 ش�ود .) ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6 - چنانچه صورت اموال پس از مدت س�ي روز  ارائه 
شود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع  وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود .) تبضره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394("
دادنامه 316  مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان ساوجباغ –فاطمه ورزدار   

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان سید جعفر سجادی دادخواستی به خواسته مطالبه  بطرفیت خاطره صفری  به  شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد 
تس�لیم که با ارجاع به ش�عبه  - به کاس�ه پرونده 787/97 ثبت و به تاریخ 97/11/24 س�اعت  11  وقت رسیدگی تعیین گردیده که 
به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان طبق ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی وقت رس�یدگی فوق تعیین 
و اعام می گردد تا خوانده جهت دریافت نس�خه ثانی و ضمائم دادخواس�ت به دفتر ش�ورا مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا 

حضور یابد . در غیر اینصورت شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .                           
 دادنامه  317     دفتر شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد 

آگهی حصر وراثت
آقای صادق  شهرت اسدپور شاه منصوری  نام پدر سیاوش   بشناسنامه 5550170841 صادره از کوهرنگ در خواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم سیاوش  شهرت اسدپور شاه منصوری  بشناسنامه 237  صادره از اندیکا 
در تاریخ 97/9/26 در  مسجدس�لیمان اقامتگاه غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-صادق اس�دپور ش�اه منصوری )فرزند 
متوفی(2-حیدر اس�دپور ش�اه منصوری )فرزند متوفی(3-عادل اسدپور شاه منصوری  )فرزند متوفی(4-ناصر اسدپور شاه منصوری  
)فرزند متوفی(5- س�اار اسدپور ش�اه منصوری  )فرزند متوفی(6- زهرا اسدپور شاه منصوری  )فرزند متوفی(7-سمیه اسدپور شاه 
منصوری )فرزند متوفی(8-گل خاتی اس�دپور )همس�ر متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز ش�ود از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
شماره: 6734شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

دادنامه 
پرونده کاس�ه  9709986195900536 ش�عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان اهواز)21 حقوقی س�ابق ( تصمیم نهایی شماره 
9709976195901499 خواه�ان: آق�ای بانک ملت با مدیریت آقای محمد بیگدلی با نمایندگی آقای محمدرضا اس�ماعیلی به موجب 
وکالتنامه ش 36061 با وکالت خانم فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نش�انی استان خوزستان -شهرستان اهواز - شهر اهواز - امام 
شرقی -ساختمان یادآوری -بین بانک ملی و تجارت - طبقه اول واحد 2  خواندگان : 1. خانم زهرا رنگ خونی فرزند عبدالحسین به 
نش�انی اس�تان خوزستان -شهرستان اهواز - اهواز - خ آزادگان بین شریف زاده و مصطفایی پ 425 2. آقای محمدباقر علی کاظمی 
فرزند علی به نش�انی اس�تان خوزستان -شهرستان اهواز - اهواز -کیانپارس خ شهریور شرقی پاک خواسته ها : 1.مطالبه وجه بابت 
.. 2.مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خس�ارت دادرس�ی ) رای دادگاه( در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت فریبا هردانی به 
طرفیت :1.زهرا رنگ خونی فرزند عبدالحسین 2 . محمد باقر علی کاظمی فرزند علی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 451/067/ 848 
/1  ریال به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خواهان دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقساطی مبلغ 067 / 451 
/ 848 / 1 ریال بابت اصل وام و متفرعات آن از خواندگان طلبکار بوده و خوانده ردیف دوم نیز متضامنا" به عنوان متعهد قرارداد موصوف 
را امضاء نموده است ، از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیزپرداخت جریمه روزانه مبلغ 877 / 304 / 1 ریال از تاریخ 
19 / 2 / 1397 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل مطالبه نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل 
صحت و لزوم در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون مدنی " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است 
ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند " نظر 
به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین ، قرارداد فروش اقس�اطی با تعهد ش�خص ثالث بوده و شرط ضمن عقد منعقده دالت بر مسولیت 
تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث گردیده و ازجمله شروط صحیحه نسبت به خریدار و اشخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی 
ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام تعهد به نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون 
تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی میباشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی 
مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید . دادگاه با احراز 
رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مسولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث 
اصل و مفروعات و به موجب قرارداد از حیث خسارت تاخیر تادیه ؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 21 / 01 / 1379 که به 
موجب آن در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد ، دادگاه طرح دعوی 
مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا" به مواد 183 _ 190 _ 191 _ 219 _ 220 و 223 قانون مدنی و ماده 403 
قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 198 _ 515 _ 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت 
خواندگان دعوی منفردا و متضامنا  به پرداخت مبلغ 067 /451/ 848 / 1 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 787 / 160 / 64 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز سود روزانه به مبلغ 877 / 304 / 1 ریال از تاریخ 19 / 2 / 1397 لغایت 
صدور اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت 
تاخیر تادیه میباشد . رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان 

واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.  
40/ 10 - شعبه دوازدهم دادگاه عمومی - حقوقی اهواز

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه  9709986195900537 ش�عبه 12 دادگاه عموم�ی حقوقی شهرس�تان اهواز)21 حقوقی س�ابق ( تصمیم نهایی ش�ماره 
97009976195901500 خواهان: آقای تعاونی اعتبار ثامن با مدیریت آقای ثامن ناصر رستمی و نمایندگی آقای علی کاکاوند با وکالت خانم 
فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز -شهر اهواز -امام شرقی -ساختمان یادآوری -بین بانک ملی 
و تجارت - طبقه اول واحد 2 خوانده : آقای حمزه نبوی فرزند اکبر به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز-اهواز- آخر آسفالت خ 
ابوذر کوچه صفا پ 33 خواسته ها : 1.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه وجه بابت ..  ) رای دادگاه( در خصوص 
دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وکالت فریبا هردانی به طرفیت :1.حمزه نبوی فرزند اکبر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 145/639/ 285 /1  ریال 
به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خواهان دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقساطی مبلغ 639 / 145 / 285 / 1 
ریال بابت اصل وام و متفرعات آن از خوانده طلبکار بوده و از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیزپرداخت جریمه روزانه 
مبلغ 000 / 026 / 1 ریال از تاریخ 30 / 8 / 1397 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه نموده اند 
. دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون مدنی " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی 
که درآن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل 
میشود ملزم میباشند " نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین ، قرارداد فروش اقساطی با تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن عقد 
منعقده دالت بر مسولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث گردیده و ازجمله شروط صحیحه نسبت به خریدار و اشخاص ثالث تلقی 
گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام تعهد به نحوتضامنی بوده و به 
موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی میباشد طلبکار میتواند به 
ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع 
نماید . دادگاه با احراز رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مسولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث با استصحاب بقاء دین بر 
ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و به موجب قرارداد از حیث خسارت تاخیر تادیه ؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 
21 / 01 / 1379 که به موجب آن در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد 
، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا" به مواد 183 _ 190 _ 191 _ 219 _ 220 و 223 
قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 198 _ 515 _ 519 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 21 / 01 / 
1379 حکم به محکومیت خوانده دعوی  به پرداخت مبلغ 639 /145/ 285 / 1 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 097 / 290 / 44 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز سود روزانه به مبلغ 000 / 026 / 1 ریال از تاریخ 30 / 8 / 1397 
لغایت صدور اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
خس�ارت تاخیر تادیه میباش�د . رای صادره --- حضوری/غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.  
42/ 10 - شعبه دوازدهم دادگاه عمومی - حقوقی اهواز-علی امیر ابراهیمی

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه  9709986195900538 ش�عبه 12 دادگاه عموم�ی حقوقی شهرس�تان اهواز)21 حقوقی س�ابق ( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976195901501 خواهان: آقای تعاونی اعتبار ثامن با مدیریت آقای ثامن ناصر رستمی و نمایندگی آقای علی کاکاوند با وکالت خانم 
فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز -شهر اهواز -امام شرقی -ساختمان یادآوری -بین بانک ملی 
و تجارت - طبقه اول واحد 2 خواندگان : آقای سید جواد بیت سعید فرزند سید کاظم 2. آقای شرکت جوان جهد همگی به نشانی : استان 
خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز -شهرک دانشگاه خ 19 پ2116 خواسته ها : 1.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه وجه بابت ..  3..مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  ) رای دادگاه( در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وکالت خانم فریبا هردانی به طرفیت :1. شرکت جوان جهد 2. 
سید جواد بیت سعید فرزند سیدکاظم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/ 580 /2  ریال به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح 
که خواهان دعوی اعام نموده که به موجب قرارداد فروش اقساطی مبلغ 000 / 000 / 580 / 2 ریال بابت اصل وام و متفرعات آن از خوانده 
طلبکار بوده و از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیزپرداخت جریمه روزانه مبلغ 000 / 008 / 2 ریال از تاریخ 30 / 8 / 
1397 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم 
در عقود و معامات به موجب ماده 220 قانون مدنی " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم مینماید 
بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند " نظر به اینکه رابطه 
حقوقی فیمابین طرفین ، قرارداد فروش اقساطی با تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن عقد منعقده دالت بر مسولیت تضامنی متعهدین 
به عنوان شخص ثالث گردیده و ازجمله شروط صحیحه نسبت به خریدار و اشخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی 
محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام تعهد به نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 
/ 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی میباشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا 
پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید . دادگاه با احراز رابطه قراردادی فیمابین 
طرفین و احراز مس�ولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث با اس�تصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و به 
موجب قرارداد از حیث خسارت تاخیر تادیه ؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 21 / 01 / 1379 که به موجب آن در صورتی که 
قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد ، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان 
را مقرون به صحت تش�خیص داده و مس�تندا" به مواد 183 _ 190 _ 191 _ 219 _ 220 و 223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 
13 / 02 / 1311 و م�واد 198 _ 515 _ 519 و 522 قان�ون آیین دادرس�ی مدنی مص�وب 21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت خوانده دعوی به 
پرداخت مبلغ000/000/ 580 / 2 ریال بعنوان اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 000/ 765 / 89 ریال به عنوان هزینه دادرس�ی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و نیز سود روزانه به مبلغ 000 / 008 / 2 ریال از تاریخ 30 / 8 / 1397 لغایت صدور اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعام مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه میباشد . رای صادره 
غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست 

روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.  
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آگهی مزایده   
نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره فوق و حسب دادنامه شماره 96099706118000562 صادره از شعبه 9 تجدید نظر استان خوزستان  
محکوم علیه ش�هرداری ویس به پرداخت  مبلغ 244/600/000  ریال بابت اصل طلب با احتس�اب خسارت دادرسی در حق محکوم له آقای 
قاسم رهبولی و نیز پرداخت مبلغ 17/220/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی بابت اجرای اجرائیه در حق صندوق  دولت محکوم گردیده و 
علیرغم مرور زمان  از تاریخ اباغ اجرائیه در خصوص پرداخت مبالغ فوق اقدام به عمل نیاورده است )علیهذا بنا به تقاضای محکوم له اجرای 
احکام مدنی باقی یک دستگاه خودرو سواری رانا  مدل 94 به شماره پاک14- 152- ل 12  را توقیف  توسط کارشناس مورد ارزیابی واقع 
و مراتب  جهت اطاع محکوم علیه طی احضاریه وفق  مقررات به وی اعام و ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت محکوم به با اعتراض به 
نظریه کارشناس ارزیابی  به عمل نیاورده است دراجرای مفاد قانون اجرای احکام مدنی أموال توقیفی به شرح ذیل  و با قیمت پایه تعیین 
شده  برای یکبار در یکی از جراید درج و آگهی می شود تا در مزایده ای که به همین منظور  در مورخ 97/10/22 ساعت 10 صبح با حضور 
نماینده دادستان محترم  عمومی و انقاب با وی در محل اجرای احکام حقوقی برگزار میگردد متقاضیان  می تواند در جلسه مزایده در وقت 
وساعت مقرر فوق حضور یابند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به بااترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید و در صورت 
تمایل براساس قیمت پیشنهادی اموال یاد شده را برداشت نمایند، بدیهی است متقاضیان حداکثر پنج روز پیش از زمان مذکور نسبت به 
بازدید اموال موصوف با هماهنگی این اجرا اقدام نمایند . سایر شرایط مزایده وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود . کارت ملی 

جهت احراز هویت شرکت کنندگان الزامی است .
اموال توقیف ش�ده یک دس�تگاه خودرو سواری رانا مدل 94 به شماره پاک ایران 14-152 ل 12 با قیمت کارشناسی به مبلغ 220/000/000 

ریال 
10/45- مراونه مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان باوی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول ) نوبت  دوم (
 شماره بایگانی شعبه  970372 به موجب  پرونده  کاسه  970372 این اجرا و در راستای  اجرای مفاد  نیابت  شماره  1397034000713149 
-1397/7/4  اصداری  شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی  سیاهکل  بدینوسیله  ملک زیرمتعلق  به آقای حسن  چراغی  از طریق مزایده  در 
حضورنماینده محترم دادستانی  به فروش  می رسد:  مشخصات  ملک :  ششدانگ  یک قطعه  زمین به شماره پاک ثبتی 409 فرعی از 3 
اصلی  بخش 16 گیان که برابر فروشنامه  عادی  وسند  وکالتی  باعزل از مالک  ثبتی  ملک  رفعت  زنگانه  رنجبر به آقای حسن چراغی 
منتقل  شده است  به مساحت 10700 مترمربع واقع در دیلمان  - روستای  کوه پس و برابرسند  ثبتی  با کاربری کشاورزی و  در شرایط فعلی  
بایر  و پوشیده از علفهای هرزو گیاهان  مرتعی می باشد ، با حدود  اربعه  شماا  به جاده  محلی و شرقا  به زمین بایر اشخاص جنوبا  به زمین  
بایر اش�خاص غربا به زمین  بایر اش�خاص  می باشد،که از سوی  کارشناس رسمی دادگستری  ارزش ششدانگ زمین به مبلغ  802500000 
ریال برآود گردیده  است.  روز مزایده : 1397/11/15 ساعت 10-11صبح محل مزایده  : اجرای احکام  مدنی  داگستری سیاهکل  ملک  فوق 
الذکربا اوصاف  بیان ش�ده  در حضور نماینده دادس�تانی  از طریق مزایده  به فروش  می رس�د و قیمت پایه ازمبلغ  ذکر شده شروع شده و 
کسی که بااترین مبلغ راپیشنهاد نماید برنده  مزایده محسوب  و می بایست 10 درصد  مبلغ پیشنهادی  را باید فی المجلس پرداخت  و 
مابقی  را ظرف  مدت یک  ماه  پرداخت  نماید و در صورت  عدم  پرداخت مابقی ظرف  مدت مقرر 10 درصد واریزی به نفع صندق  دولت ضبط 

خواهدگردید.  در ضمن عاقمندان می توانند جهت بازدید از اماک 5 روزقبل از مزایده  با هماهنگی اجرای احکام مدنی   اقدام  نمایند.
ح  5867    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان  سیاهکل 

  دادنامه 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970303 پرونده  کاسه 9709981310600289 ش�عبه  6 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  رشت تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709971310600876 خواهان : خانم نیلو فررس�تم پور ش�یخ نش�ین فرزند  شیرینقلی  به نش�انی استان گیان- 
شهرستان ماسال –شهر ماسال – ولیعصر کوچه شهید اعایی ساختمان قصر سینا و سپهر خواندگان : 1. آقای فرید مقدم 2- آقای 
غدیر مقدم 3.  آقای صدیقه مکتسب پیر بازاری همگی به نشانی  استان گیان- شهرستان  رشت – رشت- امین الضرب – شالکوه 
– بن بس�ت اس�تقال- کوی آزاده- پاک 27- ) فعا مجهول  المکان ( کد پس�تی  : 4174777515 خواس�ته :  مطالبه خس�ارت 
"گردش�کار" دادگاه با  بررس�ی  جامع اوراق ومحتویات  پرونده ختم  رس�یدگی را اعام  و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

صدور و انشاء رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم  صدیقه مکتسب پیر بازاری بوکالت از خانم نیلو فر رستم پور شیخ 
نش�ین بطرفیت آقایان فرید مقدم – غدیر مقدم  وخانم  صدیقه  مکتس�ب پیر بازاری  بخواس�ته  رسیدگی  و صدور حکم مبنی بر 
محکومیت خوانده دعوی به پرداخت  خس�ارت وارده  به منزل مس�کونی وی  و با جبران کلیه خسارات وارده علی  الحساب  مقوم  
به مبلغ / 50000000   ریال ، مس�تند به س�ند مالکیت – محتویات پرونده تامین دلیلی و بش�رح  متن دادخواس�ت تقدیمی، که طی 
آن خواهان  دعوی اش�عار داش�ته  که دارای  یکباب  منزل مس�کونی  موضوع  پاک ثبتی  6648 سنگ اصلی  77 بخش  4 رشت  
میباش�د و در مجاورت  این ملک منزل مس�کونی  خواندگان  دعوی میباشد و بدلیل عدم رسیدگی  خواندگان  به  درختان موجود 
در منزل مس�کونی  آنان ، باعث ش�ده  که ریش�ه و شاخه  این درختان  به منزل مسکونی  او خس�ارت وارد نمایند. که متعاقبا این 
دادگاه  وق�ت رس�یدگی  تعیی�ن نموده  ومتداعیین را دعوت  و خواندگان  دعوی  با وصف اب�اغ  اخطاریه و رعایت انتظار کافی در 
جلس�ات مقرر دادگاه  حاضر نش�دند و دلیلی  هم جهت رد ادعای  خواهان  به این  دادگاه رائه  ننمودند.  و س�پس محکمه جهت 
احراز  واقعیت مبادرت  به صدور  قرار جلب نظریه کارش�ناس رس�می  دادگس�تری  در امور ساختمان نموده  و قرار  صادره اجرا  و 
کارش�ناس  منتخ�ب نظری�ه خود را  به ای�ن  دادگاه  ارائه و پس از اباغ  مراتب  وصول آن به اصح�اب دعوی ، این نظریه مصون از 
اعتراض باقیمانده است. بنا به مراتب  و نظر به نتایج تحقیقات قضائی  ونظریه  کارشناس ، این دادگاه  خواسته  خواهان  را وارد و 
ثابت تشخیص ومستندا به مواد  1 و2 از قانون  مسئولیت مدنی ایران  ومواد 198-515 و 519  از قانون  آئین  دادرسی  دادگاههای  
عموم�ی انقاب در ام�ور مدنی مصوب 1397 حکم بر  محکومیت خواندگان  دعوی  به پرداخ�ت مبلغ 50000000 ریال بعنوان  اصل 
خواس�ته ومبلغ 6870000 ریال بعنوان  هزینه دادرس�ی  وحق الزحمه کارشناس�ی در حق خواهان  دعوی صادر و اعام می نماید. 
رای ص�ادره  غیاب�ی  ب�وده  و ظ�رف  مدت  20 روز  از تاریخ  اباغ  قابل اعتراض در ای�ن دادگاه  بوده  و پس از  آن ظرف  مدت  20 

روز  دیگر قابل  تجدید نظر در دادگاه محترم  تجدید نظر مرکز اس�تان  گیان میباش�د.
ح  5868    رئیس  شعبه ششم  دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان  رشت- حسین شعبانی

 اباغیه
 شماره بایگانی شعبه 970484 مشخصات اباغ شونده حقیقی :1- نام : تقی 2- نام خانوادگی: رجب پور نیکو  3- نام پدر : محمد 4- کد 
پستی : 5- کد ملی :6- نشانی :  مجهول المکان 7- منطقه شهرداری: خواهان / شاکی حسن منفردی دادخواستی به طرفیت خوانده تقی 
رجب پور نیکو که مجهول المکان اس�ت تقدیم دادگاه های عمومی  شهرس�تان  اس�تان گیان نموده  که جهت رسیدگی  به شعبه چهارم 
دادگاه تجدید نظر  استان گیان واقع در استان گیان- شهرستان رشت- بلوار مدرس- بین پل جانبازان و میدان امام حسین- دادگستری  
کل استان گیان- دادگاه های  تجدید نظراستان -  طبقه اول- اتاق 12–کدپستی 4137643995 تلفن : 3-33834701-013 ارجاع  و به 
کاس�ه 9709981313700006 ثبت گردیده  که وقت رس�یدگی  آن 1397/12/22 ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان  
بودن خوانده  تقی رجب پور نیکو درخواست خواهان / شاکی و  به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه  مراتب  یکنوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از  نشر آگهی اطاع از مفاد آن به 
دادگاه  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود  نسخه دوم  دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی  حاضر گردد.
ح  5869    مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه  تجدید نظراستان گیان- فومنی مقدم

اخطاریه
شماره 297/2/96 نام اخطار شونده حمیدرضا نام پدر عنایت اله ادرس مجهول المکان  شهرت جواد پور پیشه ازاد محل حضور دادگاه شورای 
حل اختاف ش�عبه 2 ش�هری کاچای  وقت حضور روز سه شنبه مورخ 1397/11/30  ساعت 15 عصر علت حضور در خصوص دادخواست 
خواهان بانک صادرات با وکالت خانم رحمتی رضایی به طرفیت شما به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان بابت وام تسهیاتی حسب 

دستور قاضی محترم این شورا مقتضی است در روز تاریخ و ساعت در شورای حل اختاف شعبه 2 شهری کاچای حضور یابید 
ح   5870   شورای حل اختاف شعبه 2 شهری کاچای 

اباغیه
شماره بایگانی شعبه 971153 مشخصات اباغ شونده حقیقی نام محمد نام خانوادگی حسن زاده ناصری نام پدر صفر علی نشانی استان 
گیان شهرس�تان استانه اشرفیه استانه اشرفیه ایستگاه کیسم روستای تجن گوکه مرکزی بوستان 8 منزل سید محمد زمانی نژاد اگهی 
اباغ وقت رسیدگی پرونده 971153 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهیجان بدینوسیله به اقای محمد حسن زاده ناصری فرزند صفر علی 
مجهول المکان اخطار می گردد خانم ندا غامی پور چفلی فرزند پرویز دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت شما در دادگستری 
اهیجان تقدیم نموده اس�ت لذا پس از ارجاع به این ش�عبه و ثبت ان به ش�ماره مذکور و انجام تشریفات قانونی مستندا به ماده 73 
قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی با انتشار این اگهی در یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
/ محلی دعوت می نماید در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهیجان حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده 

در جلسه دادرسی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/24 شرکت نمائید 
ح    5871   مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهیجان- محمد تقی جمشید عینی 
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معاون حق��وق عامه و پیشگی��ری از وقوع جرم 
دادسرای عموم��ی و انقاب مرکز استان کرمان 
از پلمپ 2 ش��رکت بزرگ توزی��ع و پخش مواد 
غذای��ی و کاا های اساسی م��ردم در کرمان به 

دلیل گران فروشی خبر داد.
محمدعل��ی سلیمانی ب��ا بین اینکه ب��ه دستور 
دادستان کرمان، 2 شرکت بزرگ توزیع و پخش 
مواد غذای��ی و کاا های اساسی م��ردم به دلیل 

گران فروش��ی پلمپ ش��دند، گفت: در راستای 
اجرای فاز عملیاتی طرح مبارزه با گران فروش��ی 
سه اکیپ متشکل از اداره کل اطاعات، سازمان 
اطاعات سپ��اه، اداره کل تعزی��رات حکومتی، 
پلی��س آگاهی، پلی��س اطاع��ات، اداره اماکن 
عمومی پلیس، سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان جهاد کشاوری به سرپرستی قضات ویژه 
از شرکت های بزرگ توزیع و پخش مواد غذایی و 

عمده فروشی های سطح شهر به صورت سرزده 
بازدید به عمل آوردند.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، وی عن��وان کرد: با 
توجه به احراز گران فروش��ی توسط 2 ش��رکت 
ب��زرگ توزیع و پخ��ش با دستور مق��ام قضایی 
عمده فروش��ی های مذکور پلمپ و ب��رای آنان 
تشکیل پرونده ش��د و افراد تحت تعقیب قضایی 
قرار گرفتن��د. معاون حقوق عام��ه و پیشگیری 

از وقوع جرم دادسرای عموم��ی و انقاب مرکز 
استان کرم��ان تاکید کرد: با توج��ه به مطالبات 
مردمی و در راستای دستور ریاست قوه قضاییه و 
دادستان کل کشور، طرح مبارزه با اخالگران در 
نظام اقتصادی از طریق گران فروشی به صورت 
مستمر در قالب عملیات ه��ای قاطعانه از سوی 
سیست��م قضایی است��ان، تا رسیدن ب��ه نتیجه 

مطلوب ادامه خواهد داشت.

پلمپ 2 شرکت  متخلف به دلیل گران فروشی
عیادت مدیرکل زندا ن های سمنان از 
سرباز وظیفه و مددجوی بستری شده

 مدیرک��ل زندان های است��ان سمنان از 
سرباز وظیفه و نیز مددجوی بستری شده 

در بیمارستان کوثر عیادت کرد.
محمود باهنر با حضور در بیمارستان کوثر 
از یکی از سربازان وظیفه که در خارج از 
زندان دچار تصادف ش��ده بود، عیادت و ضمن احوالپرسی و اهدای 
گل، در جریان روند درمان این سرباز وظیفه قرار گرفته و برای وی 
آرزوی سامتی کرد. وی همچنین از یکی از مددجویان بستری شده 
در این بیمارستان عیادت ک��رد و ضمن اهدای گل، در جریان روند 

درمان این مددجو قرار گرفت و برای وی نیز آرزوی سامتی کرد.

افزایش همدلی ازطریق توجه 
به اقامه نماز جماعت در ادارات

 مدیرکل زندان ه��ای استان کردستان 
گفت: توج��ه به اقامه نم��از جماعت در 
ادارات، وحدت و همدلی در میان پرسنل 
را افزایش خواهد داد. اسحاق ابراهیمی 
در جلسه ست��اد اقامه نم��از زندان های 
استان کردستان با اش��اره به اهمیت نماز و تاثیر بسیار مثبت آن در 
زندگی اجتماعی، بر ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نماز و نهادینه کردن 
آن در میان جامعه هدف در زندان ها تاکید و اظهار کرد: در هر ارگان 
یا اداره ای که به نماز جماعت توجه ش��ود قطع��اً وحدت، همدلی و 
معنویت نیز در میان پرسنل آن تقویت خواهد شد. وی کسب عنوان 
برت��ر از سوی این ستاد به صورت مستمر و طی سال های متوالی را 
قاب��ل توجه دانس��ت و افزود: ست��اد اقامه نم��از زندان های استان 
کردستان امسال نیز همچون سنوات گذشته توانست در سطح استان 
عنوان برتر را به خود اختصاص دهد که این موضوع حاکی از نهادینه 
ش��دن اقامه نماز در مراکز اصاحی و تربیتی استان به عنوان یک 

فرهنگ حسنه است. 

لزوم کاهش آثار مخرب حبس 
بر خانواده مددجویان

 مدیرکل زندان ه��ای استان آذربایجان 
غربی با پرسن��ل انجمن حمایت ارومیه 

دیدار کرد.
حمزه بروجنی در جم��ع پرسنل انجمن 
حمایت ارومیه ب��ا تشریح نقش انجمن 
در پیشگیری از معضات اجتماعی ب��ا پیگیری مشکات خانواده 
زندانیان، این نقش اثربخ��ش را عاملی بازدارنده در ایجاد موج دوم 

ارتکاب جرم در خانواده زندانی عنوان کرد.
وی با اش��اره به اهمیت توجه بیشتر به مشکات خانواده زندانیان 
بر استفاده هر چه بیشت��ر و گسترده از کلیه ظرفیت های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، حمایتی و .. سطح استان در پیشبرد این هدف 
ارزشمند و کاهش آثار مخرب حبس بر خانواده مددجویان و حمایت 

از خانواده زندانیان تاکید کرد.

برگزاری دوره آموزشی ارتقای 
مهارت های زندگی ویژه خانواده زندانیان 
 دوره آموزشی و تخصصی ارتقای مهارت های 
اخاقی و زندگی ویژه خانواده زندانیان دره شهر 
با حضور مدیرک��ل زندان ه��ای استان ایام 
برکزار ش��د. عبدالمجید کش��وری، مدیرکل 
زندان های است��ان ایام در دوره آموزش��ی و 
تخصص��ی ارتقای مهارت های اخاقی و زندگی وی��ژه خانواده زندانیان 
دره ش��هر از تعامل مطل��وب و سازن��ده دستگاه های اجرای��ی در تدوین 
برنامه ه��ای حمایت��ی ب��رای خانواده ه��ای زندانیان و هم��ت خیرین و 
نیکوکاران، تقدیر کرد و در خصوص آسیب های اجتماعی و تاثیر دوره های 

آموزشی برای همسران زندانیان مطالبی را عنوان کرد. 

تأکید بر اصاح فرایندهای معیوب
در حوزه زندانبانی 

 مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی بر 
اصاح فراینده��ای معیوب در حوزه زندانبانی 
تاکید کرد. پژمان پروین در بازدید از زندان های 
اسفراین، ش��یروان و کانون اصاح و تربیت، 
ضمن تأکید بر رعایت مقررات و نکات حفاظتی 
و امنیتی، ازمه استقرار امنیت پایدار در زندان ها را گسترش فعالیت های 
اثربخش اصاحی و تربیتی دانست. وی بازنگری فعالیت های اجرایی را 
در دو بخ��ش امنیتی، اصاح��ی و تربیتی ضروری دانس��ت و بر اصاح 

فرایندهای معیوب و ناکارآمد در حوزه زندانبانی تأکید کرد.

ضرورت گسترش فرهنگ پژوهش 
در زندان ها

 مدیرکل زندان های استان لرستان بر ارتقای 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی، تعامل با مراکز 
علم��ی و دانشگاه��ی، بهره گی��ری از اساتید 
دانشگاه��ی و گسترش فرهن��گ پژوهش در 
زندان ه��ا   تاکید کرد. رض��ا محمدی اصل در 
نشست��ی با اعضای ش��ورای تحقیقات تصریح کرد: ه��دف در پژوهش، 
کاربردی کردن نتایج پژوهش ها در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است. 
وی بر ارتقای فعالیت های آموزش��ی و پژوهشی، تعامل با مراکز علمی و 
دانشگاهی، بهره گیری از اساتید دانشگاهی، گسترش فرهنگ پژوهش 

در زندان ها و افزایش مهارت های تخصصی کارکنان تاکید کرد.

با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اس�امی مصوب س�ال 
1۳92 و تبص�ره یک آن که مقرر می دارد »در غیر موارد فوق 
مراتب محکومیت در پیش�ینه کیفری محکوم درج می شود 
لک�ن در گواهی ه�ای ص�ادره از مراج�ع ذی رب�ط منعکس 
نمی ش�ود مگر به درخواس�ت مراجع قضایی ب�رای تعیین 
یا بازنگ�ری در مج�ازات« چنانچه ش�خصی دارای یکی از 
محکومیت ه�ای بندهای س�ه گانه ماده 25 باش�د و پس از 
اجرای حکم یا ش�مول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از 
حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شود و نیز 
چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود، سپس 
س�وابق کیفری آنها از دادگستری اس�تعام شود، آیا مرجع 
قضایی در گواهی های صادره مجاز است عبارت »فاقد سابقه 

کیفری است« را ذکر کند؟ 
با توجه به اینکه صرفا محکومی��ت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 25 
قانون مجازات اسامی 1392، محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این 
ماده، از حقوق اجتماعی محروم می کند و با انقضای این مواعد،   همان طور که 
در تبصره 2 ماده 26 قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل 
می کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می شود لذا صدور گواهی عدم 
سوءپیشینه بامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست. 
محکومان موضوع تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسامی 1392 فاقد 
سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های 
صادره درج نمی ش��ود مگر آن که استعام کننده مرجع قضایی باشد که در 
این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود.

ب�ا توجه به اینکه در م�اده 454 قانون مجازات اس�امی در 
ادل�ه اثبات دیه عاوه بر قس�امه ادله اثب�ات دیون و ضمان 
مالی پذیرفته شده اس�ت، آیا منظور هم�ان ادله ذکرش�ده 
در آیین دادرسی مدنی اس�ت؟ در صورت مثبت بودن، حال 
اگر شاهدان قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو در دادگاه جرح ش�ود و مدعی خصوصی دلیل دیگری 
نداشته باشد و نامبرده )مدعی خصوصی( از دادگاه تقاضای 
س�وگند کند، آیا در راس�تای ماده 270 به بعد از  قانون آیین 
دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی 

فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟
طبق ماده 208 قانون مجازات اسامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، 
نفی یا اثبات نمی ش��وند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم 
مطابق قانون با سوگند اثبات می شود همچنین با توجه به ماده 454 قانون 
مذکور، ادله اثبات دیه، عاوه بر قسامه   همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی 
است بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات 
است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسامی و آیین دادرسی 

مدنی از مواد 270 تا 279 است.

با توجه به تبصره یک ماده 1۳4 قانون مجازات اسامی اگر 
در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح شوند، 

آیا باید پنج مجازات تعیین شود یا یک مجازات؟ 
در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای ش��ده 
است، موضوع با توجه به تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسامی 1392 
»از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل ش��ود...« مشمول 
مق��ررات این ماده )تعدد مادی( است و س��وای دیه مقتولین و مصدومین، 

فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجرا است.

غصب عبارت است از تس�لط یافتن بر مال دیگری در 
صورتی ک�ه بداند این مال متعلق به دیگری اس�ت و او 

اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد.

در تعری��ف قانونی، غص��ب عبارت از تسلط یافتن ب��ر مال دیگری 
است؛ در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه 
تصرف و استفاده از آن را ندارد. تسلط بر مال دیگری باید به صورت 
عملی و مادی باش��د؛ بطور مثال اگر من با وجود اینکه می دانم این 
خانه متعلق به من نیست وارد آن شوم و در آن تصرف کنم، غاصب 
هستم. بنابراین، تسلط حقوقی بر مال شخص دیگری، مثا فروختن 
یا اجاره دادن خان��ه ای که متعلق به من نیس��ت، غصب محسوب 
می شود. حال اگر شخصی مانع استفاده و تصرف مالک یک مال از 
مال خود شود، در حالی که آن شخصی که مانع شده خودش تسلط 
بر مال پیدا نکند غاصب محسوب نمی شود. برای مثال من به دلیل 
خصومتی با دیگ��ری، راه خانه اش را مسدود می کنم تا مانع تصرف 
او در مال خودش ش��وم اما خود نیز تصرف��ی در مال او نمی کنم؛ به 
همی��ن دلیل این اقدام، غصب محسوب نمی ش��ود بلکه به این کار 

ایجاد مزاحمت گفته می شود.
نکته دیگر درب��اره غصب این است که ش��خص غاصب حتما باید 
آگاه باشد که مالی که بر آن تسلط می یابد متعلق به خودش نیست؛ 
بنابراین اگر ش��خص با تصور اینکه صاح��ب مال، خودش است در 
مال تصرف کند، غصب محسوب نمی شود )هر چند در حقیقت آن 
مال متعلق به دیگری باشد( اما قانونگذار این عمل را »شبیه غصب« 
دانسته و حکم به غصب می دهد همچنین در این مثال کسی که در 
مال دیگری تصرف کرده، در برابر تغییرات و خساراتی که به مال وارد 

می کند، ضامن است و جبران خسارات بر عهده اوست. 
قانونگ��ذار مورد دیگ��ری را در حکم غصب می دان��د: فرض کنید 
به عنوان عاری��ه یا وکالت، مال خود را به دیگری سپرده اید. چنانچه 
پس از مدتی م��ال را مطالبه کنید اما آن ش��خص از برگرداندن آن 
خودداری کند، در حکم غاصب ش��مرده می شود. حال فرض کنید 
طبق شرایط باا، قانون کسی را غاصب معرفی کرد. اکنون وظیفه 
غاصب چیست؟ به طور خاصه گفته می شود که غاصب باید دقیقا 
خود مال��ی که غصب کرده را به صاحب آن برگرداند. اگر آن مال در 
مدتی که تحت تسلط غاصب بود، از بین رفته باش��د یا آسیبی به آن 
وارد شده باش��د، غاصب مکلف است مالی مانند آن )مثل( یا قیمت 

آن را به مالک بپردازد.
به ط��ور کلی در بحث مسئولیت غاصب با چن��د حالت مواجهیم: در 
فرض نخست، مال غصب ش��ده در دست غاصب »موجود« است 
و »امک��ان رد« یعنی برگرداندن آن به صاحب��ش وجود دارد. برای 
مثال شخصی خانه شما را غصب کرده است. در مدت غصب، هیچ 
آسیب��ی به منزل وارد نشده و عیناً مثل زمانی که تحت سلطه مالک 
اصلیش بود، باقی مانده است. در این حالت، غاصب باید همان مالی 
که غصب کرده را به مالک آن بازگرداند. حتی اگر مال غصب شده، 

چیزی باش��د که در زمین یا بنا به کار رفته باش��د و برگرداندن آن به 
مالک زحمت بسیار داشته باشد، مالک باز هم حق دارد که عین مال 
را از غاص��ب بخواهد؛ مثا دو ساختم��ان هم جوار یکدیگر مشغول 
دیوارکشی هستند. حین کار، مالک یکی از ساختمان ها از آجرهای 
متعلق به مالک ساختمان هم جوار برای دیوار ساختمان خود استفاده 
می کند. مدت ها بعد که کار دیوارکشی پایان یافت، مالک ساختمان 

دوم متوجه موضوع می شود.
 در این حالت او می تواند علیه دیگری به علت غصب مال اقامه دعوا 
کند؛ البته اگر دو طرف، یعنی غاص��ب و کسی که مالی از او غصب 
شده است، به گرفتن قیمت معادل آن مال توافق کنند، نیازی به جدا 

کردن آجرهای غصب شده از ساختمان نیست.
فرض دوم، حالتی است که مال غصب ش��ده در دست غاصب تلف 
شود؛ یعنی از بین برود یا به میزانی آسیب ببیند که گویی از بین رفته 
و  کارایی قبل را ندارد. در این صورت، اگر مال غصب شده، چیزی باشد 
که نظایر آن معموا زیاد است مثل حبوبات، غاصب باید مثل مالی 
که غصب کرده است را برای مالک تهیه کند و به او بازگرداند. مثا 
شما مالک اتومبیل پراید مدل 95 هستید. اگر کسی اتومبیل شما را 
غصب کند و با آن تصادفی کند که عمًا دیگر قابل استفاده نباشد، 
باید یک اتومبیل پراید مدل 95 برای شما خریداری و به شما تقدیم 
کند؛ چون این اتومبیل با این مشخصات از اموالی است که معموا 
شبیه به آن به تعداد زیاد موجود است. حال اگر به عکس، مالی که از 
شما غصب ش��ده است، چیزی باشد که نظیر آن به تعداد زیاد وجود 
نداشته باشد، مثل یک ش��ی ء عتیقه، در این صورت غاصب مکلف 
است قیمت آن را به ش��ما بپردازد. حال سوالی که پیش می آید این 
است که غاصب بای��د قیمت مالی که غصب کرده را در زمان از بین 
رفتن آن بپردازد یا قیمت آن را در موقعی که مالک از او  طلب خسارت 
می کند و او می خواهد طلبش را بپردازد؟ مثا زمانی  که اتومبیل من 
در دست غاصب تلف شد، قیمت آن 10 میلیون تومان بوده است اما 

حاا که می خواهد قیمت آن را پرداخ��ت کند، قیمت اتومبیل های 
مشابه آن، 15 میلیون تومان شده است. تکلیف چیست؟ اگرچه گفته 
ش��ده است قیمت زمان از بین رفتن ماک است اما مابه التفاوت آن 
با قیمت زمان پرداخت را هم از باب جبران خسارت می توان مطالبه 
کرد؛ یعنی زیان دیده به دلیل غصب مال��ش می تواند 10 میلیون از 
غاصب دریافت کند و پنج میلیون باقی مانده را برای جبران خسارت 
واردش��ده بگیرد. به عبارت دیگر کًا بااترین قیمت در طول زمان 

غصب را باید به مالک رد کند.
همچنین تصور کنید کسی تلفن همراه ش��ما را غصب می کند. در 
همین هنگام که او بر مال شما تصرف دارد، ناگهان تلفن از دستش 
رها شده، به زمین می افتد و صفحه آن آسیب می بیند. در این حالت، 
غاص��ب مجبور به جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر عیبی که به 
مال وارد شده ناشی از کار غاصب نباشد و او در این حادثه بی تقصیر 
باش��د مثا اگر زلزله باعث خرابی خانه ای ش��ود که غاصب تصرف 

کرده، باز هم جبران خسارت بر عهده غاصب است.
به گزارش مهداد، بحث دیگری که ازم است به آن پرداخته ش��ود 
مسئولیت غاصب نسبت به مناف��ع مال مغصوب است. فرض کنید 
غاصبی خانه ش��ما را به تصرف خود درآورده است. ش��ما عاوه بر 
اینکه حق دارید خود خانه را از او طلب کنید، این حق برای شما باقی 
اس��ت که اجاره بازه زمانی را که خانه در تصرف غاصب بوده را نیز از 
او بخواهید. حال اگر غاصب دومی  پیدا ش��ود و از غاصب اول، خانه 
را غصب کند و  پس از آن غاصب سوم متصرف خانه شما شود، همه 
این سه نفر در مقابل شما که مالک خانه هستید مسئول هستند. به 
این صورت که اجازه دارید به هر یک از غاصبین برای گرفتن اصل 
م��ال یا مثل مال یا قیمت آن مراجعه کنید. اما در مورد گرفتن منافع 
مال مغصوب، وضع کمی متفاوت است. اگر هریک از غاصبین دو ماه 
خانه را تحت تصرف خود داشته باشند، شما می توانید منافع همان دو 
ماه تصرف غاصب به عاوه منافع مدت زمان تصرف غاصبین بعدی 

را از او مطالبه کنید. در مثال باا، اگر شما به غاصب اول برای گرفتن 
منافع خانه رجوع کردید می توانید منافع دو ماه سکونت غاصب اول، 
دو ماه سکون��ت غاصب دوم و دو ماه سکون��ت غاصب سوم را از او 
طلب کنید. چنانچه به غاصب دوم مراجعه کردید، فقط قادر به گرفتن 
منافع زمان تصرف غاصب دوم و سوم هستید. طبق همین قاعده در 
صورت رجوع به غاصب سوم، تنها حق گرفتن منافع دو  ماه تصرف 

او را دارید و  نه منافع زمان تصرف غاصب اول و  دوم را.
حال خوب است که زاوی��ه دیدمان را تغییر داده و از دید غاصبین به 
ماجرای غصب نگاه کنیم. اگر مالک برای گرفتن مثل یا قیمت مال 
خود به غاصب��ی رجوع کند که مال در دست او تلف ش��ده، غاصب 
مذکور نمی تواند خسارت��ی که به مالک پرداخته است را از غاصبین 
دیگر طلب کند؛ اما اگر مالک به غاصب دیگری غیر از آن که مال در 
دستش تلف شده رجوع کند، آن غاصب می تواند به غاصبین بعد از 
خود و کسی که مال در دستش تلف ش��ده مراجعه کند و مالی که به 
مالک پرداخته را از آنها مطالبه کند. در نهایت، مسئول اصلی کسی 
است که مال در مدت تصرف او تلف ش��ده است بنابراین هر کسی 
می تواند پس از پرداخت حق مالک، به غاصبی که مال را از بین برده 

است رجوع کند.

 تعیین تکلیف معامات مال مغصوب 
در حالتی که مشتری هنگامی که می خواهد مال مغصوب را از غاصب 
خریداری کند، به غصبی بودن مال مورد معامله آگاه نباشد و معامله 
را انج��ام دهد، سپس مالک برای گرفتن مال، مثل مال یا قیمت آن 
به مشتری رجوع کند، مشتری می تواند برای گرفتن آنچه به مالک 
پرداخت کرده است به فروشنده )غاصب( رجوع کند بنابراین در مورد 
حق رجوع مالک، فرقی بین عالم یا جاهل بودن مشتری نیست؛ یعنی 
چه مشتری بداند مالی که از غاصب خریده غصبی است و چه نداند، 

مالک می تواند به مشتری رجوع کند.
اگر مال��ک نسبت به مثل ی��ا قیمت مال، به فروش��نده رجوع کند، 
فروش��نده حق رجوع به مشتری جاه��ل را ن��دارد. در صورتی که 
مشتری آگاه به غصبی بودن مال باش��د، او نیز غاصب است )مانند 
فروشنده( و روابط بین فروش��نده و  مشتری )چه در مورد مال، مثل 
م��ال، قیمت و منافع آن( مانند روابط بی��ن چند غاصب است که در 
سطرهای بااتر بیان ش��د. نکته دیگر این که اگر مالی که مشتری 
در مقابل مال مغصوبی که تلف ش��ده است، به مالک آن می پردازد، 
بیشتر از مبلغی باشد که به وسیله آن، مال را از فروشنده خریده است، 
نمی تواند مابه التفاوت آن دو را از فروشنده بگیرد؛ اما نسبت به مبلغ 
پرداختی به فروش��نده حق رجوع به او را دارد زیرا چنین معامله ای از 

اساس باطل بوده است.
تم��ام آنچه که تا به اینجا درباره معامله نسبت به مال مغصوب گفته 
ش��د، مربوط به بیع بود؛ اما در مورد هر معامله ای که مال را از دست 
غاصب خارج کند و به تصرف دیگری درآورد مثل اجاره، صلح و… 

نیز همین احکام برقرار است.

ابعاد حقوقی غصب اموال

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری استان گلس�تان گفت: قضات این 
اس�تان امس�ال ۳1 درصد بیش�تر از سال گذش�ته، آرای 

جایگزین زندان صادر کردند.

هادی هاشمیان از افزایش صدور آرای جایگزین حبس در سال 97 
خبر داد و اظهار کرد: قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون یبیش 
از 3 ه��زار رای جایگزین زندان صادر کرده اند که 31 درصد از مدت 

مشابه سال گذشته بیشتر است.
به گ��زارش روابط عمومی دادگستری است��ان گلستان، وی افزود: 
عاوه بر ای��ن آرا، قرار تعلی��ق تعقیب در مرحل��ه دادسرا )مختومه 
ش��دن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از برچسب زنی به 
افراد(، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی )مجازات حبس متهم برای 
مدت معینی معلق و دستوراتی برای بازسازی شخصیت متهم مانند 
دوره های تربیتی، آموزش��ی یا ترک اعتیاد صادر می ش��ود( از دیگر 
نهادهای پیش بینی شده در قانون است که قضات گلستانی امسال 

برای محکومان صادر کردند.

به گفت��ه رییس کل دادگستری استان گلست��ان، جلوگیری از زدن 
برچسب مجرمیت به اف��راد و رویکرد اصاح متهم از اهداف صدور 

آرای جایگزین حبس است.
وی با تاکید ب��ر اینکه استفاده از مجازات ه��ای جایگزین حبس به 
معنای آسان گرفتن ب��ه مجرمان خطرناک نیست، تصریح کرد: در 
جرایم خشن و جرایمی که پای جان و ناموس مردم و امنیت جامعه 

در میان است، نگاه قانونگذار و رویکرد قضات، سختگیرانه است.
هاش��میان عنوان ک��رد: منابع طبیع��ی، ش��هرداری ها و اداره کل 
زندان های است��ان گلستان از جمله اداره هایی هستند که در نامه به 
دادگستری، کارهایی را پیشنهاد داده اند که به عنوان مجازات های 

جایگزین زندان می توان از ظرفیت محکومان استفاده کرد. 
وی خاطرنشان کرد: نهال کاری، پاکیزگی محیط زیست و حاش��یه 
جنگل ها، کمک به بهسازی مدارس، حرفه آموزی و خدمات عمومی 
رایگان در شهرداری ها از جمله موارد پیشنهادی هستند که قضات ما 
نیز در محاکم برای محکومانی که جرایم غیرعمد و سبک مرتکب 

شده اند و سابقه کیفری هم ندارند، صادر می کنند.

رییس کل دادگستری استان مطرح کرد

گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس

رییس کل دادگستری است��ان خراسان رضوی از 
کاهش 10 درصدی زمان رسیدگی به پرونده های 
قضایی در این استان خبر داد. حجت ااسام علی 
مظفری در جلس��ه ویدئو کنفران��س مسئوان 
ستادی، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی 
است��ان خراسان رضوی از کاه��ش 10 درصدی 
زمان رسیدگی ب��ه پرونده ها در ای��ن استان خبر 
داد و با اش��اره ب��ه اقدامات گست��رده دادگستری 
این استان در ح��وزه برخورد قاطعانه و پیشگیری 
عالمانه خاطرنشان کرد: چنانچه این گونه اقدامات 
درجه��ت مدیریت صحی��ح پرونده های قضایی 
انجام نمی ش��د، درحال حاضر تعداد قابل توجهی 
پرونده در شعب رسیدگی کننده وجود داشت؛ حال 

آنکه در شرایط کنونی ش��اهد کاهش قابل توجه 
موجودی شعب هستیم. به گزارش روابط عمومی 
دادگست��ری استان خراسان رض��وی، وی افزود: 
تاش بی سابقه ای برای کنترل ورودی پرونده ها 
به مجموعه قضای��ی همچنین کاهش موجودی 
پرونده ها و نیز منطقی ک��ردن زمان رسیدگی به 
پرونده ها انجام شده و براین اساس شاهد کاهش 
10 درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 97 
نسبت به سال 96 هستیم. مظفری گفت: وضعیت 
عملکردی تمامی مسئوان، قضات و کارکنان از 
سطح استان تا سطح کوچکترین حوزه قضایی به 
صورت دقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

گرفته و مبنای تصمیمات مدیریتی خواهد بود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر 
رفع نواق��ص آزادراه حادثه خیز ساوه – همدان 
گفت: این آزادراه یکی از نقاط حادثه خیز است 
که م��وارد باید جه��ت رفع نقص ب��ه پیمانکار 

اباغ ش��ود.
حجت ااسام قاسم عبداللهی با اشاره به اینکه 
آزادراه ساوه - همدان یکی از نقاط حادثه خیز است 
که موارد بای��د جهت رفع نقص به پیمانکار اباغ 
ش��ود، خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته ایمنی در 
این زمینه با راه و شهرسازی است. باید این کمیته 
تشکیل و مسئولیت ها مشخص شود و مصوبات 
کمیته جهت پیگیری برای ش��ورای پیشگیری 
ارسال شود تا اگر دستگاهی کوتاهی کرد، تحت 

تعقیب قرار گیرد.
وی در گفت وگو با میزان ادامه داد: در همین رابطه 
نقاط حساس و حادثه خیزی که توسط پلیس راه 
مشخص می شود، باید اولویت بندی شده و نکات 
و طرح ها جهت رفع نواقص به کمیسیون ایمنی 

ارایه شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به 
اینکه آزادراه ساوه همدان دارای مشکات زیادی 
همچون کمب��ود چراغ، دوربین و رفاهیات است، 
خاطرنشان ک��رد: این موارد بای��د در کمیسیون 
ایمنی مطرح شود و در اولویت قرار گیرد و نواقص 
محور ها از نظر روشنایی و خط کشی رفع شود تا 

رانندگان با مشکلی مواجه نشوند.

کاهش 10 درصدی زمان رسیدگی به 
پرونده های قضایی در خراسان رضوی

تاکید بر رفع نواقص آزادراه حادثه خیز 
ساوه – همدان
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   اجتماعی  

چهره ها

شرط مهم تردد در خطوط ویژه 
 رییس پلیس راهور تهران گفت: تردد 
خودروها در خطوط ویژه با اخذ مجوز 
از پلیس راهور امکانپذیر است. سردار 
محمدرضا مهماندار همچنین درباره 
تردد خودروهای پاک ش��خصی و 
چ��راغ LED در خط��وط ویژه نیز 
اظهار ک��رد: نص��ب ب��دون مجوز 
چراغ هایLED در مقابل خودروها تخلف محسوب شده و جریمه درپی 
دارد، هر خودرویی ک��ه بدون مجوز از این وسای��ل استفاده کند از سوی 
ماموران راهور اعمال قانون شده و اگر در خطوط ویژه تردد کند، نسبت به 

توقیف خودرو اقدام خواهد شد.

کاهش سن پوکی استخوان 
به زیر ۳0سال

 رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با اش��اره به مصرف پایین 
ش��یر توسط ایرانیان بر لزوم اجرای 
برنام��ه ش��یرمدرسه به وی��ژه برای 
مناط��ق مح��روم تاکید ک��رد. زهرا 
عبداللهی با بیان اینکه درحال حاضر 
سن پوکی استخوان در کشور به زیر 
30سال کاهش پیدا کرده است و خطر شکستگی بدون علت وجود دارد، 

گفت: همچنین در الگوی غذایی روزانه مصرف روغن باا است.

اتخاذ تدابیر ازم 
برای کنترل بازار شب عید

 استاندار تهران با تاکید بر اتخاذ تدابیر 
ازم ب��رای کنترل بازار ش��ب عید 
گف��ت: هی��چ نگرانی ب��رای تامین 
کااهای اساسی ب��رای ایام پایانی 
س��ال وج��ود ن��دارد. انوش��یروان 
محسنی بندپی افزود: به عنوان نمونه 
ظرفی��ت پ��رورش م��رغ 14درصد 
افزای��ش پیدا کرده و در سایر حوزه ها نیز تامی��ن کااهای اساسی و مواد 
غذایی برای ایام پایانی سال تمهیدات ازم اندیشیده شده است. وی گفت: 
تامین و تسهیل دسترسی به کااهای اساسی در دستورکار ویژه قرار دارد.

پایش ویژه »بو« در هوای پایتخت
مدی��ر کل دفتر پای��ش فراگیر سازمان محیط زیس��ت اظهار کرد: 
این سازمان در برنامه ای ویژه و فش��رده »ترکیبات آلی و گازهای 
محیطی« را در مناطقی از تهران که شدت بو باا بود، پایش می کند. 
شینا انصاری افزود: برای تعیین پارامترهای مولد بو باید با استفاده از 
پمپ های مکنده از مناطقی که در آن شدت بو بااست، نمونه برداری 
و به آزمایشگاه گاز کروماتوگرافی برای تعیین پارامترها منتقل شود. 
وی با بیان اینک��ه سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه سنجش 
شدت بو دارد، افزود: البته این دستگاه نمی تواند پارامترهای تشکیل 

دهنده بو را مشخص کند.

پذیرش دانشجو 
براساس سوابق تحصیلی از 29دی

نحوه پذی��رش دانشجوی براس��اس سوابق تحصیل��ی در تمامی 
دانشگاه ه��ا از هفت��ه پایانی دی  اع��ام خواهد ش��د و ثبت نام در 
دانشگاه ها نیز از 29 دی انجام می ش��ود، همچنین براساس قانون 
سنجش و پذیرش دانشجو و مصوبات پانزدهمین و ش��انزدهمین 
جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو از سال آینده پذیرش تنها 
براساس سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه به طور 
مستقیم توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت خواهد 
گرفت و داوطلبان برای اخذ پذیرش باید، طبق فراخوان دانشگاه ها 
و مؤسسات پذیرنده، مدارک ازم را در زمان تعیین شده به دانشگاه ها 

و مؤسسات ارسال کنند.

طرح های ویژه 
برای ساماندهی معتادان متجاهر 

دبیر ست��اد مبارزه با مواد مخدر از پیش بین��ی طرح های ویژه برای 
سامانده��ی معتادان متجاه��ر در برخی محات حاش��یه ای مانند 

شوش و هرندی خبر داد.
سردار اسکندر مومنی همچنین درباره تاثیر طراحی شهرها برای از 
بین بردن شیوع اعتیاد و کاهش تعداد معتادان متجاهر در فضاهای 
ناامن ش��هری و فضاهای مستعد، گفت: فضاهای ناامن ش��هری 
یک��ی از موضوعات مستعد برای تجمع معتادان متجاهر به ویژه در 

بخش های حاشیه ای است.
وی با اشاره به برنامه های این ستاد برای ساماندهی معتادان متجاهر، 
افزود: در حوزه حاشیه نشینی جلساتی با دستگاه های متولی و مرتبط 

برگزار شده است. 

اتاق اسباب بازی در 1000 مدرسه
مع��اون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با اش��اره به اینکه 
طرح اتاق اسباب بازی در یک هزار مدرسه کشور اجرایی می ش��ود، 
گفت:  باید نگاه تخصصی به دوره ابتدایی و مقوله بازی و اسباب بازی 
داشته باش��یم، زیراکه چند سال نخست زندگی سال های طایی 
تربیت است و ادبیات، قصه، نمایش و هنر از جمله بسترهای تربیتی 

مناسب به شمار می روند. 
رض��وان حکیم زاده بیان کرد:  در هر است��ان رابط هایی برای طرح 
اتاق بازی خواهیم داش��ت و در برخی مناطق ته��ران نیز مدارس 

مجری طرح هستند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

»حمایت« وضعیت میزبانی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 98 را بررسی کرد

ادامه خانه به دوشی
برپای�ی  فض�ای  موض�وع 

سارا طالبی زاده
 گروه فرهنگی 

نمایش�گاه، یکی از معضات 
اساس�ی هرس�اله نمایشگاه 
بین الملل�ی کت�اب ته�ران به 
عن�وان مهم ترین رخداد فرهنگی کش�ور به ش�مار می رود؛ 
معضلی که مدیران فرهنگی سال هاست نتوانسته اند راه حل 
منطقی برای آن در نظر بگیرن�د. به هر حال این روزها دوباره 
بحث انتخاب یکی از دو گزینه مصلی و شهرآفتاب به عنوان 
مکان س�ی و دومین نمایش�گاه کتاب تهران داغ ش�ده،  اما 
شنیده ها حاکی از آن است که همچنان مصلی بهترین گزینه 

برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران است.

 سی و یک دوره و ۳ دلبر
نخستین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1366 و در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران )بزرگراه چمران( برپا شد که تا سال 1385 
برگ��زاری آن در همین مکان ادامه یافت. اّم��ا از سال 1386 نمایشگاه 
کتاب راهی مصلی بزرگ امام خمینی )ره( )در محله عباس آباد( ش��د و 
در سال 1395 همزمان با بیست و نهمی��ن دوره آن، محل برگزاری به 
مجموعه نمایشگاهی »شهرآفتاب« در جنوب شهر تهران تغییر یافت. 
البته »شهرآفتاب« هم بیش از 2 سال میزبان این رخداد فرهنگی نبود و 
سال گذشته نمایشگاه دوباره به مصلی بازگشت. در واقع باید اذعان کرد 
که مهم ترین نمایشگاه فرهنگی کشور سال هاست که خانه به دوش��ی 

را تجربه می کند.

 مصلی یا شهر آفتاب؟
دو روز پیش بود که ایوب دهقانکار سخنگوی ش��ورای سیاست گذاری 
نمایشگ��اه کتاب ته��ران در تشری��ح آخرین وضعیت انتخ��اب میزبان 
نمایشگاه کتاب به مهر گفت: ما به عنوان نماینده ناشران و وزارت ارشاد 
و بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب، از دو مکان ش��هر آفتاب و مصلی در 
هفته های قبل بازدید کردیم که امیدواریم ماحصل این بازدیدها منجر به 
یک اتفاق خوب برای نشر کشور شود. وی درباره وضعیت این دو بازدید 
اظهارکرد: بازدید از مجموعه شهرآفتاب در هفته گذشته رخ داد و بازدید از 
مصلی نیز در روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد. 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 وضعیت مصلی کمی ما را نگران کرد. 
م��ا 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.

 تعهد افزایش 45 هزار مترمربعی شهر آفتاب
تا پایان سال

دبیر شورای سیاست  گذاری سی ودومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران همچنین در گفت وگوی با ایبنا، درباره مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب گفت: مجموعه شهر آفتاب از اعام آمادگی برای افزایش 40 تا 45 
هزار متر مربعی فضای مسقف تا قبل از آغاز نمایشگاه خبر داده است اما 
تصمیم نهایی برای میزبانی نمایشگاه سال  آینده، منوط به نظر شورای 
سیاست گ��ذاری نمایشگاه است، به عبارت دیگر انتخاب محل برگزاری 

نمایشگاه در حیطه اختیارات شوراست.  

 آماده سازی رواق و شبستان  غربی تا اوایل سال 9۸
وی همچنین با اشاره به مذاکره با مسئوان مصلی امام خمینی )ره( گفت: 
در این دیدار مسئوان مصلی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در این مکان 

اعام آمادگی کرده و تاکید داشتند که رواق و شبستان های غربی تا اوایل 
سال 98 آماده خواهد ش��د. دهقانکار اضافه کرد: با این اوصاف و با توجه 
به اینکه سال گذشته رواق های ش��رقی آماده شده بودند، امسال حجم 

بیشتری فضای مسقف در مصلی خواهیم داشت.

 تکلیف مکان نمایشگاه این هفته قطعی می شود
اما عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب هم روز گذشته از تعیین 
تکلیف مکان برگزاری نمایشگاه کتاب در جلسه این هفته شورا خبر داد 

و گفت: به شخصه امیدوارم نمایشگاه در مصلی تهران برگزار شود.
علی اکبر اش��عری، در گفت وگو با تسنیم درباره بررسی دو گزینه مصلی 
و شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در شورا گفت: زمان 
حضور قالیباف به عنوان ش��هردار تهران، قراردادی بین وزارت ارشاد و 
ش��هرداری تهران منعقد ش��د که برای 10 سال ش��هر آفتاب به صورت 
رایگان در اختیار نمایشگاه ق��رار گیرد؛ این فرصت خوبی بود که بتوانیم 
هزینه های اجاره را ب��ه سمت تسهیاتی برای خری��داران کتاب سوق 
دهیم. وی ادامه داد: دو سالی نمایشگاه در شهر آفتاب برگزار شد ، اما چون 
ش��هرداری به تعهدات برای توسعه فضاهای سابق عمل نکرد و مصلی 
برای همکاری اعام آمادگی کرده ب��ود، نمایشگاه به مصلی بازگشت. 
امسال هم در شورای سیاست گذاری بحث شد که اولویت کجاست؟ من 
اساسًا  معتقدم نمایشگاه باید مرکز شهر باشد نه بیرون شهر؛ اما به هر حال 
شورا به گروهی مأموریت داد که از هردو مکان بازدید کنند، این بازدیدها 
انجام و گزارش نهایی آماده ش��ده است. اشعری تصریح کرد: شورا قرار 
است این هفته چهارشنبه درباره مکان برگزاری تصمیم نهایی را بگیرد .

 کارگردان »پرده نشین« بعد 
از مدت ه��ا غیب��ت ب��رای 
تلویزیون »اقیانوس آرام« را 

می سازد.
بهروز ش��عیبی آخرین باری 
که به عن��وان فیلمساز کاری 
را در تلویزی��ون تولی��د کرد 
ب��ه »پرده نشین« برمی گ��ردد و »تنهایی لیا« را ه��م به عنوان 
بازیگر حضور داش��ته باشد. البته برای ش��بکه نمایش خانگی هم 

»گلشیفته« را ساخت.
ح��اا بعد از مدت ه��ا غیبت دوب��اره این کارگ��ردان یک سریال 
تلویزیونی می سازد. شعیبی درباره این سریال به تسنیم، گفت: نام 
این سریال »اقیانوس آرام« است که به زودی وارد مرحله پیش تولید 
می شود. این سریال مستقیماً به خانواده ایرانی- اسامی می پردازد 
و 100 قسم��ت خواهد ب��ود. وی ادامه داد: فیلمنام��ه »اقیانوس 
آرام« را حسین تراب نژاد نوش��ته است. ای��ن سریال در سه فصل 
30 قسمتی و در بازه های متفاوتی ساخته خواهد ش��د. فصل یک 
در بازه زمانی 6 ماه می گذرد و فصل 2 نیز اتفاق های یک ماه را به 
تصویر می کش��د. همچنین نگارش فصل یک این سریال به طور 

کامل انجام شده است. 
شعیبی یادآورش��د :در »اقیانوس آرام« زندگی شهری نشان داده 
می شود و نوع روابط انسان ها با یکدیگر احساس نوستالژی را زنده 
می کند. هر کدام از کاراکترهای این سریال افراد متفاوتی از دیگری 
هستند، روانشناِس سلبریتی، خبرنگار و ... از جمله این شخصیت ها 

هستند که در این سریال بلند به ایفای نقش می پردازند. 

گفت وگو

 »اقیانوس آرام« به زودی
وارد پیش تولید می شود

عض��و کمیته حل بحران کاغذ معتقد است باید کمک دولتی و اختص��اص ارز در کاغذ تحریر به کتب کمک 
آموزشی و کنکوری حذف شود.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به نامه وزیر آموزش و پرورش به وزیر صنعت، 
ضمن تایید این موضوع که ارز دولتی به کاغذ نباید به موسسات کمک آموزشی و کتب کنکوری تعلق گیرد، 
گفت: باید کمک دولتی و اختصاص ارز در کاغذ تحریری که به کتب کمک آموزشی و کنکوری تعلق می گیرد، 

حذف شود که حداقل زمینه ای شود تا یک امتیاز و رانت مضاعف در اختیار آنها قرار نگیرد.
نماینده مردم فریمان افزود: کارگروه کاغذ که اخیراً زیر نظر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی رفته، باید قطعًا 
ای��ن موضوع را پیگیری کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درب��اره عملکرد این کارگروه توضیح داد: در 
کمیسیون فرهنگی درباره عملکرد این کارگروه بحث و بنا ش��د مجلس ورود جدی تری داش��ته باشد ضمن 

آنکه با وزیر صمت هم درباره این موضوع گفتگو خواهیم داشت.
قاض��ی زاده همچنین با انتقاد از اینکه کارگروه کاغ��ذ از زیرمجموعه وزارت صمت به وزارت فرهنگ منتقل 
ش��ده است، گفت: وجود این کارگروه در وزارت فرهنگ مورد انتقادات گسترده از سوی صنوف حوزه چاپ و 

نشر و کاغذ قرار گرفته و باید ساماندهی شود.
وی با اش��اره به اینکه اعتراضات در این باب گسترده است، تاکید کرد: کارگروه کاغذ در وزارت فرهنگ فعال 
است ولی مجلس نظارت کامل را بر رفتار و عملک��رد این کمیته ندارد زیرا از ناظران مجلس برای حضور در 

جلسات دعوت نمی شود و ما جمع بندی های خود را با واسطه در بیرون جلسات دریافت می کنیم.

خانه ملت

تهیه کننده سریال »خاک گرم« که با موضوع میراث فرهنگی و هویت ملی این روزها در استان کرمان 
در ح��ال تصویربرداری است، یک��ی از ویژگی های اصلی این سریال را معرف��ی استان کرمان در بستر 

لوکیشن های جدید برشمرد.
فریبا توکلی، تهیه کننده سریال »خاک گرم« در گفت وگویی با ایسنا با بیان اینکه تاکنون 60 درصد سریال 
تصویربرداری شده است، اظهار کرد: به طور کلی سریال »خاک گرم« در استان کرمان تصویربرداری 

شده است و اان نیز در یکی از شهرستان های کرمان هستیم. 
وی با بیان اینکه تدوین همزمان با تصویربرداری سریال انجام می شود، گفت: سریال در حال آماده شدن 
است و هر زمان که شبکه یک سیما تشخیص دهد در کنداکتور شبکه قرار خواهد گرفت که به احتمال 

زیاد در بهمن ماه سال جاری روی آنتن می رود.  
توکلی موض��وع و محور اصلی سریال »خاک گرم« را روایت ملی و میراث فرهنگی برش��مرد و درباره 
علت حضور پروژه در کرمان یادآور شد: از آنجایی که می خواستیم در این سریال  از لوکیشن های خاصی 
استفاده بکنیم به کرمان رفتیم؛ زیرا این لوکیشن ها در کرمان، بم و سهرج موجود بود. همچنین با توجه 
به اینکه شخصیت اصلی داستان یک باستان شناس است که برای بخش جدید حفاری در ارگ بم دعوت 
به کار می شود، بخش اعظمی از بستر داستان در استان کرمان سپری می شود.  وی اضافه کرد: امیدوارم 
مردم این سریال را ببینند و از تماشای لوکیشن هایی که کامًا نو هستند لذت ببرند. وی یادآورشد: روند 

تصویربرداری سریال »خاک گرم« از پانزدهم مهرماه آغاز شده است. 

   برنامه »نگی که نگفتی« به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی روی آنتن شبکه 2 می رود. مجتبی احمدی تهیه کننده برنامه »خاک گرم« روایت میراث فرهنگی کرمان
»نگی که نگفتی« درباره پخش فصل جدید ای��ن برنامه گفت: برنامه »نگی که نگفتی« در فصل جدید به هنجارها و ناهنجاری های 
اجتماعی در فضایی مفرح می پردازد. وی ادامه داد: نمایش، بررسی اخبار روز در کنار همه اتفاقات روتین، پرداختن به موضوع محوری 
هفتگی که در اتاق فکر برنامه طراحی می ش��ود، رویکرد فصل جدید برنامه خواهد بود. وی ادامه داد: ارتباط با مخاطب در فصل جدید 
بیش از پیش خواهد بود، اخبار روز را با زبان خودمان منعکس و بررسی می کنیم و در هفته ابتدایی پخش، جدا از خط محوری هفته که با 

سؤال »از کی چی می خواهیم! و از کی و از کجا چی می شنویم!« مطرح می شود به جام ملت های آسیا هم خواهیم پرداخت.

   45 هنرمند عکاس به همراه 64 اثر به بخش پایانی مسابقه  عکس سی  و هفتمین جشنواره  تئاتر فجر راه یافتند. داوران بخش مسابقه  
عک��س سی  و هفتمین جشنواره  تئاتر فجر متشکل از رضا معطریان، ه��ادی نوید و عباس کوثری از میان 834 اثر رسیده 64 عکس را 
ایق حضور در بخش پایانی دانستند. امسال 174 هنرمند از تهران و استان های دیگر عکس های خود را به دبیرخانه  تئاتر فجر ارسال 

کردند که از میان آنها 130 هنرمند از استان تهران و 44 هنرمند متعلق به دیگر استان ها بودند.

   در مراس��م رونمایی از مستند »عابدان کهنز«، انگشتر سردار قاسم سلیمانی به مجید رستگار کارگردان این اثر هدیه ش��د. حاج آقا 
بهرامی، یکی از مهم ترین شخصیت های این مستند و از پایه گذاران مسجد امیرالمؤمنین )ع( در شهرستان کهنز در این مراسم با بیان 
اینکه امروز می خواهم یک هدیه ویژه به کارگردان جوان این مستند بدهم اظهارکرد: هدیه من به او انگشتری است که از سردار سلیمانی 

هدیه گرفتم و امروز آن را به آقای رستگار تقدیم می کنم.
   کتاب »دختِر شینا« خاطرات قدم خیر  محمدی کنعان نوشته بهناز ضرابی زاده به چاپ 91 رسید.

تیترواره

ارز دولتی نباید به کتب کنکوری تعلق گیرد
سریال

به رغ�م وجود مش�کات خشکس�الی 
در کش�ور متولیان امر، اع�ام کرده اند؛ 
بخشی از بارش های نوار مرزی و سایر 
آب هایی که از آبخیزهای مرزی کش�ور 
نشات می گیرد، از پهنه سرزمینی ایران 
خارج می شود، آنچه که حکایت از هدر 
رفتن بخش مهم�ی از مناب�ع آبی دارد 
ک�ه می توان�د در مقابله با خشکس�الی 

اثرگذار باشد.

 هزینه باای کاهش تلفات آب
درح��ال حاضر ب��ه دلی��ل اینک��ه در 90درصد 
حوضه های آبخیز مرزی فعالیت های آبخیزداری 
و آبخوان داری انجام نشده است، بخش زیادی از 
سیاب ها از کشور خارج می شود. موضوع مهمی 
که روز گذشته ابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر 
کنترل سیاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها به 
آن اشاره کرده است، با این توضیح که متاسفانه 
با وجود مشکات خشکسالی در کشور، بخشی 
از بارش های نوار مرزی و سای��ر آب هایی که از 
آبخیزهای مرزی کشور نشات می گیرد، از پهنه 
سرزمینی ما خارج می شود. این درحالی است که 
در کنار هشداره��ای مستمر برای بحران بی آبی 
در کشور و ض��رورت مدیریت صحیح منابع آبی 
که همواره از سوی کارشناسان گوشزد می شود، 
طبق آخرین آمار نیز، آب بدون درآمد در کل کشور 
به طور متوسط 25/5 درصد تخمین زده شده که 
از این رقم 13/4 درص��د آن مربوط به هدررفت 
واقعی است، آن هم در شرایطی که برای کاهش 
تنها یک درصد از تلف��ات آب، باید رقمی معادل 

یک هزار میلیارد تومان هزینه شود.

 شیوه های سنتی آبیاری معضلی مهم
البته هدر رفت آب تنها به انجام نشدن فعالیت های 

آبخیزداری و آبخوان داری همچنین بارش های 
مرزی من��وط نمی ش��ود. به عبارت��ی باید گفت 
90درصد مصرف آب ایران در بخش کشاورزی 
بوده، رقمی ک��ه در سایر کشوره��ای جهان در 
حدود 60درصد است. البته دلیل این امر استفاده 
از ش��یوه های سنتی برای آبی��اری محصوات 
کش��اورزی ب��وده و براین اس��اس همانطور که 
علی محم��د ش��اعری، سخنگ��وی کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرده 
است؛ باید به سمت استفاده از سامانه های نوین 
آبیاری در بخش کش��اورزی رفت.عاوه براین 
بازچرخوان��ی و تصفیه فاضاب ه��ا برای تامین 
آب مورد نیاز بخش کشاورزی، فضای سبز و آب 
غیرش��رب نیز موضوع دیگری است که نباید از 

آن غافل ماند.

 تبدیل 90درصد آب شرب به فاضاب
درکنار این موارد نباید از یاد برد که 90 درصد آب 
ش��رب کشور نیز تبدیل به فاضاب می شودو به 

این ترتیب تصفیه این می��زان از فاضاب قادر 
خواهد بود تا بخش زیادی از بحران آبی موجود 
را برط��رف کند. مواردی ک��ه بی توجهی به آنها 
دورانداز ناخوش��ایندی را برای منابع آبی کشور 
رقم زده است. زیرا همانطور که محمد درویش، 
عضو هیات علمی مرک��ز تحقیقات جنگل ها و 
مراتع کش��ور اظهار کرده اس��ت؛ اگرچه نسبت 
به میانگین درازمدت پنج��اه ساله به جز حوضه 
مرزی شرقی که هنوز نسبت به میانگین درازمدت 
ریزش آسمانی اش کمتر است، در بقیه حوضه ها 
وضعیت بارندگی از میانگین های دراز مدت بهتر 
بوده است. ضمن اینکه ما بهترین وضعیت را در 
حوضه خلی��ج فارس و دریای عم��ان داریم که 
میزان بارندگی در آن از متوسط پنجاه ساله کشور 

حدود 63درصد بیشتر است.

 اهمیت طرح های های آبخیزداری 
م��وارد عنوان ش��ده اما اهمیت عملیاتی ش��دن 
طرح های ه��ای آبخی��زداری و آبخوان��داری، 

همچنی��ن دریافت حق آبه های م��رزی را بیش 
از پیش گوش��زد می کن��د، زی��را همانگونه که 
حسین پ��ور بیان ک��رده است، بای��د سهم منابع 
آبی ایران در حوضه ه��ای آبخیز مرزی در قالب 
طرح های های آبخیزداری و آبخوانداری با رعایت 
اصول هیدرولوژی سرزمینی در نظر گرفته شود. 
عاوه براین وی گفته است که بسیاری از مناطق 
م��رزی، مناطق محرومی بوده ک��ه نیاز به توجه 
ویژه دارن��د. از سوی دیگر نبای��د فراموش کرد 
که دریافت حق آبه های م��رزی عاوه بر اینکه 
می تواند ب��ه اقتدار مرزی کش��ور و امنیت پایدار 
کمک کند، باعث خواهد شد تا کشور سهم خود 

را نیز از بارش های مرزی دریافت کند.

 راهکارهای تطبیق با خشکسالی
به هرح��ال باید گفت؛ اگر بی آب��ی را بشناسیم و 
برای مقابله ب��ا تبع��ات آن برنامه ریزی دقیق و 
اصولی داشته باش��یم، ضمن اینکه قادر خواهیم 
بود تا با خشکسال��ی تطبیق پیدا کنیم، می توانید 
ب��ا کاهش هدر رف��ت منابع آبی موج��ود تبعات 
نامطلوب کم آبی، بی آب��ی و خشکسالی را نیز در 
کشور کاهش دهی��م. البته مدیرکل دفتر کنترل 
سیاب و آبخ��وان داری سازمان جنگل ها از این 
موضوع خبر داده ک��ه با توجه به اعتباراتی که در 
اختیار سازمان جنگل ها قرار گرفته، در دو میلیون 
هکتار از حوضه های آبخی��ز مرزی فعالیت های 
آبخیزداری و آبخوان داری انجام شده است، البته 
همانطور که پیش تر اش��اره شد، حدود 90درصد 
سط��وح آبخیز مرزی نیز در انتظ��ار تامین منابع 
مالی برای اجرای فعالیت ها است. آنچه اهمیت 
ض��رورت توجه به این موض��وع را بیش از پیش 
گوش��زد می کند. البت��ه نباید فرام��وش کرد که 
تغییرات اقلیمی در چهار دهه گذشته موجب شده 
تا خشکسالی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر 
و بیشتر شود و این مناطقی از جهت حجم منابع 
آب ش��یرین در یکی از پایین ترین سطوح جهان 
قرار گیرند تا زنگ خطر بحران آب کم آبی بیش 

از پیش در مناطق عنوان شده به صدا در آید.  

تاثیر هدررفت بارش های مرزی در خشکسالی
»حمایت« بررسی کرد

تغییر لباس مدارس بر اساس فصل و جغرافیا
دبیر کارگروه مد و لباس کشور از تصویب نهایی آیین نامه مسابقه طراحی لباس دانش آموزی خبر داد و گفت: 
ب��ه دنبال این هستیم که لباس مدارس به اقتضای س��ن،  جغرافیا و دوره های فصلی تغییر کند. حمید قبادی 
توضیح داد:  وزارت آموزش و پرورش  یکی از دستگاه هایی محسوب می ش��ود که تا دو سال پیش مورد نقد 
جدی کارگروه مد و لباس کشور قرار گرفته بود تا اینکه در این دو سال ورود جدی به حوزه لباس مدارس داشت. 
وی در ادامه بی��ان کرد: مسابقه طراحی لباس دانش آموزی ب��ه زودی در کارگروه مد و لباس کشور مصوب 

می شود.

D۳ غنی سازی نوشیدنی ها با ویتامین
 D3 مدیرکل فرآورده های غذایی و نوشیدنی سازمان غذا و دارو از غنی سازی نوشیدنی های تولیدی با ویتامین
خبر داد.وحید مفید با اشاره به اینکه غنی سازی آرد با ویتامین D به صورت پایلوت در بیرجند در حال اجرا است، 
عنوان کرد: غنی سازی نوشیدنی ها با ویتامین D3 به درخواست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
یزد انجام ش��ده است. وی افزود: همچنین این اقدام با رعایت شرایط مطابقت نتایج آزمون محصول نهایی 
توس��ط آزمایشگاه های معتبر با مقادیر مندرج در دستورالعمل های اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی 

اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی صورت گرفته است.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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  بین الملل  

اعتراض

کیوسک بین الملل

 
بر اساس گزارش ه��ا، دولت ترامپ همکاری ب��ا سازمان ملل متحد 
برای تحقیقات درباره نقض های حقوق بشری داخلی را متوقف کرده 
است. به گزارش روزنامه »گاردین«، وزارت خارجه آمریکا به شکایات 
رسمی مخب��ران ویژه سازمان ملل متحد که گروهی از کارش��ناسان 
مستقل هستند که درباره وضعیت حقوق بشری تحقیق می کنند، پاسخ 
نمی دهد. دست کم 13 درخواست بی پاسخ مانده است و مخبران از هفتم 
مه 2018 پاسخی به درخواست هایشان نگرفته اند. این درخواست ها 
شامل تحقیقات بالقوه درباره سیاست ترامپ برای جداسازی کودکان 
مهاجران از والدینشان در مرز با مکزیک بوده است که پیش از ابطال، 
جنجال بین المللی به راه انداخت. فلیپ گونزالس مورالس، گزارش��گر 
ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر مهاجران می گوید، دو بار برای دیدار 
رسمی به دولت ترامپ درخواست داده است. او اصرار دارد درباره بحران 
مهاجرتی تحقیقات به عمل آی��د و ماه مارس و ژوئیه درخواست هایی 
داد که بی پاسخ مانده است. او به گاردین گفت: ما بدون ماقات رسمی 
نمی توانیم یک گزارش کشوری برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد ارائه کنیم. سایر درخواست های این گروه سازمان ملل مرتبط 
به تهدید به مرگ یک فعال آمریکایی در سیاتل و جانب داری در صدور 

حکم مرگ یک زندانی در داکوتای جنوبی است.

 
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به نقل از مقامات ارشد نظامی آمریکا 
نوشت: واگذاری مبارزه با داعش در سوریه به ترکیه بعد از خروج نیروهای 
آمریکایی در این کشور غیرواقعی است. روزنامه »واش��نگتن پست« 
در گزارشی نوش��ت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نوزدهم 
دسامبر تصمیم خود را مبنی بر خروج 2000 سرباز آمریکایی از سوریه 
اعام کرد. کاخ سفید نیز اعام کرد که ترکیه مسؤولیت شکست داعش 
بعد از خروج آمریکا از سوریه را برعهده گرفته است. در همین راستا دولت 
ترکیه در حال فراهم کردن مقدمات عملیات نظامی قریب الوقوع علیه 
مناطق تحت کنترل یگان های مدافع خلق در شمال شرقی سوریه است. 
ترکیه یگان های مدافع خلق شاخه سوری پ.ک.ک دانسته و یک گروه 
تروریستی اعام کرده است. آنکارا تحت کنترل درآمدن برخی مناطق در 
سوریه توسط نیروهای کرد تبار را تهدیدی علیه امنیت ملی کشورش 
می داند. ترکیه برای ادامه مبارزه علیه داعش باید به جای حدود 60 هزار 

سرباز یگان های مدافع خلق سرباز جایگزین بگذارد.

 
دادستان کل اسرائیل ارائه لیست اتهام علیه نخست وزیر این رژیم را به 
اتهام دریافت رشوه و تقلب و بی اعتمادی در پرونده معروف به 1000 تأیید 
کرد. به نوشته روزنامه »یدیعوت آحارونوت«، »شای نیتسان«، دادستان 
کل این رژیم ارائه لیست اتهام علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
را به اتهام دریافت رش��وه و تقلب تأیید می کند. این شبکه تصریح کرد 
در دادستانی کسانی که در بحث های داخلی مشارکت داشتند، معتقدند 
نیتسان ترجیح می دهد که نتانیاهو پس از برگزاری جلسه تفهیم اتهام 
دریافت رشوه، تقلب و خیانت درامانت در پرونده محاکمه شود. نتانیاهو 
روز دوشنبه هفته گذشته در نشست خبری طی سفرش به برزیل گفته 
بود، حتی اگر علیه او لیست اتهامی ارائه شود، استعفا نخواهد کرد و در 
ادامه پرسیده بود، اگر نخست وزیر پس از تفهیم اتهام استعفا کند، چه 

می شود، آیا پس از آن پرونده اتهامش بسته می شود.

 
یک نشریه انگلیسی نوش��ت که کمک های این کشور به فاسدترین 
کشورهای دنیا سال گذشته میادی به میزان بیش از 12 درصد افزایش 
یافت و این به رغم هشدار دادن نسبت به احتمال هدر رفتن، دزدیده شدن 
بخش عمده این کمک ها و یا حتی توقیف شدن این کمک ها توسط 
تروریست ها انجام شده است. به گزارش روزنامه »دیلی میل« در این 
گزارش آمده است که تحلی��ل آمارهای رسمی نشان می دهد بریتانیا 
بیش از 1.53 میلیارد پوند کمک در اختیار 20 کشور فاسد دنیا قرار داده 
و این رقم در مقایسه با کمک 1.36 میلیارد پوند مربوط به سال گذشته 
میادی افزایش نشان می دهد. این افزایش به میزان 170 میلیون پوند 
معادل 12 درص��د بوده و این در حالی است پی��ش از آن رسوایی های 
مختلفی در این کشوره��ا از بابت دریافت این پول ها رخ داد. بررسی ها 
نشان می دهند که کمک های بریتانیا به فاسدترین کشورهای دنیا بعد 
از یک دوره 5 ساله تقریباً دو برابر شده و از 814 میلیون پوند در 2012 به 

رقم فعلی رسیده است.

 
یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی نسبت به پیامدهای عقب نشینی 
نیروهای آمریکایی از سوریه هشدار داد و تأکید کرد که گروه های درگیر 
در سوریه منتظر این فرصت هستند. به گزارش روزنامه »لس آنجلس 
تایمز«،  هم پیمانان آمریکا و دشمنانش و حتی مسئوان ارشد دولت و 
کنگره آمریکا بعد از اینکه اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این 
کشور درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه را شنیدند از آن 
زمان تاکنون مشغول تخمین چارچوب زمانی تصمیم ترامپ و چگونگی 
اجرای آن هستند. ترامپ موعد مشخصی برای عقب نشینی نیروهای 
آمریکای��ی از سوریه اعام نکرد. هزاران گروه درگیر در مناطق مجاور 
هستند و عقب نشینی آمریکا یک مأموریت سرنوش��ت ساز و حساس 
است. این روزنامه در ادامه نوشت: اگر آمریکا بدون برنامه نیروهایش 
را از سوریه خارج کند این اقدام به آش��وب منجر می شود و عرصه برای 
گروه های تندرو جهت در اختیار گرفتن منابع انسانی و تجهیزات ازم 
جه��ت بازگشت مجدد به صحن��ه سوریه خالی می ش��ود. همچنین 
سرنوشت غیرنظامیان به ویژه در شمال شرق سوریه که تعدادشان به 
1.3 میلی��ون نفر می رسد در این مرحله نامشخص است. نویسنده این 
گزارش می گوید: درصورتی که آمریکا سوریه را ترک کند میدان جنگ 
را برای گروه های زیادی خالی می گذارد که آماده اند کنترل شمال شرق 

سوریه را در دست بگیرند.

 جلد روز
پلیس لن��دن اعام ک��رد بر اثر 
درگیری در یک قطار مسافربری 
در این شهر، یک نفر با ضربات 
چاقو به قتل رسید.  افسران پلیس 
لندن در منطق��ه اطراف ایستگاه 
قطار هورسلی در جستجوی فرد 
مظنون هستند. به گفته یک شاهد 
عینی، درگیری بسیار شدیدی در 
یک قطار مسافربری در شهرستان 
هورسل��ی رخ داد که منجر به قتل 
یک نفر ش��د. ت��ردد قطارها میان 
ایستگاه های گلیف��ورد و افینگهام 
متوقف ش��د. پلیس انگلیس پس از 
گذشت چند ساعت از قتل یک مسافر 

در قطار در حال حرکت در حومه لندن، در اطاعیه ای که از تلویزیون دولتی 
این کشور پخش شد، از مردم خواست در یافتن قاتل فراری کمک کنند. 
مردی که 20 تا 30 ساله معرفی شده است یک مرد 51 ساله را در قطار در 
حال حرکت در حومه لندن با ضربات متعدد کارد و در حالی که مسافران از 
جمله فرزند 14 ساله مقتول ناظر این حمله بودند به قتل رساند و در اولین 
ایستگاه که کاندون اعام شد پیاده و متواری شده است. نیروهای پلیس 
که همچنان در جستجوی این قاتل فراری اند از مردم برای ش��ناسایی و 
دستگیری وی کمک خواسته است. پلیس انگلیس همچنین اعام کرد 
در یک سال اخیر 40 هزار و 147 مورد جرم با استفاده از چاقو در انگلیس به 
ثبت رسیده که بااترین میزان در هفت سال اخیر است. بر اساس گزارش 
رسانه ه��ا در انگلیس، لن��دن پایتخت این کشور از جمل��ه جرم خیزترین 
ش��هرهای این کشور است و فقط در چهار ماه نخست سال جاری 1299 
فقره چاقوکشی در آن به ثبت رسیده است. آمارهای رسمی از کشته شدن 
104 نفر در سال جاری میادی در لن��دن حکایت دارد که 59 نفر با کارد 
و قمه 10 نفر با گلوله و بقیه با شیوه های دیگر به قتل رسیدند. آمار قتل و 
آدم کشی در پایتخت انگلیس برای اولین بار در تاریخ معاصر در مقایسه با 
نیویورک آمریکا پیشی گرفته است. کارشناسان انگلیسی بر این باورند که 
رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی ترین عامل افزایش 
جرم و جنایت در این کشور به شمار می رود. با این حال دولت محافظه کار 
»ترزا می« نخست وزیر، درصدد است تا برای کاهش بودجه، تعداد افسران 

پلیس را کاهش دهد.

گزارش
مجتهد:

عامان قتل خاشقجی 
از هر طریقی به دنبال خودکشی هستند

افشاگر اسرار خاندان سعودی اعام کرد که وضعیت روحی قاتان خاشقجی 
بسیار بد است و از هر راهی ازجمله کوبیدن سر به دیوار، قصد خودکشی دارند.
به گزارش العال��م، فعال سیاسی و کاربر معروف عربستانی در توییتر فاش 
کرد، تمامی کسانی که در قتل جمال خاشقجی دست داشتند )به جز سعود 
القحطانی( در حال حاضر در ساختمانی متعلق به دستگاه امنیت کشور در 
مسیر الدمام بازداش��ت هستند. مجتهد، فعال توییتری معروف عربستانی 
اعام کرد، آن ها در ساختمانی هستند که شکل آن از بیرون شبیه به یک 
مجتمع مسکونی کوچک است، از این ساختمان به شدت حراست می شود 
و 18 پزشک از بیمارستان مرکز امنیتی به آنجا رفت وآمد دارند. مجتهد در 
ادامه گفت: احمد عسیری و ماهر المطرب نیز در میان آن ها هستند و تنها 
القحطانی قربانی نشده است. وی افزود: آن ها پیش ازاین در زندان تحقیقات 
واقع در دانشکده امنیت ملی "نایف" در مسیر الدمام حبس بودند اما به دلیل 
جنج��ال بزرگی که به پا کردند و اقدامات متع��دد برای خودکشی و اینکه 
دیگر زندانی ها در آنجا این سر و صداها را می ش��نیدند، آن ها به ساختمان 
دیگری منتقل شدند که در آن زندانی دیگری به جز آن ها و کارمند دیگری 

جز آن هایی که برای رسیدگی به کار این زندانی ها حضور دارند، نیست.
مجتهد در توییت دیگری نوشت، وضعیت روحی آن ها بسیار بد است و از هر 
راهی ازجمله کوبیدن سر به دیوار، قصد خودکشی دارند، همه آن ها فریاد 
می زنند: »ما همه این خدمت و فداکاری را برای بن سلمان انجام دادیم و او 
با ما چنین می کند؟« به همین دلیل نیز آن ها به جایی منتقل شدند که مانع 
از خودکشی آن ها شده و تحت نظارت و رسیدگی کامل پزشکی باشند. طبق 
بیانیه ای که خبرگزاری رسمی عربستان )واس( از دادستانی کل این کشور 
منتشر کرد، دادگاه کیف��ری ریاض اولین جلسه محاکمه 11 متهم پرونده 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار این کشور در استانبول را با حضور وکای 

مدافع آن ها روز پنج شنبه هفته گذشته برگزار کرد.

غاز مجدد درگیری »النصره« 
و »الجبهه الوطنیه« در ادلب

درگیری بین گروه های تروریستی »هیئة تحریرالشام« و »الجبهةالوطنیه 
للتحریر« که کاهش یافته بود، ظهر روز گذشته مجددا در استان ادلب آغاز 
شد و به شمال این استان رسید. گروههای تروریستی »هیئة تحریر الشام« 
و »الجبهه الوطنیه للتحریر« از سه ش��نبه )11 دی( مجددا در غرب استان 
حلب سوریه با هم درگیر شدند. در جریان این درگیری ها که به پنجمین روز 
خود رسیده است، تحریر الشام توانست تمام مناطقی را که در غرب حلب 
 تحت تسلط گروه تروریستی »نورالدین الزنکی« قرار داشت، اشغال کند.

پس از اشغال این مناطق، صبح روز گذشته این درگیریها تا حدودی کاهش 
پی��دا کرده بود تا اینکه ظهر مجددا در استان ادلب از سر گرفته ش��د. گروه 
موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر سوریه« گزارش کرد ک��ه بار دیگر این 
درگیری ها بین دو گروه مذکور در بخش شمالی ریف ادلب آغاز شد و بیشتر 
درگیری ها در اطراف منطقه مرزی »اطمه« با »لواء اسکندرون« است. لواء 
اسکندرون در خلیج اسکندرون و خلیج »السویدیه« در گوشه شمال شرق 
دریای مدیترانه واقع ش��ده و در غرب و شمال غرب استان حلب و ادلب و 

شمال استان اذقیه قرار دارد.

سودان
نیروهای امنیتی سودان تظاهرات ضد دولتی ده ها تن از شهروندان 
این کشور را در "ام درم��ان" در نزدیکی پایتخت خارطوم سرکوب 
کردن��د.  ده ها تن از ش��هروندان سودانی با برگ��زاری تظاهراتی از 
مقابل مسجد جام��ع "ام درم��ان" در نزدیکی خارط��وم خواستار 
کناره گیری دولت شدند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک آور 
این تظاهرات را سرک��وب کردند. اعتراض کنندگان که اکثراً جوان 
بودند، با اشاره به اعتراضاتشان ش��عارهای همچون "صلح آمیز ... 
صلح آمیز" سر دادن��د و خواستار تغییر دولت و پایان یافتن حکومت 
عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان شدند.  شاهدان عینی گفته اند، 
نیروهای امنیتی طی هفته های گذشته مهمات جنگی، گاز اشک آور 
و بمب  صوت��ی به سمت اعتراض کنندگان ش��لیک و ش��ماری از 
اعتراض کنندگان و ش��خصیت های معارض را بازداش��ت کردند. 
سودان از هفته های اخیر ش��اهد تظاهرات گسترده در اعتراض به 

افزایش قیمت ها و کاهش سوخت است.
 

عکس نوشت 

نشریه ایندیپندنت عکسی منتشر کرده که نشان می دهد انبوهی زباله در 
مقابل بنای یادبود واش��نگتن به دلیل تعطیلی دولت آمریکا انباشته شده 
است. از زمان تعطیلی دولت 800 هزار نفر از کارمندان سازمان ها و ادارات 

آمریکا بر سر کار حاضر نمی شوند.

دونال��د ترام��پ ک��ه این روزه��ا با وارد ش��دن 
تعطیل��ی دولت ب��ه دومین هفته خود به ش��دت 
از س��وی دموکرات ها در فشار اس��ت تا دولت را 
بازگشایی ک��رده و از فکر ساخت��ن دیوار مرزی 
با مکزیک نی��ز بیرون بیاید، رو ب��ه تهدید آورده 
و بی��ان کرده است ک��ه دولت را ب��رای ماهها و 
سالهای آینده تعطیل نگه داش��ته و در عین حال 
اعام وضعیت اضطراری می کن��د. ترامپ روز 
جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی از احتمال اعام 
وضعیت اضطراری ملی به دلیل اوضاع مهاجرت 
در مرزه��ای جنوب��ی آمریکا سخ��ن گفت. وی 
گفت از طری��ق این روش خواه��د توانست تا با 

دورزدن کنگره، ساخ��ت دیوار مکزیک را عملی 
کند. ترامپ ب��ه خبرنگاران گفت: »ما می توانیم 
)وضعیت( اضطراری ملی اعام کرده و به سرعت 
آن )دیوار( را بسازیم.« اختاف میان دموکرات ها 
با کاخ سفید بر سر بودجه ساانه آمریکا، موجب 
تعطیلی بخش های��ی از دولت ف��درال و بی کار 

ماندن اجباری کارمندان دولت شده است.
ترامپ تأکید کرده اس��ت تنها در صورتی بودجه 
مص��وب را ب��ه امضا خواه��د رساند ک��ه هزینه 
موردنظر وی برای ساخت دیوار در مرز مکزیک 
در بودجه لحاظ شود.  پیش از این سناتور »چاک 
شومر« رهبر دموکرات ها در سنای آمریکا از مصّر 

بودن ترامپ به ادامه لجبازی و تعطیل نگه داشتن 
دولت ف��درال خبر داده بود. ش��ومر گفت ترامپ 
تهدید ک��رده است که آماده اس��ت تا در صورت 
لزوم، تعطیلی بخش��ی از دولت فدرال را  به مدت 
»چندین ماه و حتی چندین سال« به درازا بکشاند.

در همی��ن حال رهبران دمک��رات که روز جمعه 
برای گفت وگو درباره حل مشکل به وجود آمده 
ناش��ی از اصرار ترامپ ب��رای اختصاص بودجه 
ساخت دیوار م��رزی به کاخ سفی��د رفته بودند، 
گفتند بدون خروج دولت از تعطیلی موقت، خبری 

از بودجه نیست. 
ترامپ برای ساخ��ت دیوار در مرز جنوبی آمریکا 

درخواست ک��رده است تا در بودجه 2019 مبلغی 
حدود 5.6 میلیارد دار اختصاص داده ش��ود اما 
دمکرات ها می گویند او می خواهد ش��عارهای 
انتخابات��ی خ��ود را از جیب مالی��ات دهندگان 
آمریکایی تامین کند در حالی که پیش از آن گفته 
بوده است که مکزیک پول این دیوار را می پردازد.

در اواخر س��ال 2018 ترامپ در گفت و گویی که 
با سران دمکرات در کنگره آمریکا داشت تهدید 
کرده بود در صورت تامین نشدن این خواسته، او 

با افتخار دولت را تعطیل می کند.
ترامپ معتقد است کشی��دن این دیوار می تواند 
برای ممانع��ت از مهاجرت های غی��ر قانونی از 
آمریکای اتی��ن، قاچ��اق مواد مخ��در و ورود 
تروریسم به آمریکا جلوگیری کند و می کوش��د 

امنیت آمریکا را به دیوار مرزی گره بزند.
اما دمکرات ها کشیدن دیوار را بی فایده می دانند 
و معتقدند که باید با استفاده از تکنولوژی مرزها را 
کنترل کرد که هزینه آن بسیار کمتر خواهد بود.

با این حال ترامپ از 14 روز پیش تصمیم گرفت 
بخش های��ی از دولت را تعطیل کن��د که باعث 
می ش��ود بسیاری از کارکنان دولت دستمزدی 

نداشته باشند.
در کنار این مساله منابع رسان��ه ای آمریکا افشا 
کردند که ترامپ در سکوت و بدون مجوز قانونی 
حقوق کابینه خود را اعم از مایک پنس معاون اول 

افزایش داده است.
از طرفی با آغاز به کار کنگره یکصد و ش��انزدهم 
و انتخاب نانسی پلوسی به عنوان رئیس مجلس 
نمایندگان، ترامپ در اقدامی غیر منتظره در سالن 
سخنگویی کاخ سفید حاضر شد و ضمن تبریک 
به پلوسی بار دیگ��ر بر لزوم تامین بودجه ساخت 
دیوار مرزی تاکید کرد. این رفتار که ناشی از روند 
اختاف جدی میان مجل��س نمایندگان و کاخ 
سفید است می رود تا فضای داخلی آمریکا را در دو 
سال مانده دولت ترامپ پیچیده و پر تنش کند به 
گونه ای که چاک شومر رهبر اقلیت دمکرات ها در 
سنای آمریکا می گوید تا زمانی که تعطیلی دولت 
به پایان برسد، درباره بودجه مذاکره نخواهند کرد.

تعطیلی دولت آمریکا وارد دومین هفته شد

 دونالد ترامپ به ش�دت تاش دارد به هر طریق ممکن و با هر هزینه ای یکی از ش�عارهای تبلیغاتی خود که س�اختن 
گروه

دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک اس�ت را به ثمر رس�انده و آن را اجرایی کند. با این حال نمایندگان دموکرات کنگره بین الملل
اعام کرده اند که تا زمانی که دولت بازگش�ایی نشود، بودجه هیچ کاری از جمله دیوار ساختن را به ترامپ نمی دهند. 
این اختافات بین کنگره و کاخ س�فید تحلیلگران را به این نتیجه رس�انده است که مشکل اصلی در آمریکا دیوار بلند 

بی اعتمادی و دشمنی بین کاخ سفید و کنگره است. 

  دیوار  بلند بی اعتمادی 
میان کنگره و کاخ سفید 

چهره خبر

معترضان فرانسوی به تاش برای کودتا متهم شدند
سخنگوی دولت فرانسه شماری از معترضان را به تاش برای 

سرنگونی دولت این کشور متهم کرد.

دولت فرانسه گروهی از معترضان این کشور موسوم به »جلیقه زردها« 
را به کودتا و تاش برای براندازی حکومت متهم کرد.

بنابر گ��زارش خبرگزاری آلمان، »بنیامین گری��وو« سخنگوی دولت 
فرانسه در این خص��وص گفت: »در فرانسه هیچ ک��س فراتر از قانون 
نیست.« گریوو پس از نخستین نشست دولت در آغاز سال نوی میادی 
در پاریس گفت که بیشتر جلیقه زردها قانون را رعایت می کنند اما این 
جنبش عاملی برای تحریک و شورش ش��ده است. آنها می خواهند به 
ای��ن وسیله دولت را سرنگ��ون کنند. گریوو معتقد اس��ت که این افراد 

می خواهند ماهی��ت قانونی دولت »امانوئل ماک��رون« رئیس جمهور 
فرانسه را زیر سوال ببرند.

»اریک دورئه« یکی از اعضای جلیق��ه زردهاست که روز پنجشنبه از 
بازداش��ت آزاد ش��د. طبق اعام دادستانی او متهم است که تظاهرات 

غیرقانونی سازماندهی کرده است.
معترض��ان فرانسوی در ش��هرهای مختلف این کش��ور از اواسط ماه 
نوامبر چندی��ن تظاهرات اعتراضی برگزار کرده ان��د و موارد متعددی 
از درگی��ری ش��دید میان پلی��س و معترضان و استف��اده پلیس از گاز 
اش��ک آور و ماش��ین آب پاش برای متفرق کردن معترضان گزارش 
 ش��ده است. شمار شنبه های اعتراضی در پاریس تاکنون به عدد هفت

 رسیده است.

دولت فرانسه قصد داش��ت در چارچوب سیاس��ت تشویق عمومی به 
استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش خودروهای متکی به سوخت 
فسیلی، از ابتدای سال آینده میادی مالیات بر سوخت را افزایش دهد، 
اما همین تصمیم جرقه اعتراضات طبقه متوسط را زد. معترضان ماکرون 
را که پیش از این یک بانکدار ب��وده، به حمایت از طبقه ثروتمند متهم 
کرده و می گویند او سیاست هایی را دنبال می کند که بانک های بزرگ 

فرانسه از آن نفع می برند.
ای��ن اعتراض ها به یک گروه و یا حزب خ��اص تعلق ندارد و اگر چه در 
آغاز اعتراض به سیاست ه��ای اقتصادی دولت بود اما اکنون تبدیل به 
عرصه ای برای اعتراض به سیاست های دولت ماکرون  تبدیل ش��ده 

است.

رییس جمهوری چین: ارتش برای جنگ 
آماده باشد

ترامپ استیضاح خود را 
غیر ممکن دانست

رییس جمهوری و فرمانده کل قوا چین به ارتش آزادیبخش خلق این کشور دستور داد برای مبارزه و جنگ 
آماده شوند زیرا کشور با خطرات و چالش های بی سابقه ای مواجه است.

 شی جین پینگ روز شنبه در نشست کاری کمیسیون مرکزی نظامی چین در پکن با اشاره به شرایط خاص 
چین تاکید کرد نیروهای مسلح باید برای جنگ و یک مبارزه جامع نظامی از نقطه شروع جدید آماده شوند.
او افزود: در همین راستا کمیسیون نظامی مرک��زی، دستورالعمل های جدیدی را برای تقویت روحیه بر 

اساس همدلی و شایستگی بیشتر ارائه می دهد.
دبیرکل حزب کمونیست چین تصریح کرد تمام نیروهای مسلح باید درک درستی از روند امنیت و توسعه 
چین داشته باش��ند، آگاهی خود را از خطر، بحران و جنگ افزایش دهند و 
تاش های جامع را برای آماده سازی مبارزه به منظور انجام وظایف تعیین 

شده توسط حزب و مردم انجام دهند.
فرمانده کل قوا چین با اشاره به ضرورت توانایی نیروهای مسلح در پاسخ 
سریع و موثر به موارد احتمالی، خواستار ارتقاء توانایی فرماندهی عملیات 
مشترک، ارتقای نیروهای رزمی جدید و ارتقاء آموزش نظامی در شرایط 

جنگی شد.
او تاکی��د کرد: جهان امروز دچار تغییرات بی نظیری در صد سال اخیر 
شده و چین نیز در مقطع راهبردی حساسی قرار دارد و با چالش ها و 
خطرات فراوان قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی روبرو است.

رئیس جمهوری آمریکا با توصیف خود به عنوان پیروز بزرگترین انتخابات در تاریخ این کشور و محبوبترین 
چهره جمهوریخواهان، استیضاح خود را کاری غیرممکن دانست.

 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سال 2019 را با توئیت های پرشمار و مبالغه آمیز درباره عملکرد 
خود و دولتش آغاز کرده، در توئیت جدیدی استیضاح خود را غیرممکن دانست.

ترامپ در صفحه توئیترش نوش��ت: چطور می توانید رئیس جمهوری را استیضاح کنید که پیروز احتماا 
بزرگترین انتخابات کل تاریخ ش��ده و هیچ کار اش��تباهی انجام نداده است. وی تاکید کرد که هیچ تبانی 

رئیس جمهوری آمریکا با روسیه نداش��ته بلکه این دمکرات ه��ا بودند که با مسکو همک��اری کرده اند. 
در ادام��ه خودستایی اف��زود: )رئیس جمهوری( که موف��ق ترین دوره 
دوسال��ه ابتدای ریاست جمهوری را داش��ته و با 93 درصد محبوبیت، 
محبوبترین جمهوریخ��واه در تاریخ این حزب بوده است. دمکرات ها 

در انتخابات اخیر اکثری��ت را در مجلس نمایندگان 
آمریک��ا ب��ه دس��ت آورده ان��د و در دوره جدید این 
مجلس ک��ه از دو روز پیش آغاز به کار کرد، »نانسی 
پلوسی« رهبر دمکرات ها ریاست آن را به عهده گرفته 
است. پلوسی احتم��ال استیضاح ترامپ را رد نکرد و 
یک نماینده دموک��رات دیگر نیز اعام کرد که طرح 
استیضاح رئیس جمهوری را به کنگره جدید می برد.

س�خنگوی ارت�ش یم�ن اعام ک�رد که 
ائتاف متجاوزان به سرکردگی عربستان 
و مزدوران آنها در 24 ساعت گذشته، 214 
بار آتش بس در اس�تان الحدیده واقع در 

غرب کشور را نقض کرد.
 

سرتیپ یحی��ی سریع گفت: م��زدوران سعودی 
در ای��ن مدت 172 گلوله توپ ب��ه سوی مناطق 
مسکونی و مزارع شهروندان و پایگاه های ارتش 
از جمله 108 گلوله به ش��مال و ش��رق حیس و 
هشت گلوله خمپاره به روستای الشیخ و 45 گلوله 
به جنوب التحیتا و 2 راکت نیز به ش��مال و شرق 
ش��هرستان حیس واقع در جنوب شرق الحدیده 

شلیک کردند.
وی افزود: جنگن��ده های ائت��اف سعودی نیز 
13 بار ش��هرستان کتاف در است��ان صعده و 10 
بار شهرستان باقم و منطقه الماحیط شهرستان 

الظاهر در جنوب غرب را هدف قرار دادند.
سخنگ��وی ارتش یمن گفت ک��ه جنگنده های 
ائت��اف همچنی��ن در ای��ن مدت، چه��ار بار به 

ش��هرستان های حرض و میدی در استان حجه 
و چهار بار نیز به ش��هرستان »ب��رط« در استان 
الج��وف و منطقه »ح��ام« ش��هرستان المتون 

حمله کردند.
وی ادامه داد که پرواز هواپیماهای ش��ناسایی و 
جنگی نیروهای ائتاف بر فراز ش��هرستان های 

استان و شهر الحدیده همچنان ادامه دارد.
نظامی یم��ن همچنین از سنگربن��دی و احداث 
استحکامات توسط مزدوران سعودی در مناطق 
مختل��ف و جابجایی دهها دستگ��اه زرهپوش و 
خ��ودروی نظامی خب��ر داد.  طرف ه��ای یمنی 
به تازگ��ی در مذاکرات صلح یم��ن که با نظارت 
سازمان ملل در پایتخت سوئد برگزار شد، درباره 

آتش بس به توافق رسیدند.  
در پی مذاکرات طرف های یمنی و اعام مارتین 
گریفیت��س نماینده ویژه سازمان ملل، آتش بس 
در یمن از بامداد سه شنبه )27 آذر( آغاز شد. اما با 
این حال مق��ام های یمنی تاکنون از نقض مکرر 
آتش بس از سوی نیروه��ای متجاوز و مزدوران 

سعودی خبر داده اند. 

رئیس تش�کیات خودگردان فلسطین در 
دیدار با خبرنگاران و نویس�ندگان مصری 
در قاهره تأکید کرد معامله قرن از نظر او کنار 

زده شده است.

 »محمود عباس« رئیس تشکی��ات خودگردان 
فلسطین که به مصر رفت��ه،  اعام کرد پس از آنکه 
آمریکا، قدس را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی 
معرفی کرده دیگر چیزی وجود ندارد که بتوان بر سر 
آن مذاکره کرد. بر اساس گزارش شبکه »المیادین«، 
عباس در ادامه مدعی شد، پس از این اقدام آمریکا 
در سال 2018 ارتباط تشکیات خودگردان با تمام 
مسئوان آمریکایی قطع ش��ده اس��ت. علی رغم 
تأکیدهای مکرر تشکیات خودگردان مبنی بر قطع 
ارتباط با آمریکا پس از ش��ناسایی قدس به عنوان 
پایتخت فلسطین اش��غالی و نیز انتقال سفارت این 
کشور به قدس، گزارش های رسانه های اسرائیلی 
خاف ای��ن را نشان می دهد. به گفته گزارش های 
اسرائیلی، چندین دیدار میان مسئوان فلسطینی 
مانند »صائب عریقات« عضو ارشد مذاکره کننده 

فت��ح و »ماجد فرج« رئی��س اطاعات تشکیات 
خودگردان با مقامات آمریکایی انجام ش��ده است.
محمود عباس طی دیدار خود با تعدادی از نویسندگان 
و متفکران و خبرنگاران مصری ادامه داد »معامله 
قرن« تمام ش��د و دیگر چیزی برای مذاکره وجود 
ندارد. وی تأکید کرد حل مسأله فلسطین از سه مسیر 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی می گذرد و نمی توان فقط 
یک مسیر را بدون مسیرهای دیگر پذیرفت. عباس 
در ادامه گفت: مسأله فلسطی��ن به دلیل وجود سه 
طرف یعنی آمریکا، اسرائیل و حماس از مشکات 
بسیار و سخت در رنج است اما تشکیات خودگردان 
تسلیم نخواهد ش��د حتی اگر موضوع به لغو پیمان 
اسلو برسد. معامل��ه قرن یا توافق نهایی، طرحی به 
پیشنهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت 
عربستان، برای پایان منازعه »اسرائیل« با فلسطین 
و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی اسرائیلی 
است. در این طرح و مذاکرات بعدی، مسئله آوارگان 
با »وطن جایگزین« در خارج از فلسطین اشغالی حل 
و »حق بازگشت« آوارگان فلسطینی به کشورشان 

برای همیشه لغو می شود.

ائتاف سعودی ظرف یک روز 214 بار 
آتش بس را نقض کرد

 محمود عباس: 
»معامله قرن« تمام شد

 HEMAYATONLINE. 
IR
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داور دیدار ایران و یمن مشخص شد
 »ریوجی ساتو« نخستین دیدار تیم ملی 
کشورمان در جام ملت های آسیا مقابل 
یمن را قضاوت خواهد کرد. سایت شبکه 
تلویزیونی الکأس قطر اعام کرد که این 
داور ژاپن��ی، نخستی��ن دی��دار تیم ملی 
فوتبال ای��ران مقابل تی��م ملی یمن در 
مسابقات جام ملت های آسیا 2019 را قض��اوت خواهد کرد. دیدار 

تیم های ایران و یمن 17 دی ساعت 19:30 برگزار خواهد شد.

اهدای جوایز 
برترین داوران آسیا

 ریی��س کنفدراسیون فوتبال آسیا جوایز 
برتری��ن داوران آسیا در سال 2018 را به 
فغانی، سخندان و منصوری اهدا کرد. در 
پی انتخاب علیرضا فغانی، رضا سخندان 
و محمدرضا منصوری به عنوان برترین 
داوران آسی��ا در س��ال 2018، برهمین 
اساس روز جمعه شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا جوایز 

برترین ها را به فغانی، سخندان و منصوری اهدا کرد.

اعام آمادگی 19 کشور 
جهت حضور درفجرکاپ

 بیس��ت و هشتمی��ن دوره مسابق��ات 
بین المللی بدمینتون فجرکاپ با حضور 
کشورهای مطرح جهان در روزهای 15 
تا 18 بهمن ماه در کرج برگزار می شود. 
تاکنون بازیکنان 19 کشور از قاره های 
مختل��ف جه��ان آمادگی خ��ود را برای 
حضور در این رقابت ه��ا اعام کرده اند؛ بازیکنان��ی از کشورهای 
اسپانی��ا، تایلند، اردن، هن��د، پرتغال، بلغارست��ان، چک، مولداوی، 
موریس، ویتنام، مالت، ترکیه، مالزی، ایتالیا، اندونزی، آذربایجان، 

اوکراین، ایسلند و میانمار در این مسابقات حضور خواهند داشت.

AFC بخشی از پاداش آسیایی 
پرسپولیس را برمی دارد

 تی��م فوتبال پرسپولیس با ش��کست در
 2 بازی رفت و برگشت مقابل کاش��یما 
آنتلرز ژاپن در لیگ قهرمانان آسیا به مقام 
نائب قهرمانی رسید اما موفق شد جایزه 
2 میلیون داری این رقابت ها را به دست 
بیاورد. از طرف دیگر مسئوان باش��گاه 
 AFC پرسپولیس در تاش هستند تا بتوانند با گرفتن این پول از
بخشی از مشکات مالی خود را برطرف کنن��د. البته طبق قانون، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بخشی از پ��اداش آسیایی پرسپولیس را 
برمی دارد و آن را به حساب خیریه ای که زیر نظر AFC کار می کند 
واریز خواهد کرد. مبلغ 5 درصد از 2 میلیون داری که قرار است به 
دست باشگاه پرسپولیس برسد از سوی AFC برداشته شده و صرف 

امور خیریه خواهد شد.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

نایب قهرمان آسیا خود را برای ماراتن توکیو آماده می کند

تاش کاراته کاران برای کسب سهمیه المپیک 2020
تیم کاراته کش�ورمان بعد از 44 س�ال 

گــــروه
ورزشی

توانس�ت، عن�وان نای�ب قهرمان�ی در 
مس�ابقات جهانی کاراته را کسب کند و 
مدال ه�ای خوش�رنگی را از بیس�ت و 
چهارمی�ن دوره مس�ابقات قهرمان�ی جهان ب�ا خود به 
ارمغان بیاورد. اکنون اما ملی پوش�ان کاراته آزمون های 
سختی را تا کس�ب موفقیت در المپیک 2020 توکیو در 

پیش رو دارند.

 نایب قهرمانی بعد از 44 سال 
مهرماه گذشته بود که تیم ملی کاراته ایران در پایان بیست و چهارمین 
دوره مسابقات قهرمانی جهان که با حضور 140 کشور جهان برگزار 
ش��د، توانست برای نخستین بار عن��وان نایب قهرمان��ی را به خود 
اختصاص دهد. این درحال��ی است که اگرچه، ژاپنی ها روی سکوی 
قهرمانی رفتن��د، اما مهمترین نکته این بود که تیم کاراته کشورمان 
بع��د از 44 سال عنوان نایب قهرمانی در مسابق��ات جهانی کاراته را 
کسب کرد، آنچه که امیدواری ب��رای پیروزی های بعدی را بیشتر و 
بیشت��ر کرد. البته در ای��ن دوره از مسابقات تیم مل��ی کومیته کشور 
توانست یک م��دال طا، یک مدال نقره و دو مدال برنز در مسابقات 
کومیته انفرادی به دس��ت آورد تا بااتر از تمام دنی��ا قرار بگیرد. آن 
هم در ش��رایطی که تیم های ژاپن، ایتالیا همچنین آلمان که مدعی 
کسب این مقام بودند، نتوانستند به کاراته کاران ایران برسند. اکنون 
نیزش��هرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته عن��وان کرده است؛ اگر 
شرایط ویژه ای که متولیان امر قول آن را به ما داده اند، محقق شود و 
دغدغه های بازیکنان از بین برود، به طور قطع جواب قول های عمل 

شده را با مدال های خوشرنگ در المپیک خواهیم داد.

 11 مسابقه  سرنوشت ساز
البت��ه تیم ملی کاراته و سر مربی اش مسیر پ��ر فراز و نشیبی را تا تکیه 
زدن بر سکوی های طایی المپیک 2020 توکیو باید بپیمایند تا سهمیه 
درخور توجه ای برای حض��ور در این دوره از بازی های المپیک کسب 
کنن��د. به عنوان نمونه باید گفت؛ لیگ کارات��ه وان فرانسه یکی از 11 
مسابقه ای است که نقش زیادی در کسب سهمیه این دوره از المپیک 
دارد. زیرا همانط��ور که سجاد گنج زاده، ملی پ��وش کاراته بیان کرده 
است؛  کاراته کاران برای به دست آوردن سهمیه باید در این لیگ روی 
سکوهای قهرمانی بروند تا امتیاز خود را افزایش داده و بتوانند به رنکینگ 
المپیک نزدیک و نزدیک تر شوند.  همچنین همانطور که پیش تر نیز 

گفته ش��د، تیم ملی کاراته باید عاوه بر این مسابقات در دیگر لیگ ها 
نیز حاضر شده تا اختاف امتیازی ملی پوشان با حریفان هم حفظ شود.

 کسب مدال دور از دسترس نیست
با این وج��ود از دید هروی کسب مدال در المپی��ک دور از دسترس 
نیست، زیرا که کاراته نشان داده است؛ در ش��رایط خاص قادر است 
بهترین مدال ها را کسب کند. البت��ه همانطور که سر مربی تیم ملی 
کاراته گفته است؛ المپیک ش��رایط خاص خود را دارد و به طور قطع 
کاراته کاران از تجربه های سایر رش��ته ها از جمله کشتی، تکواندو و 
وزنه برداری استفاده خواهند کرد تا با دید باز در المپیک توکیو حاضر 
شوند. از سوی دیگر اما نباید از یاد برد که رقبا نیز در این مدت تمامی 
تاش خود را خواهند کرد تا برای حضور در مسابقات آمادگی کامل 
داشته باشند. آنچه که گوش��زد می کند، کسب موفقیت های بزرگ 
نیازمند تاش بیشتری است و برای رسیدن به مدال همچنین کسب 
سهمیه المپیک توکیو باید سخت تاش کرد و در مسابقات درخشید.

 اصلی مهم؛ همدلی و اتحاد
عاوه براین جدا از ضرورت عمل مسئوان حوزه ورزش به وعده ها 
و فراهم ساختن بستری مناسب برای موفقیت بیشتر ورزش��کاران 
کشورمان در رش��ته های مختلف از جمله کاراته، باید گفت؛ همدلی 
متولیان امر با ورزش��کاران نیز موضوع با اهمیتی است که نباید از آن 

غافل شد. به عبارتی همانطور که حامد زیکساری، پیشکسوت کاراته 
کشورمان اظهار کرده است؛ کاراته این روز ها به همدلی و اتحاد نیاز 
دارد تا در رقابت های پیش رو موفق باش��د، زیرا با توجه به المپیکی 
شدن، جامعه کاراته انتظار دارد، ملی پوشان در مسابقات المپیک موفق 

به کسب مدال شوند که این امر دور از دسترس نیست.

 بازیکنان باتجربه هستند
در این میان بحث دیگر این است که بازیکنان بعد از حضور در مسابقات 
متعدد خستگی هایی دارن��د و باید به گونه ای آنها را مدیریت کرد تا از 
کاراته و مسابق��ات دلزده نشوند، آنچه که سرمربی تیم ملی کاراته به 
آن پرداخته است، با این توضیح که بازیکنان تیم ملی باتجربه هستند و 
شرایط آنها هم در حال حاضر خوب است، براین اساس امید می رود در 
مسابقات پایانی سال هم حضور خوبی داشته باشند.  با این وجود نباید 
از این نکته غافل ش��د که کسب سهمیه المپیک شرایط ویژه ای دارد 
و ملی پوش��ان باید در سال 2019 درهفت مرحله لیگ جهانی کاراته، 
چهار مسابقه کاراته وان سری A و مسابقات قهرمانی آسیا ش��رکت 
کنند تا در پایان سهمیه مورد نظر برای المپیک 2020 را کسب کرده و 
افتخارآفرین باشند. به عبارتی ماراتن کاراته تمام نشده است و سرمربی 
تیم ملی و کارته کاران وی همچنان رقابت هایی زیادی را در پیش رو 
دارند که برای باید در آنها با آمادگی کامل حاضر شوند، تا بر سکوهای 

موفقیت المپیک توکیو با اطمینان خاطر تکیه زنند.

ورزش جهان

اصرار بر محرمانه ماندن 
وضعیت شوماخر

خانواده اسطوره مسابقات فرمول یک قهرمانی جهان اعام کرد که بهترین 
افراد ممکن، عالی ترین مراقبت ها را از شوماخر می کنند. خانواده میشائیل 
ش��وماخر، راننده اسطوره ای مسابقات اتومبیلران��ی فرمول یک قهرمانی 
جهان اعام ک��رد که با دقت مراقب وی هستن��د و برای برگزاری جشن 
50 سالگی او آماده می ش��وند. شوماخر در سال 2012 با هفت قهرمانی در 
مسابقات فرمول یک از دنیای حرفه ای خداحافظی کرد، ولی در سال 2013 
در جریان یک برنامه اسکی تفریحی به شدت از ناحیه سر آسیب دید و از آن 
تاریخ هیچ گونه عکس و تصویری از او منتشر نشده است. خانواده شوماخر 
در این م��ورد گفته است: ما خواهش می کنیم تا اص��رار ما برای محرمانه 

ماندن وضعیت میشائیل را درک کنید.

اینوی به تیم ملی ژاپن دعوت شد
تیم ملی ژاپن به دلی��ل آسیب دیدگی دو بازیکن��ش، هافبک رئال بتیس 
را برای ج��ام ملت های آسیا فراخوان��د. به گزارش مون��دو دپورتیوو، تیم 
ملی فوتبال ژاپن به صورت فوری خواستار تاکاش��ی اینوی ش��د تا در جام 
ملت های آسیا 2019 این تیم را همراهی کند. اینوی در نخستین فهرست 
ژاپن برای جام ملت ها نبود اما آسیب دیدگی شویا ناکاجیما و موریتا موجب 

شد او به تیم ملی بازگردد. 

دوری دو هفته ای بیل از دنیای فوتبال
مهاجم رئ��ال مادرید به عل��ت آسیب دیدگی، دو هفت��ه نمی تواند تیمش 
را همراه��ی کند. به گ��زارش آس، »گرت بیل« بی��ن دو نیمه دیدار رئال 
مادرید و ویارئال به علت مشکات جسمانی از زمین بیرون رفت. مهاجم 
رئال مادرید جمعه در تست اولیه پزش��کی شرکت کرد و تا حدودی میزان 
آسیب دیدگی اش مشخص ش��د. بازیک��ن ولزی این هفت��ه مقابل رئال 
سوسیداد به میدان نخواهد رفت. همچنی��ن در کوپا دل ری برابر لگانس 
حضور نخواهد داشت و هفته آینده مقابل رئال بتیس بازی نخواهد کرد. او 
دی��دار برگشت برابر لگانس در کوپا را نیز از دست خواهد داد. بیل می تواند 

نوزدهم ژانویه برابر سویا به میدان برود. 

لیکرز بدون جیمز باخت
تیم لس آنجلس لیکرز در غیاب فوق ستاره مصدوم خود و در سالن استیپلز 
مقابل نیویورک نیکس ش��کست خورد. در دیداره��ای صبح دیروز لیگ 
بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم لس آنجلس لیکرز در غیاب لبران جیمز مقابل 
میهمان خود نیویورک نیکس تن به شکست داد. این دومین پیروزی نیکس 
 در 15 م��اه اخیر بود. لیکرز در 5 دیداری که در غی��اب جیمز برگزار کرده، 

4 شکست و یک پیروزی داشته است. 

آگهی

مدیر آبفا لنجان در همایش آب بانان در 
باغبهادران اعام کرد:

غفلت از مدیریت مصرف آب ، مانع دسترسی 
پایدار به منابع آبی می شود

 بیکی��ان مدیر آبفا لنجان درهمایش آبانان که با همکاری ش��رکت 
آب و فاض��اب منطقه لنجان و اداره آم��وزش وپرورش باغبهادران 
برگزارشد گفت: ش��هر باغبهادران در غرب استان اصفهان قرار دارد 
که تبعات وقوع خشکس��الی در غرب استان به مراتب کمتر از شرق 
اس��تان بوده بطوریکه هنوز آب روان از میان ش��هر باغبهادران می 
گذرد. درحالیکه تااب گاوخونی سالهاس��ت که خشک شده و شرق 
استان شاهد تبعات ناگوار خشکس��الی هستند.وی  میزان بارندگی 
در کش��ور را کمت��ر از 30 درص��د  بارندگی ها در دنیا برش��مرد و 
اظهار داش��ت:  در حال حاضر متوس��ط بارندگ��ی در دنیا 800 الی 
700 میلیمتر می باش��د در حالیکه این رقم در کش��ور حدود 200 
الی 250 میلیمتر اس��ت بنابراین از آب بانان انتظار می رود با بهره 
گی��ری از علم و دانش این منابع حیاتی محدود را به نوعی مدیریت 
کنند که آب به همه متقاضیان در اقصی نقاط کشور برسد.مدیر آبفا 
لنجان اعام کرد: از دانش آموزان که آینده سازان کشور بشمار می 
آین��د انتظار می رود راههای درس��ت مصرف کردن آب  را بیاموزند 
و ب��ا بهینه مصرف کردن بر تبعات خشکس��الی غلب��ه کنند که در 
ای��ن میان نقش نهاد آموزش و پرورش بس��یار حائز اهمیت اس��ت.
در ادام��ه این همایش عیدی محم��د قمی رئیس آموزش و پرورش 
ش��هر باغبهادران گفت: در س��الهایی که بارش نرمال بوده در فصل 
زمس��تان در سرشاخه های رودخانه زاینده رود شاهد بارش سنگین 
برف بودیم در حالیکه هم اکنون بارش برف در سرش��اخه ها زاینده 
رود به حداقل ، میزان رس��یده است بر این اساس  از دانش آموزان 
س��اکن در باغبهادران انتظار می رود با توجه به نزدیکی این منطقه 
به رودخانه زاینده رود و دسترس��ی نسبتا  آسان شهروندان به آب ، 
س��فیران مصرف بهینه آب در جامعه باشند.وی افزود: در چندسال 
اخیر  اداره آموزش و پرورش باغبهادران س��عی نموده دانش آموزان 
در مقاط��ع مختل��ف تحصیلی را با مباحث مصرف بهینه آب آش��نا 
نمای��د و دانش آموزان این آموزه ها را در محیط خانه و در س��طح 
جامعه عملیاتی نمایند و نیز به دیگران هم این آموخته ها را آموزش 
دهند.رئیس آموزش و پرورش ش��هر باغبهادران گفت: هم اکنون ما 
با بحران کم آبی در کشور مواجه هستیم پس باید با درست مصرف 

کردن آب از آن مراقبت کنیم. 
در حقیق��ت باید به گونه ایی آب را مص��رف کنیم که همین منابع 
محدود به مس��اوات به همه مردم تقس��یم ش��ود .در ادامه همایش 
آب بانان کوچک زهره تش��یعی رئیس خانه فرهنگ ش��رکت آب و 
فاضاب اس��تان اصفه��ان  به اصاحات رفتاری و اب��زاری  پیرامون 
مص��رف بهین��ه آب پرداخت و گف��ت: با اینکه در چند س��ال اخیر 
ما ش��اهد وقوع خشکسالی و تبعات ناش��ی از آن در کشور هستیم 
وباید به س��مت مدیری��ت تقاضا برویم  اما با ای��ن وجود گویا هنوز 
برخی از مردم نمی خواهند به این باور برس��ند که آب کم اس��ت و 
بای��د  مصرف آب را مدیریت  کنند.وی افزود: هنوز دیده می ش��ود 
ک��ه برخی از افراد رفتارهای غلطی در مواجهه با مصرف آب از خود 
نش��ان می دهند و اصا الگوی مصرف رعایت نمی کنند در حالیکه 
بای��د با اصاح��ات رفتاری درصدد مصرف بهین��ه آب برآیند.رئیس 
خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: مصرف 
بهینه آب فقط محدود کردن زمان حمام کردن و باز گذاش��تن آب 
موقع مسواک زدن و مواردی از این قبیل نیست بلکه باید با در نظر 
گرفتن آب مجازی در تولید دیگر محصوات و کااها ، از هدر رفت 

آب جلوگیری نمائیم.

ایرانسل و شهرداری مشهد تفاهم نامه همکاری 
در زمینه شهر هوشمند امضا کردند

ایرانس��ل و ش��هرداری مش��هد با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری 
اطاعات تفاهم نامه همکاری در زمینه ش��هر هوشمند امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانس��ل، به منظور کمک به تحقق اهداف 
کان برنامه عملیاتی ش��هرداری مشهد در افق 1400، تفاهم نامه ای 
بین شهرداری مش��هد به عنوان بزرگترین کان شهر مذهبی جهان 
و دومین کان ش��هر بزرگ ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
ب��ه عنوان بزرگتری��ن اپراتور دیت��ای ایران در حض��ور محمدجواد 
آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات امضا ش��د.راهکار 
شهر هوش��مند ایرانس��ل با بکارگیری فناوری اطاعات و ارتباطات 
و به کمک گردآوری، ذخیره س��ازی و نظارت بر داده های ش��هری و 
تحلی��ل آن ها، افزایش کیفیت و کارآمدی سیس��تم های مدیریت و 
خدمات ش��هری قصد دارد زمینه ای فراهم کن��د تا اخذ تصمیمات 
هوش��مندانه و به موقع، کاهش هزینه ها و کس��ب مزایای اقتصادی، 
کاه��ش مصرف مناب��ع ان��رژی و بهب��ود ارتباطات می��ان دولت و 
شهروندان حاصل ش��ود.با انعقاد این تفاهم نامه دستیابی به شهری 
پاک، هوش��مند، ش��هروندمحور و رقابت پذیر از طریق بهینه س��ازی 
مصرف انرژی، اس��تقرار سیس��تم حمل و نقل عمومی در دسترس 
و متص��ل، عرضه خدمات متنوع ش��هری، ایج��اد فرصت های جدید 
نوآوران��ه و توانمندس��ازی کس��ب وکارهای نوپا، افزای��ش بهره وری 
و توس��عه پایدار شهری متناسب با زیس��ت بوم اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی ش��هر مقدس مش��هد در آینده ای نزدیک محقق خواهد 
ش��د.تفاهم نامه همکاری ایرانسل و شهرداری مشهد در زمینه شهر 
هوش��مند در حاش��یه بازدید وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات از 

هشتمین نمایشگاه ایرانکام مشهد امضا شد.

»بله« به شما صورتحساب می دهد
کاربران پیام رس��ان بله می توانند به راحتی صورتحساب کارت بانک 
ملی ای��ران خود را دریاف��ت کنند.به گزارش پای��گاه خبری دنیای 
بانک،  یکی از نیازهای اساسی مشتریان، امکان دریافت صورتحساب 
تراکنش هاس��ت. این کار از روش های مختلف از جمله سامانه بام، 
مراجعه به خودپرداز، مراجعه به ش��عبه و ... امکان پذیر است.با این 
حال پیام رسانه بله امکان جدید، سریع و ساده ای را به این منظور 
در نظر گرفته اس��ت.کاربران بله می توانن��د در منوی »بانک من«، 
گزینه »صورتحس��اب کارت« را انتخاب و سپس فقط با وارد کردن 
رمز دوم، 10 گردش آخر کارت خود را دریافت کنند.این امکان فقط 

برای کارت های بانک ملی ایران فعال است.

در جریان بازدید مدیر عامل آبفای گلستان از 
سامانه 1522 و 122 آبفای استان اصفهان عنوان شد

راه اندازی سامانه های 1522، 122 و تله متری؛ دستاورد بزرگی برای 
صنعت آب و فاضاب است .مدیر عامل آبفای گلستان از سامانه های 
1522، 122 و تله متری آبفای استان اصفهان بازدید کرد.در جریان 
این بازدید که روز چهارشنبه 12 دیماه جاری صورت گرفت مهندس 
محمد هادی رحمتی مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان گلستان 
به همراه مهیار خس��روی معاون بهره برداری این ش��رکت از سامانه 
خدمات غیر حضوری مش��ترکین )1522(، س��امانه امداد و حوادث 
)122( و مرکز تله متری و هوشمندس��ازی ش��بکه ه��ای توزیع آب 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان بازدید کردن��د و از نزدیک با 

چگونگی فعالیت این سامانه ها و دستاوردهای آن آشنا شد.

اولین دوره از فصل جدید کمپ اس��تعدادیابی ایرانس��ل-الیگا برای نوجوانان در 
بهمن و اسفندماه س��ال جاری برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، 
این دوره ویژه پس��ران 11 تا 13 س��اله اس��ت و نوجوانانی که در سه دوره قبلی 
حضور نداش��ته اند، می توانند در فصل جدید کمپ استعدادیابی ایرانسل-الیگا با 
برنامه های جدید ش��رکت کنند.برای ش��رکت در دوره جدید کمپ استعدادیابی 
ایرانس��ل-الیگا خانواده نوجوانان 11 تا 13 س��ال می توانند یک دقیقه ویدیو از 
 irancell.ir/camp بازی فوتبال فرزندانشان را تا تاریخ 10 بهمن ماه به نشانی
ارسال کنند.ویدیوهای رسیده از 10 تا 14 بهمن ماه سال جاری توسط یک تیم 
کارش��ناس اس��تعدادیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و از بین شرکت کنندگان 60 
نفر برای آموزش س��ه روزه به کمپی که از 30 بهمن تا 2 اس��فندماه سال جاری 
برگزار خواهد ش��د، دعوت می شوند.ایرانسل پیش از این سه کمپ استعدادیابی 

در اس��فندماه سال گذشته، اردیبهشت و مردادماه سال جاری با حضور بازیکنان 
و سفیران استعدادیابی الیگا نظیر لوئیس گارسیا ژولیو باپتیستا و گایزگا مندیتا 
در کن��ار جمعی از بازیکنان حال حاضر و پیشکس��وتان تیم  ملی و باش��گاه های 
داخلی ایران برگزار کرده اس��ت. در سه کمپ قبلی 270 بازیکن نوجوان مستعد 
شناس��ایی ش��ده، آموزش دیدن��د و مدارک حض��ور در این کمپ ه��ا را دریافت 
کرده اند.اولین دوره از فصل جدید کمپ اس��تعدادیابی ایرانسل-الیگا در راستای 
تفاهم نامه  ای که بین ایرانس��ل و سازمان لیگ اسپانیا ، الیگا، با دو هدف فراهم 
آوردن دسترس��ی مشترکان ایرانسل به محصوات و محتوای ویدئویی باکیفیت و 
اختصاصی الیگا و بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان جوانان منعقد 
شده اس��ت، برگزار می شود. ایرانس��ل چندی قبل از تمدید این تفاهم نامه خبر 

داده بود.

مع��اون  هم��راه  وزیرنیروب��ه  دکتررضااردکانی��ان 
اول رئی��س جمهوروتن��ی چن��دازوزرای دول��ت به 
منظوربررس��ی مشکات وقابلیتهای استان سیستان 

وبلوچستان به این استان سفرکرد.
وزیرنیرودرجلسه بررسی مس��ائل ومشکات استان 
سیس��تان وبلوچس��تان که باحضوردکترجهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوروهمراهان ومردم ومسئولین 
اس��تان درتاارفردوس��ی زاهدان برگزارشدگفت:آب 

وبرق هردوباآسایش مردم سروکاردارند.
درابتدای دولت یازدهم ظرفیت نصب شده نیروگاهی 
940مگاوات بوده وتاکنون 370مگاوات اضافه ش��ده 
وتاپای��ان دول��ت دوازده نیز1375م��گاوات دیگربه 
ظرفیت نیروگاهی اس��تان اضافه م��ی گرددوتاپایان 
س��ال 1399ظرفیت نیروگاهی اس��تان 2برابرشده 
وباهزینه ای بلغ بر974میلیون یوروبه 2685مگاوات 

خواهدرسید.
دکتراردکانی��ان درخصوص بخ��ش آب افزود:وزارت 
نیرودرمورد آب استان طرحهای بلندمدت،میان مدت 
واضطراری داد وهزینه ای بالغ بربر625میلیاردریال 
برای آبرس��انی به روس��تاهامصرف انجام خواهدشد.

وی افزودتاپایان س��ال جاری سدمخزنی شهری کور 

وس��ازه کنترلی چاه نیمه یک به 3ب��ه بهره برداری 
خواهدرس��ید.این مقام مس��ئول به تش��کیل جلسه 
کمیس��اران آب هیرمندواس��تیفای حق آبه درهفته 
آین��ده به میزبان��ی دولت جمهوری اس��امی ایران 

اشاره کرد.
وزیرنیروس��خنان خ��ود را ب��ا اع��ام خبرتخصیص 
مجوزانتق��ال وش��یرین س��ازی آب ازدری��ای عمان 

ب��ه میزان 228میلی��ون مترمکعب برای بخش��های 
ش��رب وصنعت به ش��رکت آب منطقه ای سیستان 

وبلوچستان به پایان برد.
گفتنی است دراین سفرمهندس محمدحاج رسولیها 
مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت مناب��ع آب ومدیران 
عامل ش��رکتهای مادرتخصصی توانیروآب وفاضاب 

وزیرنیروراهمراهی می کردند.

15 دوچرخه سرا با حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیران شهری با 
همکاری بخش خصوصی در 15 نقطه اصفهان به بهره برداری رسید.قدرت اه نوروزی 
در آیین بهره برداري از خدمات جدید 15 دوچرخه سرا در اصفهان اظهار کرد: تاکید 
ما بر داش��تن شهري پایدار، زیست پذیر و شهري با محیط زیست سالم است. براي 
دسترسي به چنین شهري ناگزیر به انجام برخي اقدامات مانند کاهش ضایعات،  فاصله 
گرفتن از سوخت هاي فسیلي، کاهش آلودگي هوا و انجام رفتارهاي مناسب ترافیکي 
هستیم.وی یکي از ماک هاي این رفتار مناسب را توسعه فرهنگ دوچرخه سواري 
ذکر کرد و افزود: قرار اس��ت بالغ بر 100 کیلومتر مس��یر دوچرخه احداث شود زیرا 
بدون داشتن زیرساخت هاي ازم دوچرخه سواري امکان ندارد. تاکنون سه کیلومتر 
مسیر ویژه دوچرخه ایجاد شده که باید این مسیر توسعه بیشتري داشته باشد.شهردار 

اصفهان با بیان اینکه نگاه ما به توسعه استفاده از دوچرخه است، ادامه داد: دوچرخه 
باید ابزاري براي حل مسائل شهري باشد و وسیله اي صرفا تفریحي نباشد. شهرداري 
به دنبال جایگزیني دوچرخه به جاي ماشین است و مي خواهد دوچرخه وسیله اي 
در جهت کاهش آلودگي هوا و رساندن راکب به مقصد،  مراکز خرید،  محل کار، ادارات 
و ... باشد.وی گفت: ازم است پیوندي میان ایستگاه هاي دوچرخه با وسایل حمل و 
نقل عمومي مانند تاکسي ها، اتوبوس ها، مترو و ... برقرار شود تا شهروندان با خیالي 
آسوده از این وسیله حمل و نقلي استفاده کنند.نوروزی با بیان اینکه برنامه ما برنامه 
اي س��نجش پذیر اس��ت که گسترش فرهنگ دوچرخه س��واري باید در این برنامه 
قرار بگیرد، تاکید کرد: فرهنگ س��ازي براي دوچرخه سواري جهت استفاده بهینه و 

جایگزیني این وسیله به جاي ماشین ها مورد تاکید مدیریت شهري است.

فصل جدید کمپ های استعدادیابی ایرانسل-الیگا آغاز شد

سدشهری کوروسازه کنترلی چاه نیمه یک به 3تاپایان امسال به بهره برداری می رسد

    بهره برداري از خدمات نوین در 15 دوچرخه سرای جدید اصفهان


