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 اعزام تیم های ارزیاب 
به منطقه زلزله زده گیانغرب

با راي نمایندگان مجلس

کی روش عنوان کرد

رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد

ماموریت ملی پوشان
برای سربلندی ملت

دستگاه ها ملزم به خرید
کاای ایرانی شدند

 جلوگیری از تعطیلی
کارخانه های تولیدی

 افزایش تنش 
بین دموکرات ها و ترامپ 

حکم محکومیت مدیرعامل 
موسسه ثامن الحجج منتشرشد
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با خروج یک جانبه آمریکا از توافق هس�ته ای 
ایران با گ�روه 1+5، اتحادیه اروپ�ا نیز همرنگ 
جماعت شد و در مخالفت با تحریم های جمهوری 
اسامی داد س�خن داد. اروپا یکی از طرف های 
مهم توافق هس�ته ای اس�ت که به دلیل فشار 
کش�ورمان بر انج�ام تعهداتش در براب�ر ایران 
وعده کرد تا س�از و کار مالی جدی�دی منهای 
 )SPV( »س�وئیفت آمریکا که به »اس پ�ی وی
مشهور شده را عملیاتی کند. تروئیکای اروپایی 
مهلت شش ماهه ای از سوی ایران دریافت کرد 
تا این س�از و کار را به مرحله اج�را درآورد اما با 
تعلل و امروز و فردا کردن، از انجام آن سر باز زد. 
اروپا تعهد کرده بود راه حل هایی را برای تأمین 
خواس�ته های ایران به خصوص در حوزه نفت و 
امور بانکی پیگیری کند ولی در بزنگاه دور دوم 

تحریم ها مشخص شد که  ...

 وقت کشی  
به سبک اروپایی!

یاد د اشت

2

  دکتر حسین کنعانی مقدم

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه:

بازداشتی های محیط زیستی 8 نفرند
برخی متهم به افساد فی اارض هستند
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حذف 4 صفر از پول ملی 
در دستور کار دولت

قدرت نیروی دریایی ایران 
چالشی بزرگ برای آمریکا

عربستان در فکر آشتی با سوریه

ولنگاری فضای مجازی

»حمایت« از ایحه جدید بانک مرکزی گزارش می دهد

روزنامه رأی الیوم تحلیل کرد 

ریاض به دنبال بازگشایی سفارت خود در دمشق است

رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور هشدار داد

در حالی که از هفته گذشته و با رونمایی از اسکناس 50 هزار تومانی که در آن چهار صفر 
بعد از عدد 50 با رنگ متفاوت و کم رنگ تر طراحی شده  بود،  زمزمه های حذف صفر از 
پول ملی شنیده می شد روز گذشته و با اعام رییس کل بانک مرکزی این موضوع جدی 
شد. عبدالناصر همتی از برنامه این بانک برای حذف 4 صفر از پول ملی و ارسال ایحه 

آن به دولت خبر داد.  کارشناسان حوزه بانکی حذف صفر از پول ملی ...

  اسامی 24 نفر از محکومان مفاسد اقتصادی 
اعام شد

    آخرین اخبار از پرونده های بابک زنجانی 
فریدون و عراقچی
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آگهی

 ) )آگهی تجدیدمناقصه عمومی((
  شهرداری صالحیه درنظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر صالحیه انجام پروژه های ذیل را از طریق برگذاری مناقصه عمومی )تجدید( به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید:

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ پیمان)ریال(شرح موضوع ردیف

5/000/000/000250/000/000لکه گیری و آسفالت 1

17/000/000/000850/000/000ادامه ساماندهی روی کانال سیاب )فاز دوم(2

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس کیلومتر 26 جاده تهران ساوه-شهرستان 
بهارستان- شهر صالحیه-ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه و یا با شماره ی 56625042-021 تماس حاصل نمایند.

1-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5درصد مبلغ پیمان به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری 310005234000 نزد بانک ملی شعبه صالحیه کد 2601 بنام سپرده 
شهرداری صالحیه.

2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار می باشد.
3-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-در صورت انصراف برنده اول و دوم وسوم سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
5-سایر موارد در اسناد مناقصه قید گردیده است.

                                                                                                               علیرضا قربانی-شهردار صالحیه

آگهی شماره 1هیات نظارت برانتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکای دادگستری چهارمحال وبختیاری 
بنا به مصوبه مورخ 97/10/15 هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکای دادگستری چهارمحال وبختیاری درراستای اجرای مفاد ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 
1376 ازهمکاران محترمی که تمایل به نامزدی  درانتخابات چهارمین دوره هیات مدیره دارند دعوت به عمل می اید جهت ثبت نام ازابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/22 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 97/10/27 غیرازایام تعطیل رسمی یا دردست داشتن مدارک ذیل اقدام به ثبت نام نمایند  
مدارک ازم 1- درخواست مکتوب مندرج دربرگه ی سربرگ دار 2- دوبرگ تصویر مصدق ازشناسنامه کارت ملی پشت ورو وپروانه وکالت معتبر ازصفحه اول وصفحه تمدید 3- چهارقطعه عکس اداری رنگی 4*3 

شرایط ثبت نام : دارا بودن شرایط مندرج درماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 
تبصره : ماک دارا بودن شرایط مذکور تاریخ پایان ثبت نام محسوب می گردد 

محل ثبت نام : دفتر هیات نظارت مستقر درکانون وکای دادگستری چهارمحال وبختیاری واقع درشهرکرد خیابان شهید رجایی – پاک 58 
هیات نظارت برانتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکای دادگستری چهارمحال وبختیاری

برابـرآرائ صادره هیئـت اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقدسندرسمی مسـتقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم  ونرماشیر بخشهای  29لغایت 
33کرمان محرزگردیده اسـت لذابمنظور اطاع عموم مراجعین دردونوبت به فاصله 
15روز آگهی میشـود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشـند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان شهربم

کدملـی  بختیـاری  محمودرضااعتماداسـامی  از446اصلـی  یکفرعـی  پـاک 
3621072527فرزندجـال ششـدانگ سـاختمان تجاری ومسـکونی بمسـاحت 
289مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم روبرواداره پست ازمالکیت احمدفرخی.
کدملـی  پورفهـرج  حیـدری  معصومـه  1024اصلـی  از  632فرعـی  پـاک 
3111049620فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 526مترمربع واقع درخیابان 

امیرالمومنین شهربم ازمالکیت وجیهه السادات وحشمت السادات ظهیر.
کدملـی  کرکـی  عباسـی  طاهـره  2356اصلـی  از  804فرعـی  پـاک 
3110542498فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 280مترمربع واقع درخیابان 

18متری زینبیه شهربم ازمالکیت حسین روشنی.
پورکدملـی  افغانـی  عصمـت  2356اصلـی  از  826فرعـی  پـاک 
3209846391فرزندمحمدششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 244مترمربـع واقـع 

درخیابان کمیل شهربم ازمالکیت ورثه امانی.
کدملـی  آبـادی  قطـب  زارع  حسـین  از2674اصلـی  27فرعـی  پـاک 
3110357267فرزندعبـاس ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 482مترمربع واقع 

ئدرخیابان سیدجمال الدین شهربم ازمالکیت عباس مهدی پور.
کدملـی  بیغـم  حبیبـه  ام   – از2797اصلـی  7فرعـی  پـاک 
3420144873فرزندمحمدششـدانگ یکبابمغـازه بمسـاحت 76متـر مربـع واقع 

دربلوارامام نبش خیابان مهرآوران شهربم ازمالکیت غامحسین امام پور.
پاک 8فرعی از2797اصلی حدیث بی غم کدملی 3111063011فرزنداحمدششدانگ 
یکبابمغازه بمسـاحت 44مترمربع واقع دربلوار امام نبش خیابان مهرآوران شـهربم 

ازمالکیت غامحسین امام پور.
پـاک 28فرعی از 2801اصلی اکبراسـمعیل زاده کدملـی 605978091فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 334متر مربع واقع درخیابان جانبازان کوچه 20شهربم 

ازمالکیت محمدجواد مشیرزاده مهرابی.
پـاک 29فرعـی از 2801اصلـی منصـوره اسـمعیل زاده کدملـی 3110186731 
فرزنداکبرششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 228مترمربع واقع درخیابـان جانبازان 

شهربم ازمالکیت محمدجوادمهرابی.
پاک یکفرعی از4000اصلی اعظم برزنگ کدملی 3111029468فرزندعلی ششدانگ 
یکبابمغـازه بمسـاحت 94/6 مترمربع واقـع درخیابان 22بهمن شـهربم ازملکیت 

ابوالقاسم قاسمی.
پاک 40فرعـی از4840اصلی صدیقه رفعتی کدملی 3209744823فرزندحسـین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 650مترمربع واقع درخیابان امیرکبیرکوچه 26شهربم 

ازمالکیت سااربهزادی.
پاک 139فرعی از 4843اصلی نرجس قاسـمی کدملـی 3110941961فرزندابراهیم 
ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 377مترمربع واقع دربلوارصاحب الزمان  بم کوچه 

7ازمالکیت جوادفکری.
پاک 141فرعی از 4843اصلی فرهادگلپایگانی کدملـی 3031446161فرزندعباس 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 324مترمربع واقع دربلوارمالک اشترشهربم ازمالکیت 

غامحسین بمی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

کدملـی   مصطفائـی  صـادق  1248اصلـی  از  14فرعـی  پـاک 
3110996286فرزندمحمدششـدانگ یکبابمغـازه بمسـاحت 47/35مترمربع واقع 

درمیدان آزادی ابتدای کمربندی ولی عصر شهربم ازمالکیت محمودبهرامی.
پاک 2فرعی از1263اصلی حمیده کریمی افشارکدملی3111403564فرزندحسـن 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل برطبقه فوقانی بمساحت 177/6مترمربع واقع درخیابان 

ولی عصرکوچه 36شهربم ازمالکیت علی و محمودرنجبر.
پاک 3فرعی از1843اصلی امیرغامحسین نژاد کدملی 311162231فرزندپنجعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 362مترمربع واقع درخواجه عسکرشهربم ازمالکیت 

پنجعلی غامحسین نژاد.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

کدملـی  سـهیابرخورداربرواتی  از1083اصلـی  2فرعـی  پـاک 
3111102866فرزندرضاششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 280مترمربـع واقع دربم – 

بروات بلوارشمالی  کوچه شهیدرحیمی 8ازمالکیت علی جان صنعتی.
اماک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پـاک 43فرعـی از4154اصلی علی فیض پـور کدملی 3209596700فرزندحسـن 
درششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 490/64مترمربع واقع در شهرسـتان نرماشـیر 

کامرانیه ازمالکیت حبیب اه خورشیدی.
پـاک 44فرعـی از 4154اصلی علی فیـض پور کدملی 3209596700فرزندحسـن 
ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 26/8متر مربع واقع درشهرستان نرماشیر روستای 

کامرانیه ازمالکیت حبیب اه خورشیدی.
پاک 6فرعی از 4605اصلی زهراموسـائی میجی کدملـی 31110482800فرزندعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1660/6مترمربع واقع درشهرستان نرماشیرروستای 

قدرت آباد ازمالکیت ذوالفعلی کدوری.
پـاک 7فرعی از 4605اصلی اسـحاق کدوری کدملـی 320967196فرزندذوالفعلی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1863/20مترمربع واقع درشهرستان نرماشیرروستای 

قدرت آباد ازمالکیت ذوالفعلی کدوری.
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/03 تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/10/17

م/الف 43 محمدامیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم

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

مزایده
اداره کل دادگستری استان گیان

اداره کل دادگستری استان گیان در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودروی سواری و 32 
دستگاه موتورسیکلت اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به شماره 100970024000001 
بفروش برساند .متقاضیان )مراکز مجاز اسقاط( می توانند برگه شرایط عمومی شرکت در 
مزایده را از طریق سـامانه سـتاد دریافت و جهت بازدید وسائط نقلیه همه روزه تا تاریخ 
1397/10/24 بین سـاعت 12 الی 14 به مجتمع شماره 2 محاکم تجدیدنظر استان گیان 

واقع در بلوار چمران انتهای کوچه شهید باقری مراجعه نمایند.
اداره کل دادگستری استان گیان

نوبت  دوم

آگهی مزایده مال غیر منقول- نوبت اول
 به موجب دادنامه شماره 9709971425300370 صادره از  شعبه سوم  دادگاه حقوقی  رودسر به شماره بایگانی  970711 ماترک مرحوم حسین مجید خواه  در  روز  شنبه  مورخه 1397/10/29 ساعت 11-9 در اجرای  احکام مدنی  رودسر، اماک در تصرف مالکانه وراث است : به شرح ذیل به  فروش می رسد.2-1 یک قطعه  
زمین مشتمل  بر یک  باب واحد مسکونی فاقد سند مالکیت به آدرس کاچای خیابان امام خمینی شرقی – کوچه شهید جعفری- پاک102 کد پستی  4491934115 که مساحت وضع موجود آن حدود 140 متر مربع می باشد داخل ملک یک باب اعیانی  مسکونی  قدیمی ساخت به مساحت  زیر بنای  تقریبی  80 متر  مربع 
با اسکلت بلوکی  - سربندی چوب با پوشش حلب – پنجره های چوبی  - شامل دواتاق خواب – هال و پذیرایی – آشپزخانه با کابینت فلزی – سقف لمبه – کف موزائیک- نمای  داخلی گچ کاری  - درب ورودی  چوبی – دارای امتیاز آب و برق  وگاز  شهری  می باشد. ارزش پایه تصرفی  ملک بر اساس  مساحت وضع موجود  به 
مبلغ  750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تعیین میگردد. 2-2 سرقفلی  یک باب  مغازه به مساحت 11/5 متر مربع  به آدرس کاچای – خیابان امام خمینی شرقی جنب سینما که در حال حاضر بعنوان  دفتر تاکسی تلفنی استفاده میشود. کف مغازه موزائیک – دیوارکاشی -  درب جلو شیشه سکوریت – دارای امتیاز 
آب و برق  و گاز – دارای  درب کرکره ای می باشد و فاقد پاک ثبتی  رسمی می باشد . ارزش پایه  سرقفلی  این مغازه به مبلغ  650/000/000 ریال معادل  شصت و پنج میلیون تومان  تعیین میگردد.2-3 ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر یک باب  ساختمان  سه طبقه به شماره  پاک باقیمانده  805 فرعی از سنگ 142 
اصلی واقع در نوده بخش 29 گیان به مساحت 237 متر مربع  به آدرس کاچای- نوده – میدان کتاب – بلوار دریا- نبش کوچه نواب که براساس سند مالکیت حدود اربعه  آن شماا به طول  11 متر  سیم خارداریست به باقیمانده  قطعه 172 تفکیکی شرقا در سه قسمت که قسمت دوم  شمالی است بطولهای  13/70 متر و 
14/10 متر پی است مشترک به قطعه اول مجزی شده از پاک مورد تفکیک سوم بطول  3/50 متر پی  است به خیابان 12 متری احداثی جنوبا  بطول 25 متر سیم خارداریست به باقیمانده  قطعه 172 تفکیکی غربا بطول  17 متر می باشد. داخل محدوده ملک یک باب   اعیانی  مسکونی سه طبقه روی همکف به زیر بنای تقریبی 
244 متر مربع با اسکلت بتنی – سربندی  فلز با پوشش ایرانیت می باشد که طبقه سوم بصورت زیر شیروانی  می باشد که دارای پروانه ساختمانی  1915 مورخه 80/4/24 از شهرداری  کاچای  بوده ولی  فاقد پایان  کار می باشد مشخصات هر کدام از  واحد های  موجود به شرح ذیل است. 2-3-1- طبقه همکف شامل  یک واحد 
مسکونی راه جدا  - دارای  دو اتاق خواب – هال و پذیرایی – آشپزخانه  اپن با کابینت فلزی  - کف بتن لیسه – پنجره ها آلومنیوم – درب اتاق ها چوبی – درب ورودی  آلومنیوم  - دارای حمام و سرویس بهداشتی می باشد. 2-3-2- طبقه  اول شامل  یک واحد مسکونی  دارای اتاق خواب  - هال و پذیرایی- آشپزخانه  اپن با  کابینت 
فلزی – درب .ورودی چوبی – کف بتن لیسه – کف و دیوار آشپزخانه کاشی – نمای  داخلی و سقف گچ کاری – فاقد نمای خارجی – دارای  حمام و سرویس بهداشتی  - پنجره ها  آلومنیوم می باشد. 2-3-3- طبقه  دوم شامل  یک واحد  زیر شیروانی با اسکلت قوطی فلزی- دارای یک سالن- آشپزخانه با کابینت فلزی – نمای 
داخلی سالن گچ و نمای داخلی اتاق سیمان سفید- دارای راه پله مشترک با طبقه اول می باشد. ارزش پایه ششدانگ پاک مذکور به مبلغ 3/100/000/000 ریال معادل سیصدو ده میلیون تومان تعیین میگردد. نظریه کارشناسی: با توجه به توضیحات ارائه شده و جمع مبالغ   ردیف های  یک الی  سه ارزش پایه کل  ماترک مرحوم  
حسین مجید خواه  به مبلغ 4/500/000/000 ریال  معادل چهارصد وپنجاه میلیون تومان تعیین میگردد. خریداران می توانند با هماهنگی اجرای احکام شعبه سوم رودسر ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده  ازملک مورد  مزایده بازدید بعمل آورند. برنده مزایده  کسی است که بااترین قیمت را بدهد. خریداران باید ده درصد مبلغ فروخته 
شده را فی المجلس پرداخت نماید و مابقی  ظرف مدت یک ماه  از  تاریخ  مزایده  باید پرداخت کند در غیراینصورت ده درصد پرداخت  شده به نفع دولت در صندوق واریز خواهد شد. کلیه هزینه های اجرایی بر عهده  خریدار می باشد. این آگهی  وفق ماده 118 ق.ا.ا.م  در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار محلی درج ومنتشر میگردد.
ح  5879    دادورز شعبه سوم  حقوقی  دادگستری رودسر- ا... بداشتی

 مزایده مرحله اول
 بموجب  پرونده کاسه 970127 اجرایی، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم علیه علب میرزایی جانی به پرداخت مبلغ  52/360/000 
ریال در حق محمود قاسمی ومبلغ  4/368/000 ریال بابت  نیمعشر درحق  دولت محکوم گردیده است، چون محکوم علیه  در موعد مقرر قانونی  نسبت به پرداخت 
بدهی اقدامی ننموده است اموال غیر منقول وی طبق اعام نظریه کارشناس رسمی  دادگستری به شرح  ذیل میباشد: سرقفلی یکباب  مغازه به آدرس آستانه اشرفیه 
– جاده دهشال – روستای  رشونده – جنب کارخانه بر نجکوبی  مرحوم تند پور ، مغازه مورد نظر مالکیت آن متعلق به وراث مرحوم تند پوربوده  که سرقفلی آن متعلق 

به خوانده  می باشد. مغازه  به مساحت  تقریبا 40متر مربع  ، کف  سرامیک  ، دیوارهای داخلی تا زیر سقف کاشی کاری، سقف گچ کاری  درب ورودی  مشبک  فلزی 
با  کرکره حلبی ، سربندی از چوب ، پوشش شیروانی  از حلب دارای امتیاز آب ،  برق بوده ، در تصرف  خوانده  به عنوان  شغل سوپر مارکت مورد بهره برداری قرار دارد. 
ارزش سرقفلی ششدانگ مغازه فوق الذکر به مبلغ 470/000/000 ریال بر آورد وتقدیم می گردد. این اجرا در نظر دارد  در روز  سه شنبه مورخ 1397/11/02ساعت 
10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه 470/000/000 ریال شروع و اموال متعلق 
به کسی خواهد بود که بااترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر 
یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد 
شد. درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی 
که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان ساعت وهمان مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک 
هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار تحویل نخواهد شد .
ح  5880   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 شماره بایگانی شعبه 960176 در پرونده اجرائی کاسه 3/960176 موضوع  دعوی آقای محمد حسینی  اهیجانی با وکالت خانم مریم ازمون بطرفیت خسرو رفیعا ، بخواسته 
مطالبه طلب وخسارات  مربوطه ، اجرای احکام  مدنی شعبه سوم حقوقی  دادگستری بندر انزلی در نظر دارد سه دانگ مشاع  از ششدانگ عرصه و اعیان ملک به شماره 1 فرعی 
از  269 اصلی بخش ثبتی 7 انزلی به مساحت  130/6 مترمربع ) سه دانگ متعلق به خانم  سپیده نظری و سه دانگ دیگر  آقای  خسرو رفیعا ( واقع در انزلی خ تکاوران کوچه 
ناسیونال جنب  آرایشگاه مهسا را درقبال مطالبات محکوم له از طریق مزایده بفروش برساند، وضعیت موجود ملک : ملک سه  بر است وشرقا وجنوبا و غربا مشرف به شارع است 
، اعیان ملک مشتمل است بر یک واحد دوبلکس دو طبقه روی همکف دارای پارکینگ با در کنترلی  و کف حیاط از جنس موزاییک ونمای بنا درهرسه وجه مشرف به شارع از 
جنس سنگ  و در ورودی اصلی و پارکینگ  درحد جنوبی  بنا واقع است. ارتباط طبقات  از طریق  راه پله با دیوار سیمانکاری شده و دارای  نرده چوبی  برقرار است در طبقه اول 
یک هال و سالن  و آشپزخانه وجود دارد و دارای  کف از جنس سرامیک سقف دارای  ابزار  سیمانی و آشپزخانه  دارای کابینت  از جنس ام دی اف ، طبقه  دوم دارای  سه اتاق 
خواب و سرویس بهداشتی است و سقف نهایی بنا دارای خر پای چوبی  و پوشش ورق گالوانیزه است پنجره طبقه اول  دارای حفاظ آهنی است زیر بنای  کل برابر 265/17 متر 
مربع است اسکلت بنا از بتن مسلح و پنجره ها از جنس آلومینیوم است با توجه  به وضع موجود و با در نظر گرفتن پارامتر های تاثیر گذار ارزش این ملک از جمله مساحت عرصه 
، مساحت  اعیانات  و کیفیت اعیانات  دسترسی مناسب ملک  میانگین قیمت منطقه و سایر پارامترهای تاثیر گذار ارزش شش دانگ ملک مورد نظر برابر4/340/000/000 ریال 
محاسبه و بر آورد می گردد.  خریدارن می توانند 5 روز  قبل از  جلسه مزایده  از ملک مشروحه به نشانی  فوق الذکر باا بازدید سپس در جلسه مزایده مورخه 1397/11/03 
ساعت 10 صبح که مقر  آن دائره اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگستری بندر انزلی تعیین گردیده  شرکت نمایند، برنده  مزایده شخصی خواهد بود که بااترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را درروز مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش را  وقت اداری همان  روز به اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی 

دادگستری بندر انزلی ارائه نماید و مابقی  مبلغ را  ظرف  مدت یکماه از تاریخ  مزایده تودیع نماید. کلیه هزینه های  قانونی به عهده خریدار می باشد.
ح  5881   دادورز اجرای احکام  مدنی شعبه سوم حقوقی  انزلی- نصرتی

آگهی مزایده فروش مال غیرمنقول )نوبت اول(
بموجب اجرائیه صادره به ش��ماره 9610421420200155 – 96/09/01 مطروحه در کاس��ه اجرائی 961053 ش��عبه متمرکز اجرای احکام مدنی دادگستری 
لنگرود محکوم علیه به هویت"ابراهیم حسن پور کورنده فرزند محمد "محکوم است به تادیه مبلغ 420/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 12/815/000 ریال 
بعنوان هزینه ی دادرسی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه مصوب و نیز خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم جملگی درحق محکوم لها خانم 
مهناز شاه حسینی فرزند هوشنگ باوکالت آقای مجید خشکدامن همچنین مکلف است به پرداخت نیم عشر اجرائی متعلقه موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای 
احکام مدنی درحق صندوق دولت، نظربه تعرفه وثیقه ملکی ازناحیه شخص ثالث به هویت منصور حسن پور کورنده فرزند عیسی بموجب تصویر مصّدق یک فقره 
فروشنامه عادی ابرازی متعاقباً توقیف ملک و تعیین حافظ مال برابر صورتجلسه تنظیمی شماره 401/55/4181 مورخ 96/11/03 کانتری 13 لنگرود مضبوط 
در پرونده اجرایی مشتمل بر : یک قطعه زمین به مساحت 250 مترمربع واقع درلنگرود- چمخاله -جاده گالشکام-اتوبان جدید چمخاله به رودسر – روبروی ه 
رود – مجتمع تفریحی توریستی تورسنگ- قطعه تفکیکی شماره 98  درادامه و درتعاقب انجام تشریفات ضبط وثیقه همچنین تقویم ارزش ملک،دایره اجرای مدنی 
دادگستری لنگرود برمبنای نظریه ابرازی کارشناسی بشرح ذیل مبادرت به برگزاری و انجام مزایده می نماید : مشخصات و قیمت ملک : قطعه تفکیکی شماره 98 
از مجتمع تفریحی – توریستی تورسنگ واقع در گالشکام ، جنب اتوبان چمخاله دارای جهات اربعه بشرح: شمااً به قطعه تفکیکی شماره 99 شرقاً به جاده طرح 
جنوباً به قطعه 97 و مجاور ساختمان نیمه ساخت و غرباً به خیابان 12 متری طرح به مساحت حدود 248 مترمربع می باشد ارزش ملک موصوف حسب اظهارنظر 
کارشناسی واصله بتاریخ 97/8/26 به ازای هرمترمربع 250 هزار تومان و مجموعاًً 620/000/000 ریال بحروف معادل شصت و دو میلیون تومان برآورد و اعام 
گردیده است. ملک مذکور ازطریق مزایده و از قیمت پایه به شرح از پیش گفته به معرض فروش گذاشته خواهد شد و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده اعام می گردد. مضافاً 10 درصد مبلغ خریداری فی المجلس از برنده مزایده اخذ و برنده مکلف است ظرف مهلت حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت 
الباقی بها اقدام نماید درصورت عدم پرداخت ، 10 درصد پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین می توانند به مدت 5 
روز قبل از تاریخ مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود حاضر و هماهنگی ازم را جهت بازدید از ملک بعمل آورند. مزایده درتاریخ 1397/11/02 از 
ساعت 11 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود برگزار و این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 

محلی به منظور اطاع عمومی درج خواهد شد.
ح  5882   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود – آریاز

آگهی حصر وراثت
اقای سیاوش تحویلی بیدرونی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 5179678471 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 89-

531 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران فتح اله تحویلی بیدرونی به شماره شناسنامه 33 در تاریخ  1389/07/13 در اقامتگاه دائمی خود 
در شهرستان سیاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1 – کورش تحویلی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 5179677971 پسر متوفی 2- سیاوش 
تحویلی بیدرونی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 5179678471 پسر متوفی 3- سرور تحویلی بیدرونی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 1 دختر متوفی و متوفی 
بجزوراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هرکسی نسبت به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی 

می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در عیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .
ح   5884   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش 
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یک روزنامه فرامنطقه ای عرب زبان اعزام 
یک ناوگروه ایران ب�ه اقیانوس اطلس را 

چالشی بزرگ برای آمریکا توصیف کرد.

روزنامه فرامنطق��ه ای »رای الی��وم« درباره خبر 
اعزام ناوگروه ایران به اقیانوس اطلس یادداش��تی 
را با این عنوان منتش��ر کرد که بعد از روسیه و چین 
ایران سومین کشوری اس��ت که کشتی جنگی به 
نزدیکی آب های منطقه ای آمریکا می فرستد و اگر 
مورد حمله ق��رار گیرد علیه پایگاه های پنتاگون در 
خلیج فارس می تواند واکن��ش دهد. در مقدمه این 
یادداشت آمده است: ایران سومین کشور در جهان 
است که بعد از روسیه و چین به آب های منطقه ای 
آمریکا نزدیک می ش��ود و این یک چالش بزرگ و 
قابل توجه نظامی اس��ت و کارشناس��ان نظامی را 
بر آن داش��ته س��وال هایی را مطرح کنند در مورد 
اینکه آیا ایران نظیر پیش��رفتی که در زمینه قدرت 
موشکی خود داشته یک نیروی نظامی هم توسعه 
داده اس��ت؟. بنا به نوش��ته رای الیوم، در طی چند 
س��ال گذش��ته، نیروی دریایی ایران کشتی های 
آمریکای��ی را از نزدیک ش��دن ب��ه آب های حوزه 
دریایی خود بازداشته است تا جایی که  در سپتامبر 
گذشته تلویزیون ایران ویدیوی منتشرنشده ای از 
نزدیک شدن قایق های تندروی سپاه پاسداران به 
یکی از بزرگ ترین رزم ناوه��ای آمریکایی جهان 
در خلیج فارس را منتش��ر کرده است. در این ویدئو 
تصاویری از رویارویی میان قایق های تندرو سپاه 
با ناو هواپیمابر »تئودور روزولت« به نمایش درآمد 
و گفته ش��ده که ای��ن ویدیو اول فروردین  س��ال 
جاری ضبط ش��ده  و از طری��ق آن طرف ایرانی به 
فرمانده ناو هش��دار داده برای جلوگیری از عواقب 
هر جنگی احتی��اط کنند. رای الی��وم ادامه داد: در 
یک ش��گفتی نظامی، نیروی دریایی ایران جمعه 
گذش��ته اعام کرد که در ماه مارس یک کش��تی 

جنگ��ی به اقیان��وس اطلس اعزام خواه��د کرد تا 
هفته ه��ا در نزدیک��ی آب های منطق��ه ای آمریکا 
مستقر شود، طبق گزارش رسانه های بین المللی، 
یک ناوشکن پیچیده با سیستم های جنگی نظامی 
و سیستم های س��ایبری ارس��ال خواهد شد. این 
روزنام��ه ادامه داد: دریادار »تورج حس��نی مقدم« 
جانش��ین فرمانده نیروی دریایی ارت��ش ایران با 
بیان اینکه برای این سفر ناوگروه ایران کره زمین 
را دور می زند، بیان کرد: یک��ی از اعضای ناوگروه 
ایرانی ناوشکن بالگردبر س��هند خواهد بود که به 
عنوان پیشرفته ترین ناوش��کن غرب آسیا، معرفی 

شده است.
رای الیوم تاکید کرد: اعزام ناوگروه ایران به نزدیکی 
آب ه��ای منطقه ای آمریکا اگر انجام ش��ود چالش 
واقعی از سوی ایران خواهد بود و این سومین کشور 
ضد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خواهد شد که 
پس از اتحاد جماهیر شوروی -روسیه و سپس چین  
یک کش��تی نظامی به نزدیکی آب های آمریکایی 
اعزام می کند. به عقیده نویسنده، چالش ایران برای 
آمریکا این اس��ت که برای مدت طوانی و در یک 

منطقه حساس در دریاهای آزاد بدون وابستگی به 
یک بندر پشتیبانی لجس��تیک خواهد ماند؛ صرف 
نظر از اینکه امکان لنگر انداختن در ونزوئا را دارد.

   ایران وعده هایش را عملی می کند
این روزنامه با بیان اینکه ایران معموا برنامه های 
نظامی را که از آن خبر می دهد عملی می کند، افزود: 
از همین رو کارشناسان، اظهارات فرماندهان تهران 
را تایید می کنن��د، اما درباره ق��درت واقعی نیروی 
دریایی ارتش ایران جای بحث است، ایران پیشرفت 
صنعت موشکی خود را نش��ان داده و یک واقعیت 
نظامی جدی��د در خاورمیانه اعمال کرده اس��ت، از 
جمله اینکه از طریق حزب اه لبنان جلوی سرکشی 
اسرائیل را گرفته به گونه ای که این رژیم اشغالگر از 
زمان جنگ ژوئن 2006 دیگر جرات حمله به لبنان 
را پیدا نکرده است و اعتقاد بر این است که ایران در 
حال حاضر نیرویی دریایی فراتر از دریای مدیترانه 
را توسعه داده است. نویسنده تصریح کرد: ناوشکن 
ایرانی دائم��ا تحت کنترل نی��روی دریایی آمریکا 
خواهد بود و نیروی دریایی آمریکا می تواند به تقابل 

با ناوشکن ایرانی در دریاهای آزاد برود، اما پنتاگون 
از واکنش ای��ران علیه پایگاه ه��ای نظامی آمریکا 
و کشتی های جنگی در کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس و آب های آن هراس دارد، س��ناریویی 
که به طور جدی مطرح است. رای الیوم آورده است 
که واشنگتن چندین بار ایران را به جنگ تهدید کرده 
و ایران هم نیروهای نظامی آمریکا را بارها تحریک 
کرده اس��ت، اما پنتاگون احتیاط پیشه کرده است. 
کاخ س��فید، از جمله »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
فعلی که تصمیمات ناگهانی او شناخته شده است، از 

تهدید مستقیم ایران اجتناب کرده اند.

   تمرینات مش�ترک ایران و روس�یه در 
دریای خزر 

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش هم درباره گس��ترش روابط نی��روی دریایی 
ارتش با نیروی دریایی روسیه اظهار داشت: همکاری 
بین دو نی��روی دریایی ایران و روس��یه و همچنین 
نیروه��ای دریایی منطقه خزر طی س��ال های اخیر 
به شدت تعمیق یافته است.  فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با بیان اینکه در خزر اجازه حضور هیچ نیروی 
فرامنطق��ه ای را نمی دهیم و قطعا ب��ا این موضوع 
برخورد می کنیم گفت: خزر دریای صلح و دوس��تی 
است و همه کشورهای پیرامونی آن همین رویکرد 
را دنبال می کنند. وی برگزاری رزمایش مش��ترک 
دریایی ای��ران و روس��یه در آینده را یک��ی دیگر از 
زمینه های گسترش همکاری های دو جانبه دانست 
و اظهار کرد: رزمایش های مش��ترک میان ایران و 
روسیه، قطعا ما را به یک سطح بااتری از همکاری 
در دریا در س��طوح راهب��ردی، تاکتیکی و عملیاتی 
خواهد رس��اند. قطعا رزمایش های ام��داد و نجات، 
تاکتیکی و مقابله ب��ا دزدی دریایی میان نیروهای 
دریایی ایران و روس��یه برنامه ری��زی و در آینده ای 

نزدیک اجرا خواهد شد.

قدرت نیروی دریایی ایران چالشی بزرگ برای آمریکا
روزنامه رأی الیوم تحلیل کرد 

طبق مصوبه مجلس، دس�تگاه ها ملزم به خرید محصوات   سیاست  
داخلی و کااهای ایرانی ش�دند که بر این اساس فهرست 
محصوات داخلی و کااهای ایرانی س�اانه توسط وزارت 

صمت اعام خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اس��امی در جلسه علنی روز گذشته خود 
و در جریان بررسی طرح حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کش��ور و حمایت از کاای ایرانی، تصویب کردند که تبلیغ کااهای 
خارجی دارای مشابه یا نمونه کاای ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، 
تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، 
تلفن و فضای مجازی ممنوع و رس��انه پخش کننده آگهی هر یک به 

جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می شوند.
دس��تگاه های صدر موضوع این قانون، عاوه بر الزام به خرید کااها 
و خدم��ات از فهرس��ت توانمندی های محص��وات داخلی موضوع 
این قانون، در ت��دارک و تأمین کااهای مصرف��ی، مصرفی بادوام، 
تجهیزات و تأسیس��ات غیر طرحی)پروژه ای( مورد نیاز خود، ملزم به 
خرید محصوات داخلی و کااهای ایرانی هستند. فهرست محصوات 
داخلی و کااهای ایرانی ساانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعام خواهد ش��د. در م��وارد مربوط به حوزه اختی��ارات وزارت جهاد 
کش��اورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرس��ت اعام 
می شود. بازرس یا بازرس��ان هم مکلف شدند ضمن بازرسی بر نحوه 
اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد را 
در طرح هایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی های 

سرمایه ای )طرح های عمرانی(  ارائه کنند. 

   مجلس از پاسخ های بطحایی قانع شد
در ادامه، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش که برای پاسخ به 
دو سوال به مجلس آمده بود، در پاسخ به سوال مقصودی نماینده سبزوار 
درباره چرایی اخذ هزینه های باا از تحصیل دانش آموزان در مدارس 
کش��ور، گفت: گرفتن هرگونه وجه اجباری از اولیای دانش آموزان که 
در برخی مواقع منجر به ترک تحصیل دانش آموزان مي ش��ود، اکیدا 
ممنوع است. وی افزود: درست است که در مدارس ما با کمبود سرانه 
مواجه هستیم اما این دلیل نمی شود که ما این را از طریق کمک های 
مردم دریافت کنیم. وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: 254 شکایت 
در مورد ثبت نام وجود داشت که 14 مورد آن انصراف داده اند و در مابقی 
موارد تا آخرین شکایت مورد بررسی قرار گرفت. اگر تخلفی محرز شد 
متخلف پیگیری شد. پس از پاس��خ های وزیر، نماینده سبزوار اعام 
کرد که قانع ش��ده است. بطحایی در پاسخ به س��وال کامران نماینده 

اصفهان که درخصوص ایحه رتبه بندی معلمان پرسیده بود، گفت: 
ایحه نظام رتبه بندی معلمان در دستور کار دولت بوده و حتی کلیات 
آن با حضور رییس جمهوری در کمیسیون ویژه آن بررسی و آماده است 
تا پیش از پایان س��ال با 6 ماده به مجلس ارائه شود. وی افزود: اجرای 
نظام رتبه بندی معلمان دغدغه همه نمایندگان و مدیران ارشد کشور 
است زیرا کسی نیست که در کشور به نقش معلم و جایگاه آن در ساختن 
آینده نظام جمهوری اس��امی اعتراف نکرده و واقف نباشد. بطحایی 
تأکی��د کرد: یکی از آثار اجرای نظام رتبه بندی معلمان منابعی اس��ت 
که برای اجرای آن نیازمند هستیم و در شرایط اقتصادی فعلی کشور 
نگرانی هایی که برای درآمدهای نفتی سال 98 وجود دارد باعث شده 
است که رتبه بندی معلمان و تهیه ایحه آن مورد مناقشه فراوان باشد 
ولی اگر نبود حمایت رییس جمهوری و معاون اول این موضوع به هیچ 
وجه در دس��تور کار کمیسیون های دولت قرار نمی گرفت. نمایندگان 
خانه ملت پاس��خ های محمد بطحایی وزیر آموزش و پروش به سوال 
حس��ن کامران نماینده اصفهان را قانع کننده دانستند.  در این جلسه 
215 نفر از نمایندگان در صحن علنی حضور داشتند که 51 درصد آرای 

مثبت، حاکی از قانع کننده بودن پاسخ های وزیر بود.

در ادامه و پیش از پایان جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، ذبیح نیکفر 
نماینده مردم س��یاهکل و اهیجان در مجلس از اینکه دولت از سفره 
بازنشستگان و مس��تمری بگیران اطاعی ندارد انتقاد کرد و خواستار 

نگاه ویژه بخش های مختلف دولت به این موضوع شد.

   هیچ استیضاحی در دستور کار نیست
علی اصغر یوس��ف نژاد عضو هیأت رییس��ه مجلس نیز روز گذشته در 
حاش��یه جلس��ه علنی مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین 
وضعیت استیضاح ها گفت: هیچ استیضاحی در دستور کار قرار ندارد و 
همه استیضاح ها از دستور کار خارج شده است. وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا با طراحان استیضاح وزرا صحبت شده یا خیر عنوان 
کرد: همه طراحان اسیتضاح امضایشان پس گرفته اند. به گزارش خانه 
ملت، یوسف نژاد درخصوص استیضاح وزیر کشور نیز گفت: حدود 20 
امضا برای این استیضاح جمع شده بود که همگی امضای خود را پس 
گرفتند. این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر این که آیا رهبری توصیه کردند استیضاحی در این شرایط صورت 

نگیرد، گفت: من در این باره چیزی نشنیدم.

دستگاه ها ملزم به خرید کاای ایرانی شدند
با راي نمایندگان مجلس

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

خبرکوتاه

وقت کشی  به سبک اروپایی!
با خروج یک جانبه آمریکا از توافق هس��ته ای ایران با گروه 1+5، اتحادیه 
اروپا نیز همرنگ جماعت شد و در مخالفت با تحریم های جمهوری اسامی 
داد س��خن داد. اروپا یکی از طرف های مهم توافق هسته ای است که به 
دلیل فش��ار کشورمان بر انجام تعهداتش در برابر ایران وعده کرد تا ساز و 
 )SPV( »کار مالی جدیدی منهای س��وئیفت آمریکا که به »اس پی وی
مشهور ش��ده را عملیاتی کند. تروئیکای اروپایی مهلت شش ماهه ای از 
سوی ایران دریافت کرد تا این ساز و کار را به مرحله اجرا درآورد اما با تعلل 
و امروز و فردا کردن، از انجام آن سر باز زد. اروپا تعهد کرده بود راه حل هایی 
را برای تأمین خواس��ته های ایران به خصوص در حوزه نفت و امور بانکی 
پیگیری کند ولی در بزنگاه دور دوم تحریم ها مشخص شد که اروپایی های 
به اصطاح متمدن وعده سرخرمن داده اند و مکانیسمی برای اجرا در دست 
ندارند. افزون بر این، وقتی با اعتراض مجدد ایران مواجه ش��دند، به جای 
ارائه راهکارهای عملی، به صدور یک بیانیه بی پش��توانه اکتفا کرده و بار 

دیگر اعام کردند که به برجام پایبند هستند.
در آن مقط��ع نیز وعده هایی برای روزهای منتهی به آذرماه داده ش��د اما 
درنهایت، این وعده ها صرفاً به وقت کش��ی اروپا ختم شد و سازوکاری به 
سامان نرسید. این در حالی اس��ت که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا، چند هفته پیش اعام کرده ب��ود که قبل از پایان 
س��ال 2018، س��ازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل دادوستد با ایران 
اجرایی خواهد شد. آخرین ماه میادی گذشت و سال نو هم فرا رسید، اما 
با این فرصت سوزی، اصل سازوکار کذایی اروپا برای جبران خسارت های 
خروج یک جانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
اکنون نیز می گویند که »اس پی وی« به طور حتم اجرایی خواهد شد اما به 
نظر می رسد به دلیل وابستگی شدید و فوبیای مفرط اروپا از آمریکا »اس 
پی وی« چیزی جز مش��تی اظهارات بی پشتوانه نیست و حتی در صورت 
عملیاتی شدن – همان گونه که ریچارد نفیو، عضو سابق تیم مذاکره کننده 
هسته ای و معمار تحریم های ایران تصریح کرد - زمینه های وسیع تجارت 
بین ایران و اروپا را فراهم نخواهد کرد. دایل ناکارآمدی »اس پی وی« 
و تعلل در اجرای آن، ریش��ه در رفتار استعماری و استکباری اروپا دارد و از 
برخی قرائن و شواهد، می توان دریافت که این ساز و کار، به ابزاری برای 
وقت کشی اروپا به منظور کش��اندن جمهوری اسامی به گوشه رینگ و 

کسب امتیاز از کشورمان تبدیل شده است.
اولین قرینه این اس��ت که اروپایی ها س��ابقه بدی در جریان گفتگوهای 
هس��ته ای در دهه 80 دارند و پیش تر ثابت کرده اند که نمی توان به آن ها 
به عنوان یک شریک و متحد نگاه کرد و به عهد و وفای آنان امید داشت. 
سؤال اینجاست که اگر اروپا آن چنانکه ادعا می کند قادر است بدون ترس 
از آمری��کا س��از و کار مالی ویژه خود را کلید بزند چ��را به وعده خود عمل 
نمی کند و چنانچه اساساً توانایی و جوهره این کار را ندارد – که ندارد – چرا 
عامدانه برگ دیگری بر فهرست بدعهدی های خود می افزاید؟! ازاین رو، 
بدقولی و بدحس��ابی اروپایی ه��ا بزرگ ترین دلیل دل خ��وش نکردن به 

وعده های آن هاست.
دوم اینکه تروئیکای اروپایی مسئول مستقیم خروج آمریکا از برجام است 
چراکه از همان روزهای نخست شانه خالی کردن واشنگتن از تعهداتش، 
دست روی دست گذاشتند و اعتراض که هیچ، حتی به اوباما و ترامپ هم 
اخم نکردند! اروپا پیش از خروج آمریکا از برجام سکوت پیشه کرد و امروز 
هم برای جبران مافات، جز وعده و وعید و انفعال و به عبارت دیگر، ادامه 

همان رویکرد قبلی کار خاصی انجام نداده اند.
نکته سوم اینکه اروپایی ها به ش��دت پول پرست هستند و سیاست »اول 
آمریکای ترامپ« را بومی ک��رده و به دنبال تحقق آنند. لذا این تصور که 
آن ها به دنبال کسب منافع برابر و یکسان در قبال جمهوری اسامی باشند، 
کامًا اشتباه است. اروپای به اصطاح واحد چه در قالب یک اتحادیه و چه 
در قالب کشورهای مستقل سال هاس��ت که بیش از هر چیز، در راستای 
منافع خود عمل می کند و نه تنها ریس��ک پذیری آن ها کم است، بلکه در 
مقابل، منفعت طلبی شان هم بسیار بااست. به بیان دیگر، این اتحادیه در 
تجارت، منافع اقتصادی خود را دنبال و از نظر سیاست های توسعه طلبانه 
دقیق��ًا راه آمریکا را طی می کند و لذا دل بس��تن به توافق��ی برد – برد با 
اروپایی ها و قرار گرفتن »اس پی وی« در ریل منافع جمهوری اس��امی 

مغایر با واقعیت های موجود به شمار می رود.
چهارم، اروپا متعهد ش��ده از همه ظرفیت های خود برای انتفاع جمهوری 
اسامی از منافع برجام استفاده کند و مسائلی که در برجام از آن ها سخنی 
به میان نیامده را بهانه قرار ندهد؛ این در حالی اس��ت که علی الدوام بحث 

حضور منطقه ای و توان موشکی را مطرح می کند. 
شکی نیست که نشان دادن در باغ سبز سوئیفت بدون دار با قصد ایجاد 
محدودیت در مؤلفه های ق��درت نظام اس��امی و در خوش بینانه ترین 
حالت، اجرای قطره چکانی »اس پی وی« صورت گرفته است. بنابراین، 
عبور اروپایی ها از خط قرمز کشورمان و بی اعتنایی به آن، نشان می دهد 
که این جماعت در نیت خود صادق نیستند و اهدافی منافی با امنیت ملی 

کشورمان را در سر می پرورانند.
پنجم، س��وزن آمریکا در طول سه سال گذش��ته پس از اجرای برجام، بر 
نقض قطعنامه 2231 از سوی جمهوری اسامی گیر کرده و هر از گاهی 
آن را در بوق و کرنا می کن��د. اروپایی ها اگر بر تضمین منافع ایران اصرار 
دارند، چرا قطعنامه ای علیه آمریکا برای محکومیت این کشور در خصوص 
نقض این قطعنامه به شورای امنیت نمی برند و اعتراض نمی کنند؟! روشن 
است که اعتراض کامی بدون اقدام عملی همچون آب در هاون کوبیدن، 

بی فایده است و نتیجه ای در بر ندارد.
و بااخره اینکه اخت��اف رویکرد آمریکا و اروپا درباره ایران، غیرواقعی و 
ساده انگارانه است. به عبارت ساده تر، در سیاست های کان آمریکا و اروپا 
در قبال کش��ورمان زاویه وجود ندارد و تفاوت نگاه ها به منفعت طلبی ها و 
رقابت های دو طرف بس��تگی دارد. انگلیس، فرانسه و آلمان برای تأمین 
منافع خود در خصوص ای��ران ماحظات خاصی را مدنظر دارند و آمریکا 
نیز استراتژی ویژه خود را از طریق سیاست های ضد ایرانی تعقیب می کند. 
لذا منطق حکم می کند که منتظر اقدام اروپایی ها برای فتح باب اقتصادی 

نمانیم و مقدرات کشور را به وعده های آنان گره نزنیم.

   مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی، با حضور جمع 
کثیری از علما، بیوت مراجع عظام تقلید عراق، اساتید و طاب حوزه علمیه 
نجف از سوی بیت ایشان در حسینیه امام رضا)ع( در شهر نجف برگزار شد.

    حشمت اه فاحت پیش��ه رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از اصرار این کمیس��یون بر نظر قبل��ی اش درباره ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT( خبر داد.

گزیده ها

 آمریکا در حال آموزش منافقین 
در عراق است

»محمد البلداوی« نماینده ای 
از لیس��ت »البناء« در پارلمان 
ع��راق، گف��ت ک��ه نیروهای 
ز  ا عناص��ری  آمریکای��ی 
گروهک منافقی��ن را به عراق 
بازگردان��ده اس��ت.  البلداوی 
اف��زود: آمریکا عناص��ری از 
»سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران را همزمان با اخبار خروج 
آمریکا از سوریه« به عراق بازگردانده و مقرهای نیروهای آمریکایی 
در شمال عراق میزبان آنان و در حال آموزش آنان است. این نماینده 
عراقی ادامه داد: آمریکا تاش می کند پس از خروجش از س��وریه، 
ثبات ایران و ثبات خاورمیانه را بر هم بزند.اردوگاه های ارتش آمریکا 
میزبان عناصری از سازمان مجاهدین خلق است که اکنون در حال 
تس��لیح و آموزش آنان برای هدایت یک توطئه اس��ت. به گزارش 
فارس، البلداوی همه سیاستمداران عراقی را به توجه به این موضوع 
و ممانعت از هدف قرار گرفتن کش��ورهای همس��ایه عراق ش��د؛ 

کشورهایی که در جنگ با تروریسم کمک عراق بودند.

انتخاب اعضای هیات رییسه 
کمیسیون تلفیق بودجه98

یک عضو کمیس��یون تلفیق 
بودج��ه س��ال 98 از انتخاب 
اعضای هی��ات رییس��ه این 
کمیس��یون خبر داد. محمود 
نگهبان سامی در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهارکرد: در جلس��ه 
عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق 
بودجه 98، غامرضا تاجگردون به عنوان رییس کمیسیون تلفیق 
ایحه بودجه س��ال 98 انتخاب ش��د. به گفته وی، محمدحس��ین 
فرهنگی و علی اصغر یوسف نژاد به عنوان نواب رییس اول و دوم و 
محمد مهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب 
شدند. نگهبان همچنین از انتخاب رستمیان و ادیانی به عنوان دبیران 

کمیسیون تلفیق بودجه 98 خبر داد.

سیاست های دولت منطبق 
با سیاست های اباغی نیست

حجت ااس��ام غامرض��ا 
مصباحی مق��دم عضو مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
درخصوص افزایش سهم بودجه 
از محل درآمدهای نفتی با توجه 
به احتمال کاهش فروش نفت در 
سال آینده، درباره انطباق عملکرد 
دولت با سیاست های کلی نظام، گفت: سیاست های اجرایی دولت نه در 
این سال های اخیر و نه در شرایط حاضر متناسب با سیاست های کلی 
اباغی نیست، چون هیچگاه طوری عمل نکرده است که سیاست های 
کلی نظام به خوبی اجرا ش��ود. اگر طی 5س��ال گذشته دولت مطابق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کرده بود امروز ما هیچ وابستگی به 
فروش نفت نداشتیم. اگر وابستگی به نفت را به کمترین حد ممکن رسانده 
بودیم، امروز بزرگترین اهرم فشاری که دست آمریکا بود، از بین می رفت 
چون آمریکا تمام فشارش بر این موضوع است که بودجه کشور را با چالش 
روبرو کند و امروز با افزایش سهم بودجه از درآمدهای نفتی با چالش روبرو 
خواهیم شد. وی افزود: ما اگر ساانه 10درصد از وابستگی به نفت را در 
بودجه کم می کردیم دیگر ترامپ هیچ کاری نمی توانست انجام دهد. 
امروز باای 40درصد از بودجه کشور متکی به نفت است و این وابستگی 
کمی نیس��ت. امروز هم اگر این مس��یر را آغاز کنیم 5 تا 10سال آینده 
می توانیم این مشکل را به کلی حل کنیم. آن هم اگر دولت ها بخواهند 
همگی اینگونه محافظه کارانه عمل کنند به جایی نخواهد رسید. کما 

اینکه در سال های گذشته هم این سیاست راه به جایی نبرده است.

ایران هرگز گذشته را فراموش 
نخواهد کرد

س��ید عباس عراقچ��ی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه با انتشار 
تصاویری از سرکنس��ولگری 
جمهوری اسامی ایران در مزار 
شریف در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: نگاه ما 
به آینده است اما گذشته را هرگز 
فراموش نخواهیم کرد. وی با انتش��ار تصاویری از سرکنس��ولگری 
جمهوری اسامی ایران در مزار ش��ریف و محل شهادت دیپلماتای 
کشورمان نوشت:   در سفر به شهر مزارشریف توفیق بازدید از ساختمان 
سابق سرکنسولگری جمهوری اسامی ایران و محل شهادت دیپلمات 
های کشورمان دس��ت داد. معاون وزیر امور خارجه افزود: خون شهدا 
مسئولیتی سنگین بر دوش همه ما قرار داده است که برای ادای آن خون 
دل بسیار باید خورد. به گزارش خبرگزاری ها، پس از انتشار خبر انجام 
مذاکره بین ایران و طالبان، برخی از کاربران در فضای مجازی نسبت 
به این موضوع انتقاد کرده و اعام کردند که چنین اقدامی به نوعی زیرپا 
گذاشتن خون دیپلمات های ایرانی است که در مزارشریف توسط طالبان 

به شهادت رسیده اند.

 یاوه گویی تکراری ترامپ
 علیه کشورمان

 »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا روز گذشته با بیان اینکه 
کش��ورهای منطق��ه بیش از 
آمریکا از داعش متنفر هستند، 
گف��ت کش��ورهای همجوار 
س��وریه بای��د ب��ا ای��ن گروه 
تروریستی مبارزه کنند. وی که 
در واش��نگتن در جمع گروهی از خبرنگاران صحبت می کرد، ادعا 
کرد: ما داعش را در عراق نابود کردیم، ما داعش را نابود کردیم. ایران 
بیش از ما از داعش متنفر اس��ت. روس��یه بیش از ما از داعش متنفر 
است. ترکیه هم از داعش متنفر است، البته شاید نه به آن اندازه که 
ما متنفریم. اما این کشورها از داعش متنفر هستند. ترامپ سپس در 
پاسخ به سوالی در مورد وضعیت ایران، مدعی شد: اوضاعشان اصا 
خوب نیس��ت. آنها می خواهند گفت وگو کنند. »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس هم که در تاش برای تأثیرگذاری 
بر انتخابات زودهنگام کنیست است، طی پیامی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی مدعی شد: مواضع ما)درباره ایران در سوریه( 
کاما روش��ن است. ما با هرنوع نظامی گری ایران در سوریه شامل 

موارد کنونی مقابله خواهیم کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

ماهر صاح، ضمن اشاره به روابط گسترده 
این جنب�ش با کش�ورهای مختلف، اعام 
ک�رد: رواب�ط حم�اس ب�ا ای�ران مرحل�ه 

»سستی« را پشت سر گذاشته است.

»ماه��ر ص��اح« رییس حم��اس در خ��ارج در 
گفت وگویی با وبگاه »الرس��اله« ب��ه مهم ترین 
چالش ه��ا و پرونده هایی پرداخ��ت که حماس و 
مسأله فلسطین در س��ال جدید با آن روبروست. 
وی همچنین ب��ر تأکید حماس برای بازگش��ت 
وحدت مل��ی و پایان اختافات تأکید کرد. صاح 
گفت: به نظر می رس��د آش��تی در دوره »محمود 
عباس«)رییس تشکیات خودگردان( غیرممکن 
اس��ت با وجود آنکه ما تأکید کرده ایم اختافات و 
جدایی در راس��تای منافع ما فلسطینی ها نیست. 
حم��اس علیرغم اصرار بر آش��تی، دست بس��ته 
نخواهد نشست و به صورتی گسترده در راستای 
شکست محاصره با تمام ابزارهای در دسترس کار 
خواهد ک��رد. ماهر صاح در ادامه، فداکاری های 
گسترده فلسطینی ها در راهپیمایی های بازگشت 
در نوار غزه را س��تود و گفت ثمره اینها، برداشتن 
گام ه��ای عملی برای شکس��ت محاصره غزه یا 

حداقل کم کردن از آن بود.
صاح درباره روابط این جنبش با روسیه هم گفت: 

موضع روسیه در سازمان ملل واضح است، مسکو 
گنجاندن حماس در لیست گروه های تروریستی 
را رد ک��رده و این برای ت��وازن بین المللی به نفع 
مسأله فلسطین بسیار مهم است. وی به »معامله 
قرن«)ط��رح ادعای��ی آمریکا برای حل مس��أله 
فلس��طین( هم پرداخت و اف��زود: این طرح چهار 
عنوان اصلی دارد. اول: ق��دس که دونالد ترامپ 
رییس جمه��ور آمریکا تاش می کند شناس��ایی 
آن به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را نهایی 
کند. دوم: موضوع آوارگان و حق بازگشت. سوم: 
ایجاد دولت در غزه و مناطق متفرقه کرانه باختری 
و چهارم: چیدن دوباره گروه دوستان و دشمنان در 
منطقه به نحوی که رژیم اس��رائیل به دوس��ت و 
ایران به دشمن تبدیل ش��ود. وی در ادامه درباره 
روابط با س��وریه گفت که این جنب��ش از لحظه 
اول شروع حوادث در س��وریه ترجیح داد موضع 
»بیطرفی« در نزاع های عربی داخلی اتخاذ کند؛ 
تجربه ثابت کرده ورود به نزاع های عربی به مسأله 

فلسطین خسارت وارد می کند.
به گ��زارش فارس، صاح در ادام��ه به تحوات 
در روابط حماس با ته��ران پرداخت و گفت: این 
روابط مرحله »سس��تی« را پش��ت سر گذاشته و 
حمایت ایران از فلس��طین و مقاومت در س��طوح 

مختلف ادامه دارد.

اسحاق جهانگیری گفت: سواحل مکران 
باید ب�ه نقط�ه ای کانونی برای توس�عه و 
رفع محرومیت از اس�تان های سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان تبدیل شود.

شش��مین جلسه س��تاد توسعه س��واحل مکران 
ب��ا حض��ور اس��حاق جهانگی��ری، وزرای دفاع، 
کش��اورزی، راه و شهرس��ازی و امور اقتصادی و 
دارایی، مع��اون مهندس��ی وزارت دفاع و جمعی 
از مس��ئولین در دفتر معاون اول رییس جمهوری 
برگ��زار ش��د. اس��حاق جهانگیری مع��اون اول 
رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به ظرفیت 
کم نظیر سواحل مکران برای توسعه استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان، گفت: سواحل 
مکران باید به نقطه ای کانونی برای توسعه و رفع 

محرومیت از این دو استان تبدیل شود.
مع��اون اول رییس جمه��وری با اش��اره به وجود 
محرومیت در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و 
فاصله زیاد ش��اخص های توسعه در این استان با 
سایر استان های کشور، تصریح کرد: حل مسائل 
استان سیس��تان و بلوچستان نیازمند طرحی نو و 
نگاهی ملی است و این موضوع باید در دستور کار 
همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد. جهانگیری 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د پروژه ه��ای مصوب در 

س��فر مقام معظم رهبری به اس��تان سیستان و 
بلوچس��تان و نیز قول ها و وعده های داده شده از 
سوی رییس جمهوری برای توسعه این استان به 
سرعت محقق ش��وند، گفت: باید با برنامه ریزی 
دقیق و سیاس��ت گذاری صحی��ح، ضمن اجرای 
پروژه ها و عمل به وعده های داده ش��ده، نسبت 

به محرومیت زدایی و توسعه استان اقدام شود.
در ادامه این جلسه علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی 
وزارت دفاع با ارائه گزارشی از پروژه های عمرانی و 
اجرایی انجام شده وزارتخانه ها، اظهار داشت: وزارت 
نف��ت با 386 و وزارت راه ب��ا 102هزار میلیارد ریال 
پروژه اجرایی، بیشترین سهم از سرجمع 630هزار 
میلی��ارد ریال پروژه های صنعت��ی و عمرانی طرح 
بزرگ توس��عه س��واحل مکران را به عهده دارند. 
سلیمانی همچنین با ارائه گزارشی از اهم اقدامات 
دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران افزود: رویکرد 
دبیرخانه تاش در جهت محرومیت زدایی پیش از 
آغاز روند توسعه این سواحل بوده و دبیرخانه ستاد، 
توسعه اجتماع محور جهت افزایش توانمندی جوامع 
محلی و توسعه پایدار و متوازن و همراهی جوامع در 
فرآیند توسعه صنعتی و عمرانی را در دستور کار دارد. 
به گزارش مهر، در همین رابطه مقرر شد دبیرخانه 
ستاد، با برگزاری جلسات تخصصی اقدامات آینده را  

برنامه ریزی کند.

مکران نقطه ای کانونی برای توسعه کشورحمایت تهران از فلسطین ادامه دارد
معاون اول رییس جمهوری مطرح کردمقام ارشد حماس:

وزیر دفاع:
دشمنان نظام اسامی در موضع ضعف قرار دارند

امیر حاتمی وزیر دفاع در جمع دانش��گاهیان دانشگاه ش��یراز و آزمایشگاه های تحقیقاتی وزارت دفاع، 
اظهار داش��ت: امروز به برکت خون ش��هدا و پیش��رفت های صورت گرفته در عرصه علمی و دفاعی و 
ارتقاء قدرت بازدارندگی؛ دشمنان نظام اسامی در موضع ضعف قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه نقش 
آزمایشگاه های تحقیقاتی در سراسر دنیا یک نقش تعیین کننده در پیشبرد سیاست ها و راهبردهاست، 
افزود: سیاس��ت امروز ایران اسامی سیاست بازدارندگی اس��ت و این جزء ارزش های اعتقادی و ملی 
ما محسوب می ش��ود. وزیر دفاع با بیان اینکه رابطه مجموعه دفاعی با بخش دانشگاهی و تحقیقاتی 
یک رابطه از نوع نس��ل جدید است، اظهار داش��ت: امروز نیمی از کارکنان شرکت صنایع الکترونیک 
ایران)صاایران( وزارت دفاع را محققین تشکیل می دهند و ما همواره به عنوان یک وزارتخانه پیشگام 

در عرصه پژوهش از این مراکز حمایت خواهیم کرد.
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مدیرمسئول روزنامه شهروند مجرم 
شناخته شد

س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اس��تان تهران، مدیرمسئول 
روزنامه ش��هروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با 

اکثریت آرا متهم را مجرم دانست.
احمد مؤمنی راد در تشریح جلسه دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول روزنامه 
شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، با اکثریت 
آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی همچنین مدیرمسئول و نویسنده مطلب در پایگاه خبری بانک ورزش 
به اتهام نشر مطالب خاف واقع ، هیات منصفه متهم را با اکثریت آرا مجرم 

دانست و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.
س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اس��تان ته��ران اضافه کرد: 
مدیرمس��ئول پایگاه خبری اعتدال به اتهام  نش��ر مطالب خاف واقع با 

رضایت وکیل شاکی، پرونده خاتمه یافت.
گفتنی است، به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک 

استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.

انتقال 221 محکوم افغانستانی 
به افغانستان 

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال 221 محکوم 
افغانستانی به افغانستان خبر داد.

محمود عباس��ی با اشاره به س��فر دو ماه قبل وزیر دادگستری افغانستان 
به کش��ورمان که به دعوت وزیر دادگستری کش��ورمان صورت گرفت 
وزرای دادگستری دو کشور توافق کردند که حدود 700 تن از محکومان 

افغانستانی تا پایان سال به کشور متبوعشان منتقل شوند .
 وی افزود:  با اعزام هیات کنس��ولی افغانس��تان به جمهوری اسامی و 
شناسایی محکومان در استان های یزد فارس اصفهان هرمزگان سیستان 
و بلوچستان خراسان رضوی و تهران در مرحله نخست این توافق 221 تن 
از محکومان افغانستانی به کشور متبوعشان منتقل شدند و به زودی تعداد 

بیشتری از این محکومان به افغانستان منتقل خواهند شد. 
وی در پاسخ به این پرسش که اتهام این محکومان چیست اظهارکرد: اتهام 
اکثر این محکومان قاچاق موادمخدر و ورود غیرمجاز است و این محکومان 
در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور منتقل می شوند و 

باید ادامه محکومیتشان را در افغانستان بگذرانند. 
رییس کمیته انتقال محکومان، انتقال این محکومان را حاصل هماهنگی 
و همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه، وزارت امورخارجه، س��ازمان زندان ها و 
دیگر نمایندگان عضو کمیته انتقال محکومان داس��ت و تأکید کرد: این 
حجم از انتقال محکومان در کش��ور مسبوق به سابقه نبوده و آن را باید در 

پرتو دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشور توصیف کرد. 
براس��اس این گزارش عباس��ی تعداد زندانیان منتقل شده در این مرحله 
را 221 نفر به ش��رح ذیل عنوان کرد: اصفهان 62 نفر، گلس��تان 12 نفر، 
هرمزگان 21 نفر، کرمان 80 نفر، خراس��ان رضوی 43 نفر، خوزستان 2 

نفر، آذربایجان غربی یک نفر.

مرمت ناحیه تاریخی یزد
نیازمند تعریف طرح جامع است

دادستان عمومی و انقاب یزد، گفت: با توجه به حساسیت بافت تاریخی 
به عن��وان مرکز ثقل گردش��گری، اصاح و مرمت ای��ن منطقه باید در 
یک طرح دقیق و جامع تعریف ش��ده و با نظارت کامل به صورت دقیق 

اجرا شود.
 علی اکبر شمس، ضمن اشاره به بازدید از میدان امیر چخماق و محدوده 
پروژه بازس��ازی و محوطه این میدان، اظهارکرد: در اجرای هر طرح ابتدا 
ازم اس��ت ابعاد فنی و زیرس��اختی مورد مطالعه ازم صورت گیرد تا از 

دوباره کاری و اتاف وقت، سرمایه و منابع انسانی جلوگیری شود.
 وی تصریح کرد: عدم دق��ت ازم در در اج��رای کار و دوباره کاری ها در 
این زمینه هم موجب تش��ویش اذهان نس��بت به مجموعه شورای شهر 
و ش��هردای می ش��ود و هم زحمات مجموعه را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. این مقام قضایی، در خصوص مساله میدان امیر چخماق که براساس 
گزارشی به دادستانی نیز اعام شد، گفت: با پیگیری موضوع و حضور در 
محل مشخص شد عدم جمع آوری بُتن کف حوضچه آب در طرح آبنمای 
سابق و تبدیل همان حوضچه به باغچه و عدم آبکشی مناسب ُگلکاری های 
باغچه را خشک می کرده که این امر باعث شده است تا دوباره این محوطه 
شاهد عملیات عمرانی جهت جمع آوری بُتن کف حوضچه سابق باشد که 
در همین مورد چنانچه از قبل دقت بیش��تری ص��ورت می گرفت نیاز به 

بازسازی مجدد نمی شد. 
وی تصریح کرد: در این مورد ضعف اطاع رس��انی نیز مزید بر علت شده 
و واکنش های زیادی را در فضای مجازی و رسانه ای استان پیرامون این 
مساله به وجود آورده که چنانچه قبل یا هم زمان با گودبرداری و عملیات 
بازسازی و عمرانی اطاع رس��انی دقیقی صورت می گرفت از بسیاری از 

بدبینی ها و جوسازی ها جلوگیری می شد.
 دادس��تان عمومی و انقاب یزد با اش��اره به حساسیت منطقه تاریخی و 
گردش��گری یزد در بافت قدیم، تأکید کرد: ازم است شهرداری با توجه 
به حساسیت ناحیه تاریخی و اینکه مجموعه امیرچخماق، خیابان قیام و 
بازار یزد مرکز ثقل گردشگری است و به تبع آن به نوعی ویترین مدیریت 
ش��هری یزد نیز اس��ت، طرح جامعی با حضور اس��اتید فن، کارشناسان و 
صاحب نظران، تعریف و نظارت و اجرا کند که دوباره ازم نباشد در اندک 

مدتی با تغییر مدیریت مجدداً تعمیرات آغاز شود. 

کاهش آمار پرونده ها در محاکم 
با فراگیرشدن اقدامات پیشگیرانه

رییس کل دادگس��تری گلس��تان از کاهش آمار پرونده ه��ا در محاکم با 
فراگیرشدن اقدامات پیشگیرانه خبر داد.

هادی هاشمیان در دیدار با آیت اه میبدی ضمن تشریح عملکرد دستگاه 
قضایی، اظهارکرد: دسترس��ی آسان مردم به مسئوان قضایی و افزایش 
کیفیت رس��یدگی به پرونده ها از مهم ترین برنامه هایی است که به دنبال 

تحقق هر چه بیشتر آن هستیم.
رییس کل دادگستری استان گلس��تان به تاش های دادگستری استان 
برای رونق تولید اشاره کرد و افزود: اعضای ستاد اقتصادمقاومتی استان 
با حضور در شهرک های صنعتی به صورت موردی مشکات واحد های 

تولیدی را بررسی و برای رفع موانع تولید چاره اندیشی می کنند.
وی به تاش دادگس��تری اس��تان گلس��تان برای اس��تفاده از ظرفیت 
علمای ش��یعه و س��نی و افراد تأثیرگذار در کاه��ش پرونده های ورودی 
به دادگستری ها نیز اشاره و خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه با فراگیرشدن 

اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش آمار پرونده ها در محاکم هستیم.

حکم محکومیت مدیرعامل 
موسسه ثامن الحجج منتشرشد

دادس��تانی تهران روز گذشته حکم محکومیت مدیرعامل موسسه 
ثامن الحجج را  منتشر کرد.

در بخشی از اطاعیه دادستانی آمده است: بنا به تجویز تبصره ماده 
36 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 مبنی بر لزوم انتشار حکم 
قطعی مرتکبان »اخال در نظام اقتصادی کش��ور« در رسانه ملی 
یا یکی از روزنامه های کثیراانتش��ار، مف��اد دادنامه قطعیت یافته 
ش��ماره 9709972996600003 م��ورخ 21/ 1397/5 صادره از 
ش��عبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره 
9709970925400701 مورخ 1397/9/12 صادره از ش��عبه سی 
و نهم دیوان عالی کش��ور ابرام گردیده اس��ت، جهت اطاع عموم 

انتشار می یابد.
همچنین در این اطاعیه اشاره شده است: سید ابوالفضل میرعلی 
فرزند سیدرضا متولد 1343 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت 
ش��رکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار متهم 
اس��ت به مش��ارکت در اخال در نظام اقتصادی کش��ور از طریق 
وص��ول وجوه کان به صورت قبول س��پرده اش��خاص حقیقی و 
حقوقی تحت عنوان مضارب��ه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد 
ضربه زدن به نظام جمهوری اسامی ایران یا مقابله با آن، موضوع 
بخشی از کیفرخواست ش��ماره 9610432126000067 صادره از 
ناحیه 22 دادس��رای عمومی و انقاب ویژه امور اقتصادی تهران. 
با توجه به محتویات و مندرج��ات پرونده، بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران در تاریخ 29/5/1393 شکایتی مطرح می کند مبنی 
بر این که متهم موصوف با ایجاد موسس��ه ای تحت عنوان تعاونی 
ثامن الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده گیری 
و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده 
و با وجود اخطار های مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل 
ماحظه ای از نقدینگی را جمع آوری کرده است و به استناد بند ه� 
ماده یک قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 
1369 و اختی��ارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیر متش��کل پولی 
مصوب سال 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای 

تعقیب متهم را می نماید. 
همچنین حسب ش��کایت متعدد سپرده گذاران مالباخته در شرکت 
تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن 
کیفرخواس��ت و گزارش های معاونت اطاع��ات اقتصادی وزارت 
اطاعات و گزارش های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت 
از عدم همکاری ش��عب مختلف شرکت تعاونی با آ ن ها و عدم ارایه 
اطاعات و مس��تندات جهت حسابرسی و بررس��ی وضعیت مالی 
آن ش��رکت را دارد و گزارش های بانک مرک��زی و اداره نظارت بر 
موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات 
نقاط مختلف کش��ور؛ به عقیده دادگاه اقدام��ات متهم موصوف به 
عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در عملکرد و اداره ش��رکت 
تعاونی مورد بحث از س��ه منظر بر خاف اساسنامه شرکت تعاونی 
ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بااخص 
قانون بخش تعاون جمهوری اسامی ایران و قانون پولی و بانکی 

و آیین نامه های اجرایی آن است.
در بخش پایانی این اطاعیه تصریح ش��ده است: با توجه به احراز 
علم مرتک��ب به موضوع جرم و موثر ب��ودن اقدامات وی در جهت 
تحقق ب��زه و قصد ارتکاب رفت��ار مجرمانه و اح��راز قصد نتیجه با 
علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و 
وکای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته 
و بدون اتکا به دایل، موثر در مقام نیس��ت و توجهاً به سایر قرائن و 
امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتس��ابی 
مبنی بر اخال در نظام اقتصادی کش��ور به نحو عمده بدون قصد 
ضربه زدن به نظام جمهوری اس��امی ایران یا مقابله با آن به نحو 
مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است علی هذا دادگاه با 
توجه به مراتب مارالذکر به استناد بند ه� ماده یک و ماده 2 و تبصره 
4 آن از قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کش��ور و ماده 
27 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 متهم موصوف را عاوه 
بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری 

با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
حکم صادره به ش��رح فوق، پس از اعتراض محکوم علیه ابوالفضل 
میرعلی در دیوان عالی کش��ور ابرام گردید و نس��بت به نامبرده در 

حال اجرا است.

کسب رضایت 
در 5 پرونده قصاص در بوشهر

رییس کل دادگستری استان بوشهر، گفت: در 9 ماهه سال جاری، 
پنج پرونده سنگین قصاص در استان بوشهر منجر به رضایت شد.

 عل��ی جمادی در همایش اس��تانی صبر از رضای��ت در پنج پرونده 
سنگین قصاص در 9 ماهه امسال خبرداد.

وی گفت: امنیت پایدار در شاخص های فرهنگی، قضایی و اقتصادی 
یکی از مولفه های مهم در هر جامعه است.

جمادی افزود: اگر امنیت قضایی در جامعه ایجاد شود در سایر زمینه ها 
مشکلی نخواهیم داشت و در بخش بزه، جرم و مقابله با جرایم شاهد 

تحوات عظیمی خواهیم بود.
رییس کل دادگستری اس��تان بوشهر بیان کرد: در سیستم قضایی 
تاش براین است که در کنار رسیدگی ها ورود افراد را به چرخه جرم 

نداشته و اگر جرمی انجام می شود تکرار جرم نداشته باشیم.
جمادی با تأکید بر مهار جرم با راهکار های غیرکیفری افزود: برای 
تثبیت امنیت در جامعه باید گس��ترش اعتم��اد مردم به حاکمیت و 
مش��ارکت مردمی در اجرای عدالت را داش��ته باش��یم و این همان 

عدالت به معنای واقعی است.
وی با اش��اره به عدالت ترمیمی ادام��ه داد: احیای فرهنگ صلح و 
س��ازش، ورود در انحراف ها، پیش��گیری از وق��وع عمل مجرمانه 

ضروری است.
جمادی اضافه کرد: بهترین گزینه ای که با دستاورد های نوین حقوق 
هماهنگی دارد احیای فرهنگ عمومی صلح و سازش است که ناشی 

از عدالت ترمیمی است.
وی یادآور ش��د: در 9 ماه امسال 31 درصد از پرونده های قضایی در 
اس��تان بوشهر منجر به صلح و سازش ش��ده که این آمار نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که 28 درصد بود، افزایش نشان می دهد.

جمادی افزود: همچنین در این مدت نیز،  پنج پرونده سنگین قصاص 
در استان بوشهر منجر به رضایت شد که سال گذشته در این مدت 

هفت پرونده منتهی به سازش شده بود.
وی یادآورش��د: در پرونده های ش��ورای حل اختاف در 9 ماه سال 
جاری 81/5 درصد از پرونده های مربوط به مهریه بخشیده و تبدیل 

به 18 درصد شده است.

روی خط خبر

س�خنگوی قوه قضایی�ه ضم�ن اعام 
گروه
اس�امی 24 اخالگر اقتص�ادی جدید، قضایی

گف�ت: احکام ای�ن افراد قطعی ش�ده 
است.

حجت ااس��ام والمس��لمین غامحس��ین محس��ني اژه اي در 
یکصد و س��ي و پنجمین نشس��ت خب��ري خود با اصحاب رس��انه، 
اظهارکرد: در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون تعدادي از افراد به 
اتهامات مالي محاکمه و حکم آنها قطعی شده است که اسامی آنها 
را به این شرح اعام می کنم: 1. حمیدرضا جان قربان فرزند علمدار، 
پزش��ک به اتهام اخال در نظام اقتصادی کشور، 20 سال حبس، 
یک هزار و 200 میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان 
محکوم شده است. 2. آزاده سجادیه )همسر حمیدرضا جان قربان( 
فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم شده 
است. 3. شاپور هیبتی فرزند حجت اه سردفتر دفترخانه شماره 79 
شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 10 سال 
حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به 4 سال حبس محکوم 
شده است. 4. امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سندرسمی 
به 3 سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر 
به 7 سال حبس محکوم شده است. 5. محمدجواد خسروی فرزند 
اس��داه به جرم جعل سندرسمی 3 س��ال حبس و استفاده از سند 
مجعول و فروش مال غیر 7 سال حبس و رد مال به مبلغ 3 میلیارد 
و 870 میلیون ریال. 6. محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به 
جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش 
مال غیر 7 س��ال حبس 7. هیبت اه علوی خواه فرزند لطف اه به 
جرم جعل سند رسمی به س��ه سال حبس 8. بهرام رضایی لشتکی 
فرزند علی به جرم جعل سندرسمی 3 سال حبس، 9. محمد حسین 
نجم زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در 
امانت به 2 س��ال و 11 ماه و 15 روز حبس و به جرم جعل و استفاده 
از س��ند مجعول به 4 سال حبس؛ از نفر س��وم تا نفر قبل مربوط به 

شیراز بودند.

وی در ادامه گفت: 10. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخال 
از طریق گرانفروشی عمده به 12 سال حبس و 139 میلیارد و 483 
میلیون و 806 هزار و 856 ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت 
از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است. 11. مهران 
طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به 4 سال حبس، 80 
میلیون جزای نقدی و به جرم جعل س��ند به 4 سال حبس محکوم 
شده است. 12. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسام به جرم قاچاق 
سوخت به دو س��ال حبس و 583 میلیون و 284 هزار و 162 ریال 
جزای نقدی محکوم شده است. 13. عبدالستار ماپور فرزند محمد 
به جرم قاچاق س��وخت به دو س��ال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی 14. بنیامین گلش��ن زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به 
همان میزان جزای نقدی 15. عبدالرزاق فرقانی فرزند حس��ین به 
جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی 16. 
سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به 
همان میزان جزای نقدی 17. عبدالکریم عبدلی پور فرزند منصور 
به جرم قاچاق س��وخت به دو س��ال حبس و به همان میزان جزای 
نقدی و عاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می کردند.
 س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام چند محکوم در اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد: 18. اردان زینل زاده فرزند نجف 
شهردار گچس��اران به 5 س��ال حبس و 74 ضربه شاق و 2 سال 
انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری هایی که داشته از 
5 سال حبس 4 س��ال آن تعلیق و از 74 ضربه شاق نیز 50 ضربه 
تعلیق شده است. 19. میثم نارکی معاون شهردار به 5 سال حبس 
و 74 ضربه ش��اق محکوم شده اس��ت که 4 سال از 5 سال تعلیق 
شده اس��ت. 20. علیرضا پناه پور فرزند غامحسین معاون شهردار 
گچساران به 5 س��ال حبس و 74 ضربه شاق محکوم شده است 
که 4 سال از 5 س��ال حبس و از 74 ضربه شاق، 50 ضربه تعلیق 
شده اس��ت. 21. نعمت اه متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند 
ش��هرداری به جرم تصرف غیرمجاز به 74 ضربه ش��اق محکوم 
شده است. 22. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع انسانی اس��تانداری در کهگیلویه و بویراحمد که 
به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به 110 
ضربه شاق محکوم شده است. 23. حمزه سیسختی نژادیان فرزند 
حسینقلی رییس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم 
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به 110 ضربه ش��اق محکوم 
شده است. 24. الیاس تاج الدینی فرزند محمد رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی 

به 74 ضربه شاق محکوم شده است.
وی در ادامه گفت: تعدادی از داان خرد و کف خیابانی بنا به نظر 
بانک مرکزی و وزارتخانه های ذی ربط جزو کس��انی هس��تند که 
در نوس��انات ارز و تاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی 
توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده اند که تعداد 15 نفر از آن ها 
محکوم ش��ده اند که اسامی آن ها اعام می شود. این افراد به 6 ماه 
حبس و هرکدام به تناس��ب درآمدی که از این ناحیه داش��تند و به 
تحصیل مال نامش��روع پرداخته اند آن اموال از آن ها گرفته ش��ده 
است. 1. س��عید جبارپور فرزند علی 2. مسعود جاویدان فرزند قنبر 
3. مصطفی سوری فرزند رضا 4. حسن فراهانی فرزند علی اکبر 5. 
مجید شهرابی فرزند غامرضا 6. رضا بازآزرده فرزند نقره علی 7. 
اصغر احمدی فرزند مصطفی 8. علی بازآزرده فرزند ایرج 9. مجتبی 
سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ 10. الیاس بازآزرده فرزند 
ایرج 11. محسن غامی فرزند عباس 12. حمزه بازآزرده فرزند ایرج 
13. حسن خاتونی فرزند صادق 14. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند 

علی 15. میاد الدورمی فرزند داوود.

 ورود مدعی العموم به موضوع گرانی 
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تأکید 
رییس قوه قضاییه در زمینه ورود دادس��تان ها به موضوع گرانی و 
اینکه برخی از اجن��اس با وجود کاهش دار باز هم گران اس��ت، 
اظهارکرد: حقیقتا کس��انی هس��تند که از این موضوع علیه مردم 
سوِءاستفاده می کنند و به بهانه گران ش��دن دار قیمت کاا ها را 

افزای��ش داده اند و برخی هم کم فروش��ی داش��ته اند؛ اما اکنون با 
اینکه کاهش قیمت دار را ش��اهد بوده ایم، باز هم کم فروش��ی و 
گرانفروش��ی می کنند؛ لذا حتما با این ها برخورد خواهد ش��د. البته 
می دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است 
که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری 
که دشمن وارد کرده است و مشکات معیشتی که برای مردم وجود 

دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و افزود: درقدم اول 
دادستانی کل برای دادستان های مراکز استان ها و برخی شهر های 
بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته 
باش��ند و مثا اگر می خواس��تند وارد منزل یا انباری شوند به آن ها 

اجازه قضایی داده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته است 
این است که دادس��تان های مراکز استان ها از دستگاه های مرتبط 
با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه هایی مثل 
جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده اند و در جلسات از آن ها 

خواستار اقداماتی شده اند.
محس��نی اژه ای افزود: لذا امیدوار هس��تیم که نیاز به دس��تگیری 
و بازداشت نباش��د؛ اما اگر پس از این هش��دار ها افراد بخواهند به 
اقداماتش��ان ادامه دهن��د، قوه قضاییه وارد خواهد ش��د و با کمک 

تعزیرات با آن ها برخورد خواهد کرد.

 پرونده 8 متهم محیط زیستی در مسیر دادگاه
سخنگوی دس��تگاه قضا درخصوص آخرین وضعیت پرونده های 
حقوق های نجومی و اینکه چه تعداد دس��تگیر و چه میزان پول به 
بیت المال بازگشته است، بیان کرد: این موضوع را قبًا هم توضیح 
داده ام که افراد مرتبط با این پرونده چند دس��ته هستند. دسته اول 
کس��انی بودند که طبق ضوابط موجود مانن��د قانون تجارت اجازه 
داش��تند حقوق و پاداش های زیادی بگیرند. این ها مجرم شناخته 
نش��دند اما به آن ها گفته ش��د که باید پول ها را بازگردانید. در این 
خصوص دیوان محاس��بات اعام کرد که حدود 23 میلیارد تومان 

برگشت داده شده است. 
محسنی اژه ای در پاس��خ به این پرسش که در برخی از شبکه های 
مجازی، صفحاتی به اسم شما وجود دارد، آیا در شبکه های مجازی 
فعالیت دارید، گفت: هیچ فعالیتی ندارم و این صفحات س��اختگی 

است.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های محیط زیستی 
به کجا رسید، گفت: تعیین وقت نشده است و وکیل باید پرونده ها 
را بخواند. مگر اینکه رس��ماً بگویند وکیل نمی خواهیم. در مواردی 
که سلب حیات باشد، اخذ وکیل الزامی است. در رابطه با این پرونده 
برخی از متهمان باید یا وکیل بگیرند یا اعام کنند که نمی خواهند 
تا وکیل معاضدتی اخذ ش��ود. این پرونده هشت متهم دارد و برای 
برخی از آنها در کیفرخواس��ت افساد فی اارض مطرح شده است.
پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نرفته است.

 آخرین وضعیت قضایی شهردار سابق کرج
محسنی اژه ای در خصوص تشکیل پرونده  برای شهردار سابق کرج، 
گفت: برخی وزارتخانه ها در این پرونده تحت تعقیب قرار دارند، در 

این پرونده شهردار سابق بازداشت است.
س��خنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک 
زنجان��ی، گفت: مرتب مدع��ی بودند که می توانی��م پول بدهی را 
بدهیم. اخیراً هم در جلس��ه ای با حضور وکی��ل متهم، نمایندگانی 
مجلس، نماین��دگان قوه قضاییه و اطاعات ب��ا حضور خود متهم 
برگزار شد. باز تعهدی دادند و قرار است تا هفته بعد هیأتی به کشور 
دیگری برود و وصول مطالب��ات را پیگیری کنند. اقداماتی هم در 
رابطه با طرح دعوی در خارج از کش��ور و طرف های خارجی انجام 
شد و این فرد اموالی در خارج از کشور دارد که به نام خودش نیست 

و نیاز به پیگیری دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مطلبی هست در رأی دیوان که اعام 
شده است از ارفاقی استفاده کند البته به نوع ارفاق اشاره نشده است، 
گفت: اعتقاد من این اس��ت باید مهلتی تعیین شود چراکه به نظرم 

ادعای اینها صحت ندارد.

 تبرئه فریدون تکذیب می شود 
وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت 
پرونده حس��ین فریدون و اینکه آیا او در دادگاه تبرئه شده است یا 
نه، اظهار کرد: در پرونده این فرد تغییر خاصی صورت نگرفته است 
و هنوز در مرحله دادسراس��ت و اینکه گفته شده است که وی تبرئه 

شده، کاما تکذیب می شود.

 وضعیت قضایی طرف های ایرانی پرونده توتال
محس��نی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که اخیراً مساله 
رش��وه توتال در مورد قراردادهای پارس جنوب��ی در دادگاهی در 
فرانس��ه اثبات و توتال محکوم شده است با این حال چرا طرفهای 
ایرانی)مقام��ات ارش��د( در پرونده توتال محاکمه نمی ش��وند،  آیا 
قوه قضاییه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه 
قضا در این خصوص ارسال شده اس��ت، گفت: هنوز با این عنوان 
پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا 

دادستانی کل یا سازمان بازرسی ورود می کنند.
معاون اول قوه قضاییه در پاس��خ به پرسشی که آیا در کیفرخواست 
صادره برای مهدی هاشمی موضوع قرار داد توتال مطرح بوده است، 
گفت: در آن پرونده توتال مطرح نبود بلکه استات اویل مطرح شد 

که در آنجا آن فرد محکوم شده است.
وی در خص��وص آخرین وضعیت پرونده عیس��ی ش��ریفی گفت: 
کیفرخواست این پرونده صادر نشده اس��ت و در مرحله تحقیقات 

مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفری 
تبار معروف به شیخ اس��تخاره، گفت: این پرونده در دادسرای ویژه 

روحانیت است و خبری از آن ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده اسماعیل بخشی 
گفت: گفته می شود وی نامه ای به وزارت اطاعات نوشته که باید 
وزارت بررسی کند و اگر تخلفی رخ داده باشد به قوه قضاییه اعام 
می کند اما هنوز صحت نامه مشخص نیست و اگر این فرد از تخلفی 

شکایت کند دادستانی هم ورود پیدا می کند.

 ارائه گزارش جدید برای عراقچی 
معاون اول قوه قضاییه در پاس��خ به این پرس��ش که رس��یدگی به 
پرونده احمد عراقچی طوانی ش��ده است، گفت: گزارش جدیدی 
برای آقای عراقچی و سایر همدستانش آمده است اگر این مطالب 
درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز می شود. ما تاشمان بر این 

است که هر پرونده در اسرع وقت به نتیجه برسد.
وی اف��زود: برخی از متهمان عاوه بر مس��ایل ارزی، پرونده های 
دیگری هم دارند. دادگاه این پرونده هنوز ش��روع نش��ده اس��ت و 

مشغول مطالعه پرونده هستند. این پرونده 9 متهم دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده سیف هم با همین پرونده 

هستند، گفت: خیر مربوط به این 9 پرونده نیستند.
وی در پاسخ به این پرسش که در رابطه با تخلفات انتخاباتی سال 
گذشته، شنیده شده برخی از استانداران و فرمانداران در دادگاه بدوی 
محکوم شده بودند، پرونده این افراد به کجا رسید، افزود: اینکه در 

دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده یا خیر را نمی دانم.
وی در خصوص تهدی��د انگلیس برای آزادی نازنین زاغری گفت: 

اگر کسی قرار است آزاد شود، به آنها ربطی ندارد.

 روند پیگیری قضایی حادثه دانشجویان
س��خنگوی قوه قضاییه در رابط��ه با حادثه اتوبوس دانش��جویان 
دانشگاه آزاد، اظهارکرد: این حوادث از دو منظر حایز اهمیت است 
یکی از این جهت که منجر به فوت 10 نفر ش��ده است و دوم اینکه 

این حادثه در یک محیط علمی حادثه رخ داده است.
وی بیان کرد: از روز اول این حادثه مس��اله ای مطرح ش��ده است 
که همه دس��تگاه ها در حال بررسی اس��ت اما به صورت قطع باید 
کارشناس نظر بدهد به عنوان مثال اول اعام شده که راننده سکته 
کرده است که پزشکی قانونی رسمًا اعام کرده سکته قلبی نبوده 
اس��ت و حال باید خودرو و مس��یر و عوامل محیطی بررسی شود و 
یک هیئت،  نظر اولیه را اعام کرده و حال گزارش به هیات هفت 
نفره رفته است. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
مقامات انگلیسی اعام کردند عباس عدالت متهم به جاسوسی آزاد 
شده است، گفت: از آزادی این فرد اطاعی ندارم. وی در خصوص 
پرونده ش��کایت وکیل خاتمی از مدیرمس��ئول کیهان گفت: این 
پرونده هنوز به دادگاه نرفته اس��ت. محس��نی  اژه ای در خصوص 
موضوع وکالت و نحوه جذب وکا نیز گفت: ما 10 س��ال قبل یک 
ایحه جامع وکالت آماده کردیم اما در دولت ماند و به نتیجه نرسید.

وی در خص��وص کارگران هف��ت تپه و اینکه هن��وز برخی از آنها 
بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می گویید مربوط 

به فواد خوزستان و نه هفت تپه است.
سخنگوی  قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بندهای 
بخشنامه تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، ذکر شده که متهمان 
نباید در مرحله تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شوند، چرا احمد عراقچی 
آزاد شد، گفت: اینطور نیست، در کجای این بخشنامه چنین چیزی 

آمده است. این فرد با نظر قاضی آزاد شد.

بازداشتی های محیط زیستی 8 نفرند
برخی متهم به افساد فی اارض هستند

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه: خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

مع�اون فرهنگی قوه قضاییه، گفت: سیاس�ت دس�تگاه قضا 
تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

  حجت ااس��ام و المس��لمین هادی صادقی در نخس��تین همایش 
ستاد ملی صبر )صلح، بخشایش و رضایت( در بوشهر با اشاره به اهمیت 
و فضیلت صلح و سازش، اظهارکرد: باید فرهنگ عفو و صبر را در جامعه 

تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: شعار دستگاه قضا نیز صلح و سازش است و این موضوع 

بلوغ دستگاه قضایی را نشان می دهد.
صادق��ی با بیان اینکه جامعه امروز به ش��دت نیازمن��د فرهنگ صبر و 
بخش��ایش اس��ت، بیان کرد: مهربانی در ذات ایرانیان نهفته است اما 
فرهنگ غربی فرهنگ نامهربانی اس��ت حتی در خانواده غربی ها هم 

مهربانی اصل نیست.
وی با بی��ان اینکه فرهنگ ایرانی و اس��امی ما را به س��ازش دعوت 
می کند، اظهارک��رد: یکی از عوامل افزای��ش پرونده های قضایی این 
اس��ت که مردم گاهی از فرهنگ خودی فاصله گرفته و صبر و گذشت 

در جامعه کم می شود لذا سیاست دس��تگاه قضایی این است که از این 
امر پیشگیری کند. به گزارش خبرگزاری ها، صادقی بیان کرد: تشکیل 
س��تاد صبر در دستگاه قضا و اس��تان ها به این دلیل است که همه آحاد 
جامعه و دس��تگاه های دولتی، قضایی و مجلس در این ستاد مشارکت 

داشته باشند تا فرهنگ صبر در جامعه پاس بداریم.
وی گفت: فرهنگ صلح و س��ازش باید در شعار و عمل در سطح جامعه 
گس��ترش یابد و سیاست دس��تگاه قضا تقویت فرهنگ صلح و سازش 

در جامعه است.

سیاست دستگاه  قضا تقویت فرهنگ صلح و سازش   در جامعه است
معاون فرهنگی قوه قضاییه:



   دوشنبه
  17دی 1397   

  شماره  4384

4

چهره ها

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
می تواند بخشی از مشکات را حل کند

کاظ��م جالی، ریی��س مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس گفت: 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
می تواند بخش عم��ده ای از 
مشکات بودجه ای کشور را 

مرتفع کند.
وی با اش��اره به رون��د بودجه  
نویس��ی در کش��ور این امر را 
ناصواب دانست و گفت:  بارها و از تریبون های مختلف اعام کرده ایم که 
روند فعلی بودجه ریزی در کشور اشتباه است و باید مورد آسیب شناسی و 

رفع نواقص و تصحیح روند کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می تواند بخش عمده ای از 

مشکات بودجه ای کشور را مرتفع کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��امی در ادامه با اشاره به 
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اس��امی ایران، تصریح کرد:  اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کاای ایرانی که بارها از س��وی رهبر معظم انقاب 
اسامی مورد تاکید قرار گرفته  است راهکار اصلی مقابله با تحریم هاست 

که باید در بودجه ریزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طی هر سال 
بودج��ه ای، اقدامی در جهت تحقق بودجه ای مق��اوم در برابر تحریم ها و 

تهدیدهاست.
رییس مرکز پژوهش ه��ای مجلس هزینه های جاری و دس��تمزدها را 
بیشترین سهم از بودجه 98 به مانند سال های قبل دانست و خاطرنشان 
کرد: چابک س��ازی دس��تگاه ها و س��ازمان ها یکی از اقداماتی است که 
 باعث خواهد ش��د تا بودجه بیشتری برای بخش های عمرانی اختصاص 

پیدا کند.

40 درصد بیکاران کشور 
فارغ التحصیل دانشگاه هستند

امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار 
ایران با اشاره به آمار شاغان 
گف��ت: طب��ق آم��ار، می��زان 
بی��کاری ف��ارغ التحصیان 
دانش��گاهی ب��ه 40 درص��د 

افزایش یافته است.
رییس مرکز آمار نرخ بیکاری 
جوان��ان را ح��دود 27 درصد 
اعام کرد و افزود: در مجموع در 9ماهه امس��ال حدود 550 هزار ش��غل 
ایجاد ش��ده که عدد خوبی است اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود 

900 هزار شغل است، کم است.
او با اش��اره به عاقه مردم و جوانان برای اشتغال در بخش دولتی گفت: 
متاس��فانه مسیر ایجاد اشتغال و راه اندازی کس��ب و کار مسیری دشوار و 
طوانی است و نسبت به میزان طبیعی و جهانی آن چند برابر بیشتر زمان 

می برد که ناشی از بوروکراسی تودرتوی اداری است.
پارس��ا گفت: در اس��تان ها اگر پنجره واحد س��رمایه گذاری ایجاد شود، 
اس��تانداری ها کنار ادارات برنامه و بودجه استانی می توانند زمینه اشتغال 
بیشتر و جذب س��رمایه را فراهم کنند و این فقط عزم و اراده و هماهنگی 

بین ادارات و مسئوان را می خواهد.
رییس مرکز آمار نیز با بیان این که واحدهای کوچک اقتصادی بار عظیمی 
از اشتغال را بر دوش می کشند، خواستار حمایت بیشتر از بنگاه های کوچک 
و متوس��ط شد و ثبات اقتصادی و جذب س��رمایه را از شرایط ایجاد شغل 

پایدار دانست.

پیش بینی رکود 
در بازار مسکن

سیدحس��ین افضل��ی، عضو 
کمیس��یون عم��ران مجلس 
گفت: بسیاری از کارشناسان 
اع��ام می کنند ک��ه افزایش 
قیمت مسکن، بی رویه بوده، 
اما عده ای دیگر معتقد هستند 
ک��ه می��زان افزای��ش قیمت 
مسکن نسبت به میزان افزایش 

بازارهای دیگر کمتر بوده است.
وی  درباره وضعیت بازار مس��کن در سال آینده، گفت: در یک سال اخیر، 
ورود سرمایه و نقدینگی به بخش مسکن به علت کاهش ارزش پول ملی 
و تاش مردم برای حفظ ارزش ریالی س��رمایه هایشان صورت گرفت، 
البته بخش کش��اورزی به علت بروز مش��کاتی مانند کمبود سرمایه و 
بروز خشکسالی بازار جذابی برای سرمایه گذاران نبوده و آن ها به سمت 
بازارهایی مانند س��که، ارز و مس��کن رفته اند و نتیجه آن بروز تاطم در 

این بخش ها است.
نماینده مردم اقلید در مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: بس��یاری از 
کارشناس��ان این مس��ئله را مطرح می کنند که افزایش قیمت مس��کن، 
افزایش چش��مگیر و بی رویه بوده اس��ت، اما عده ای دیگر معتقد هستند 
که میزان افزایش قیمت مسکن نسبت به میزان افزایش بازارهای دیگر 

کمتر بوده است.
وی گفت: برخی مسئوان و کارشناسان اعام کرده اند که از ابتدای سال 
آینده فضا برای خرید خریداران واقعی فراهم می شود، اما به نظر من پیش 
بینی و تحلیل بازار مسکن به عنوان بازاری که همواره تحت تأثیر بخش 

ها و بازارهای دیگر بوده، راحت و سهل نیست.
افضلی تصریح کرد: البته در شرایط کنونی ثبات در قیمت مسکن دیده می 
شود، حال عده ای تحلیل می کردند که قیمت ها به سمت کاهش می رود، 
اما این مسئله محقق نشد و امروز شاهد بروز رکود در بازار مسکن هستیم، 
بنابراین در شرایط کنونی قیمت ها در یک نقطه ثابت باقی مانده و تغییری 

نمی کند نمی توان درباره وضعیت آینده تحلیل کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این مسئله در ادوار مختلف رخ داده 
که بازار مسکن دچار افزایش چشمگیر قیمت شده و پس از آن یک دوره 
رکود را سپری کرده اس��ت، از این رو طبق این روال می توان پیش بینی 
کرده که با توجه به افزایش 90 درصدی قیمت ها، ما در س��ال های آینده 

شاهد ایجاد فضای رکودی در بازار مسکن خواهیم بود. 
وی گفت: مهم ترین دلیل افت شدید حجم معامات مسکن در پاییز 97 را 
می توان شامل مواردی همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به 
واسطه افزایش قیمت مسکن و همچنین شفاف نبودن شرایط اقتصادی 
کشور ناشی از بی ثباتی در سایر بازارها دانست و بر این اساس در ماه های 

پیش رو شاهد رکود تورمی در این بازار خواهیم بود.

  اقتصادی  

حذف صفر از پول ملی تاکنون چندین بار مطرح 
شده، اما هیچ گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی 
در راس��تای آن انجام نگرفته است که سال های 
1372 و 1386 از نمونه ه��ای ب��ارز این موضوع 
هس��تند. آذر دو سال پیش بود که برای نخستین 
بار، حذف چهار صفر از پول ملی به طور جدی تری 
از سوی مسئوان وقت پیگیری شد تا جایی که 
در جلسه هیات وزیران، واحد پول ایران، تومان و 

برابر با 10 ریال  تعیین شد.
با ای��ن اقدام به نظر می رس��ید که بانک مرکزی 
به دنب��ال ح��ذف صفر از پ��ول ملی اس��ت که 
ولی اه س��یف، رئیس کل وقت بان��ک مرکزی 
گفت که این موضوع به معنای حذف صفر از پول 
ملی نیست، اما دولت و بانک مرکزی به دنبال این 
موضوع هستند که در ایحه ای جداگانه نسبت به 

حذف چهار صفر از پول ملی اقدام کنند.
از س��وی دیگر، تغییر واحد پول ایران از ریال به 
تومان نیازمند تصویب مجلس و شورای نگهبان 
بود که دولت به رغم تصوی��ب این امر در هیات 
وزیران، موضوع را مس��کوت نگه داش��ت و این 
تغییر در همین مرحله نیمه تمام ماند و ایحه ای 
از سوی دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی 

نیز به مجلس ارائه نشد.
اما این بار و با گذش��ت دو سال پس از آن اتفاق، 
ح��ذف صف��ر از پول مل��ی ایران، رن��گ و بوی 
جدی ت��ری به خود گرفته و به نظر می رس��د که 

حتی اقدامات ابتدایی آن نیز انجام شده است.
نخستین جرقه از جدی  شدن دوباره حذف چهار 
صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی 
در هفته گذشته از اسکناس 50 هزار تومانی جدید 
خود رونمای��ی کرد و در طراحی این اس��کناس 
نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب 
کرد. نکته مهم نخس��ت، استفاده از رنگ آمیزی 
متفاوت در ارقام چاپ ش��ده روی اس��کناس بود 

ب��ه طوری که چهار صفر بع��د از عدد 50 با رنگ 
متفاوت و کم رنگ تر طراحی شده اند و در قسمت 
پایینی اسکناس نیز عدد 50 به طور جداگانه درج 

شده است.
دومین نکته، اس��تفاده از طرح کوه دماوند پشت 
اسکناس های جدید 50 هزار تومانی است که این 
طرح پیش از این پش��ت اسکناس های 10000 
ریالی قدیمی استفاده می شد و شاید این موضوع 
نیز اشاره دیگری به حذف چهار صفر از پول ملی 

داشته باشد.
اما در حالی ک��ه گمانه زنی ه��ا درخصوص این 
موضوع ادامه داش��ت، روز گذش��ته عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشس��تی که 
به دعوت فراکس��یون وایی مجلس ش��ورای 
اسامی برگزار شد، سیاس��ت های پولی و ارزی 
دولت را تشریح و اعام کرد: ایحه حذف چهار 
صفر از پول ملی، روز شنبه از سوی بانک مرکزی 
تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع تر 

این مهم به نتیجه برسد.

    آثار حذف چهار صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس 
از پایان جنگ جهانی دوم تجربه شد و پس از آن 
به  ویژه از دهه 60 و 70 میادی به این س��و این 
عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثرا 
کشورهای در حال توس��عه بودند، به اجرا درآمد. 
عمده اقتصاددانان بر این عقیده اند که حذف صفر 
از اس��کناس هیچ گونه تاثیری بر ش��اخص های 
اقتصادی و طرف عرضه و ط��رف تقاضا ندارد و 
بیش��تر اثر روانی بر جامعه می گذارد و البته باعث 

تسهیل در حسابداری می شود. 
محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس نیز معتقد است که حذف 4 صفر 
از پول ملی تغییری در ش��رایط اقتصادی همانند 

شرایط تورمی، رکودی و قدرت خرید مردم نمی 
گذارد و فقط ساده سازی اعداد صورت می گیرد.

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش 
ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادات، 
محاس��بات و خرید و فروش های مردم از اثرات 
قاب��ل تحقق ح��ذف صفرها اس��ت، ام��ا برای 
حذف صفره��ا ارتقای ش��اخص های اقتصادی 
همچون افزای��ش تولید، نرخ س��رمایه گذاری، 
آزادس��ازی های اقتص��ادی، رف��ع انحصارات، 
حض��ور بانک ه��ای خارجی در کش��ور و حضور 
بی قید و ش��رط س��رمایه گذاران خارجی نیز باید 
انجام ش��ود. داده های بان��ک جهانی و صندوق 
بین المللی پول حاکی از آن است که دست کم 50 
کش��ور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول 
ملی خود کرده اند که در برخی از این کشورها برای 
تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول 

نیز اقدام شده است.
یک کارشناس بانکی با تاکید بر لزوم حذف صفر از 
پول ملی گفت: »حذف صفر از پول ملی اگر چه از 
گذشته هم الزامی بوده، اما اکنون با توجه به تضعیف 
بیش��تر پول به یک امر واجب تبدیل شده است.« 
اشاره این کارشناس بانکی به افزایش نرخ تورمی 
است که از ابتدای امسال و به طور شدیدتر از تابستان 

سال جاری، اقتصاد کشور را در برگرفته است. 

    مشکات پیش رو برای حذف صفر 
در مسیر حذف صفر از پول ملی مشکاتی وجود 
دارد.  بدی��ن معنی که در ح��ال حاضر هم حدود 
هش��ت تا 10 میلیارد قطعه اسکناس و 5 میلیارد 
قطعه سکه در دست مردم وجود دارد که تعویض 
آن به یک زمان طوانی نیاز دارد و بر همین اساس 
هرچه زمان اجرای رفرم پول��ی به تعویق بیفتد، 
مسلما این حجم بیشتر و این عملیات سنگین تر 
و پرهزینه تر می شود. کارشناسان معتقدند ممکن 

اس��ت اجرای این طرح چهار تا پنج سال به طول 
بینجامد؛ به طوری که ی��ک دوره زمانی در نظر 
گرفته شود که در آن هر دو پول جدید و قدیم در 
گردش قرار گیرند و در این مدت به طور تدریجی 

جایگزینی کامل صورت گیرد.
یکی دیگ��ر از چال��ش های پی��ش روی حذف 
صفر از پول ملی مربوط به مباحث نظری اس��ت. 
کارشناس��ان بر این باورند هر چقدر طرح مذکور 
دیرتر اجرا ش��ود ممکن اس��ت پول های دیگر، 
جای پول کش��ور را بگیرند. این مسئله نه برای 
مردم، بلکه ممکن اس��ت در مبادات شرکت ها، 
مؤسسات اقتصادی و دیگر بنگاه های اقتصادی 
که گ��ردش پولی باای��ی دارند ص��ورت گیرد؛ 
چیزی که در اصطاح به آن داری ش��دن بازار 

گفته می شود.  

   شروط موفقیت حذف صفر
هرچند ک��ه پیش از این گفته ش��ده ب��ود که در 
ش��رایط تورمی نباید اقدام به حذف صفر از پول 
ملی کرد و باید تورم تقریبا ثابت ش��ده باشد، اما 
به نظر می رس��د که این اقدام ب��رای تصویب و 
اجرا به زمان نی��از دارد و به احتم��ال قوی تا آن 
زمان بانک مرکزی سیاست های خود را در جهت 
کنترل تورم نیز پی��ش خواهد گرفت؛ موضوعی 
که همتی در کنار حذف صفر از پول ملی، روی آن 

تاکید ویژه ای دارد.
این بار بانک مرکزی با قدرت جدی تری به حذف 
صفر از پول ملی ورود کرده و اقدامات نخس��تین 
آن را نیز انجام داده و به نظر می رسد که ایحه این 
امر در ص��ورت تصویب هیات وزیران به مجلس 
ارائه ش��ود، اگر مانند گذشته باز هم این موضوع 
در همان مرحله دولت مسکوت نماند. یک مقام 
آگاه در بان��ک مرکزی به ف��ارس گفت: »برای 
آماده س��ازی مقدمات اجرای طرح حذف صفر ها 
از پولی ملی به 2 سال زمان نیاز است و این طرح 

در کوتاه مدت قابل اجرا نیست.«
پیش از این مسئوان بانک مرکزی حذف صفر ها 
از پول مل��ی را منوط به کنترل پای��دار نرخ تورم 
عنوان می کردند و معتقد بودند در شرایط تورمی 
نباید اقدام به حذف صفر ها از پول ملی کرد؛ چرا که 
احتمال گرد شدن ارقام )بهای کااها و خدمات( 
به سمت باا و همچنین بازگشت صفر ها پس از 
چند سال وجود دارد. بنابراین از لوازم اجرای موفق 
سیاست حذف صفر ها از پول ملی، حذف عوامل 
بروز تورم است و اجرای این طرح در شرایط تورم 

تک رقمی و ثبات قیمتی است.
از مجموع اظهارنظرها در این خصوص ارزیابی 
می ش��ود که اگرچه حذف صفر از پول ملی یکی 
از اقدامات موثر برای اصاح نظام بانکی اس��ت، 
اما این مساله پیش شرط هایی دارد که مهمترین 
آن کاهش تورم  و پرهیز از سیاس��ت های فعلی 
اس��ت، به طوری که اگر قرار باشد سیاست های 
کنونی مبتنی بر تضعیف پول ملی با پول جدید هم 
ادامه یابد همچنان مسائل کنونی هم وجود خواهد 
داشت. تجدید س��اختار حوزه های نرم افزاری و 
سخت افزاری، تدوین قوانین ازم برای هدایت 
و نحوه اجرای تبدی��ل و جایگزینی پول جدید و 
تنظی��م آیین نامه ها برای متناسب س��ازی حوزه 
های اجرای��ی از دیگر الزام��ات موفقیت حذف 
صفر از پول ملی اس��ت که مورد اتفاق نظر اکثر 

کارشناسان اقتصادی است. 

»حمایت« از ایحه جدید بانک مرکزی گزارش می دهد

حذف 4 صفر از پول ملی در دستور کار دولت
اخبار کوتاه

ارایه خدمات دولت الکترونیکی 
از پیام رسان های داخلی

به گفته معاون وزیر ارتباطات، جهت گسترش خدمات پیام رسان ها به 
امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق 
پیام رسان ها قابل دسترس خواهد بود.اخیرا حمید فتاحی،   معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت  در یکی از 
شبکه های اجتماعی با اشاره به رشد ماهانه ده درصدی ترافیک یکی از 
پیام رسان های داخلی، آن را نشان دهنده افزایش کیفیت محصوات 
بومی دانسته و تاکید کرده که جهت گسترش خدمات پیام رسان ها به 
امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق 
پیام رسان ها قابل دسترس خواهد بود. او هم چنین گفته بود که مشکل 
پیام رسان های داخلی مسیر 4بانده و 6بانده نیست. با این حال برای اثبات 
این موضوع، بیش از 1000 گیگابیت برثانیه )معادل بیش از دو برابر همه 
شبکه های اجتماعی خارجی( از ظرفیت شبکه ملی اطاعات را به پیام 

رسان های داخلی اختصاص خواهیم داد.
هنوز درب��اره جزییات و نحوه ارای��ه خدمات الکترونیک��ی از طریق 
پیام رسان ها و این که چه خدماتی، با چه شرایطی و از طریق کدام یک 

از پیام رسان های داخلی ارایه خواهد شد، اطاع رسانی نشده است.

حذف فروش 
بلیت قطارهای پرسرعت 

مدیرعامل ش��رکت حمل نقل ریلی اعام کرد: قطارهای ترن ست 
به دلیل هزینه های س��نگین از سیستم فروش حذف شد و گام بعدی 
قطارهای حومه ای هستند. محمد رجبی با اشاره به بروز مشکات برای 
صنعت ریلی گفت: برای رفع مشکات ریلی کشور خصوصا حمل و 
نقل مسافری پیگیری ها از وزرای راه و شهرسازی و تعاون انجام شد، 
نامه های متعددی مبنی بر لزوم اختصاص یارانه به سیس��تم ریلی به 
مسئوان کشور نوشته ایم. رجبی ادامه داد: در دهه هشتاد حمل و نقل 
ریلی به عنوان حمل و نقل ایمن و سبز یارانه دریافت می کرد، در سال 
88 دولت به ما در آن ابعاد، حدود 58 میلیارد تومان ساانه پول می داد 
که در مقایسه با قیمت امروز 65 میلیون دار است که این رقم بزرگ 

بابت توسعه ریلی مسافری به این شرکت کمک می شد.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی با اشاره به افزایش هزینه های تأمین 
قطعات ناوگان ریلی در یک سال اخیر افزود: ترن ست های این شرکت 
)تندر و پردیس( هزینه های ارزی در بخش های گیربکس، موتور، چرخ، 
ترمز، سیستم های کنترل و ... دارد؛ ما با وجود گازوئیل و نیروی انسانی 
ارزان، بابت هر 100 کیلومتر س��یر 8 یورو هزینه داریم، یعنی در مسیر 
تهران - مشهد که 900 کیلومتر است باید حدود 72 یورو پول از مسافر 
دریافت کنیم، اما آیا دریافت این رقم امکانپذیر اس��ت؟ حتی اگر یورو 
دولتی هم دریافت کنیم، بیش از 350 هزار تومان خواهد بود، حال اگر 
یورو سامانه نیما به ما بدهند این رقم به بیش از 700 هزار تومان خواهد 
رسید که اصًا منطقی امکانپذیر نیست. وی افزود: به دلیل مشکات و 
در همین راستا از دو ماه پیش اعام کردیم که با این ارقام نمی توانیم ادامه 
دهیم و ناوگان ما به تدریج زمین گیر می شود، زیرا قدرت پشتیبانی ناوگان 
وجود ندارد و به صورت رسمی ترن ست ها از 15 دی ماه از سیستم فروش 
حذف شد، چون با این ارقام نمی توانیم آن ها را پشتیبانی و مدیریت کنیم.

سود سهام عدالت روستائیان از امروز 
واریز می شود

سازمان خصوصی سازی اعام کرده که از امروز )دوشنبه( سود سال 
مالی 1396 به حساب روستائیان و عش��ایر واریز می شود. همچنین 
مش��موانی که تاکنون شماره ِش��بای بانکی خود را در سامانه سهام 
عدالت ثبت نکرده اند فرصت دارند که بار دیگر در این زمینه اقدام کنند.
مدتی است که سازمان خصوصی سازی واریز سود سهام عدالت مربوط 
به سال مالی 1396 را آغاز کرده است. این سازمان اعام کرده که از امروز 
نسبت به به واریز مبالغ سود به حساب روستائیان و عشایر اقدام خواهد 
کرد. در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام عدالت مربوط به سال 
مالی 1396 به حساب تعدادی از مشموان واریز شد. در آن مرحله به 
مشموانی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( یا تحت پوشش 
سازمان بهزیستی کشور بودند و از تخفیف 50 درصدی برخوردار شدند، 

مبلغ 175 هزار تومان سود سهام پرداخت شد.
در تازه ترین خبرها مربوط به سهام عدالت، معاون برنامه ریزی و توسعه 
و منابع انسانی سازمان خصوصی سازی با اشاره به واریز سود عملکرد 
مالی سال مالی 1396  شرکت های سرمایه پذیر به حساب روستائیان و 
عشایر از روز سه شنبه )18 دی ماه( به صورت تدریجی، اعام کرده که 
در این مرحله حدود 13 میلیون نفر از مشموان، سود سهام عدالت خود را 
دریافت خواهند کرد که این مقدار سود در مجموع به مبلغ بیش از 1100 
میلیارد تومان می شود. داوود خانی درباره توزیع سود سهام عدالت گفته 
که در مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت مشموان در سال جاری 
نیز حدود 5.5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی به تدریج سود سهام عدالت خود را دریافت کردند که ارزش 

این میزان سود حدود 850 میلیارد تومان برآورد می شود.
به گفته وی، روستائیان و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت 
هستند، در صورتی که سود عملکرد س��ال مالی 1395 شرکت های 
سرمایه پذیر را دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود عملکرد 
سال مالی 1396 و به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. معاون سازمان 
خصوصی سازی اعام کرده که واریز سود سهام عدالت روستائیان و 
عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته به صورت تدریجی آغاز خواهد 
شد که پرداخت این س��ود با اولویت بانک هایی مانند ملی، صادرات، 
کشاورزی و پست بانک است که در روستاها شعبه گسترده تری دارند.

طبق اعام خانی، واریز س��ود سهام عدالت این دسته از مشموان به 
صورت تدریجی و مطابق با سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر 
انجام می شود. سود سهام عدالت اقشار دیگر مشموان سهام عدالت 
از جمله کارگران فصلی و ساختمانی و سایر مشموان نیز به صورت 
تدریجی و تا پایان س��ال به حس��اب آنها واریز خواهد ش��د. به تازگی 
با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و بنا به درخواس��ت س��ازمان 
خصوصی سازی، بار دیگر امکان ثبت شماره شبای مشموان سهام 
عدالت در سامانه سهم عدالت از روز یازدهم دی ماه فراهم شده است.

جدیدترین اقدام پاکستان 
برای واردات گاز از ایران

پاکستانی ها حدود 23 سال است که برای واردات گاز از ایران، با امروز 
و فردا کردن، به تعهدات خود برای اجرای این قرارداد مشترک با ایران 
عمل نکرده اند. دولت جدید این کش��ور در جدیدتری��ن اقدام خود دو 
کمیته )فاینانس و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران 
به پاکستان تشکیل داده که البته مشخص نیست این اقدام به سرانجام 
برسد یا مانند سایر قول و قرارهای این کشور به فراموشی سپرده شود.

معاون امور بین الملل وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود از تشکیل دو 
کمیته )فاینانس و تحریم( برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران 
به پاکستان خبر داد. به گفته وی به نقل از وزارت نفت، 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. امیرحسین 
زمانی نیا ادامه داد: 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 وزرای 

نفت ایران و پاکستان برای به سرانجام رساندن این قرارداد منجر شود.

در حالی که از هفته گذشته و با رونمایی از اسکناس 50 هزار تومانی که در آن چهار صفر بعد از عدد 50 با رنگ 
گروه

متفاوت و کم رنگ تر طراحی شده  بود،  زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده می شد روز گذشته و با اعام اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی این موضوع جدی شد. عبدالناصر همتی از برنامه این بانک برای حذف 4 صفر از پول 
ملی و ارسال ایحه آن به دولت خبر داد.  کارشناسان حوزه بانکی حذف صفر از پول ملی را اقدامی در راستای 
اصاح نظام پولی کش�ور عنوان می کنند و البته بافاصله بعد آن  »کاهش نرخ تورم« و »پرهیز از سیاس�ت های فعلی مبتنی بر 

تضعیف پول ملی« را به عنوان پیش شرط های مهم این اقدام عنوان می کنند.
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بازارمسکن

تقاضای خرید اوراق تسهیات افزایش یافت
با وجود  کاهش شدید تقاضای خرید مسکن، اوراق تسهیات مسکن با افزایش قیمت در بازار روبه رو شده و 
در چند نماد از رقم 62 هزار تومان عبور کرده است. همچنین تقاضای خرید اوراق تسهیات افزایش یافت.
اوراق تسهیات مسکن پس از چند هفته سکون و آرامش قیمتی و باقی ماندن در بازه 47 تا 55 هزار تومان، 
بار دیگر از اواخر هفته گذشته با رشد قیمتی مواجه شد و نهایتا در معامات روز گذشته بازار سرمایه، رقم 62 

هزار تومان برای هر برگه را رد کرد و در چند نماد معاماتی به 63 هزار تومان نزدیک شد.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس اعام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی، حجم 
معامات مس��کن در آذر ماه امسال به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر )به استثنای ماه های فروردین 
هر سال( رسید و تنها 6 هزار و 950 هزار فقره معامله مسکن در این ماه ثبت شد. با این وجود، حجم معامات 
برگه های تس��هیات مسکن در معامات روز گذشته نس��بت به معامات هفته های گذشته با رشد قابل 
توجهی مواجه بوده است. افزایش قیمت اوراق تسهیات مسکن شامل برگه ها و نمادهایی که تاریخ اعتبار 
آنها منتهی به ماه های پیش رو اس��ت، شده و علی رغم آنکه این برگه ها در هفته گذشته تا 47 هزار تومان 
کاهش قیمت داشتند، در معامات روز گذشته بازار سرمایه به 55 تا 58 هزار و 700 تومان هم رسید. به عنوان 
مثال نماد تسه 9511 )اوراق تسهیات مسکن صادره در بهمن 95( با آنکه تنها کمی بیش از یک ماه از زمان 
اعتبار آن باقی مانده با رقم 55 هزار و 250 تومان در کمترین قیمت و حدود 59 هزار تومان در بااترین رقم 
در معامات روز گذش��ته به فروش رسید. ضمن اینکه نماد معاماتی تسه 9712 )اوراق تسهیات مسکن 
صادره در اسفند 95( نیز که دو ماه و نیم تا منقضی شدن زمان اعتبار آن باقی مانده است، در ارزانترین نرخ 56 
هزار تومان و در گرانترین فروش، 58 هزار و 970 تومان معامله شد. بر این اساس، ارزش هر برگه تسهیات 
مسکن صادره در فروردین امسال )تسه 9701( در گرانترین معامله روز گذشته بازار سرمایه به نرخ 62 هزار 
و 600 تومان و ارزانترین نرخ به رقم 59 هزار و 435 تومان فروخته شد. رقم 62 هزار و 200 تومان همچنین 
برای اوراق تس��هیات مسکن صادره در اردیبهشت امسال )تس��ه 9702( نیز جاری بود. اوراق تسهیات 
مسکن صادره در خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال جاری )تسه های 9703 تا 9706( در بازه 58 هزار و 400 
تا 61 هزار تومان در معامات روز گذش��ته بازار سرمایه خرید و فروش شدند. گفتنی است در سایر نمادهای 
معاماتی، ارقام خرید و فروش اوراق تسهیات مسکن در فاصله قیمتی 57 تا 60 هزار تومان در جریان است.

شرکت های لبنیاتی زیر بار کاهش قیمت نمی روند
با وجود قول رئیس صنف لبنیات مبنی بر کاهش قیمت ها، شرکت های لبنیاتی زیر بار نرفته و قیمت لبنیات 

همچنان بااتر از نرخ مصوب است. 
 محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس با انتقاد از این روند گفت: »عاوه بر گران فروشی، کم فروشی 
نیز در حال اتفاق است، به طور مثال بسته بندی های ماست بعضاً از نصف نیز کمتر هستند.« وی ادامه داد: »این 
مسأله درست است که شرکت های لبنی تحت فشار تولید کنندگان شیر هستند اما آنها زمانی قیمت ها را افزایش 
دادند که گویی از مسئله باا رفتن دار و ارز در کشور استفاده شد و در این شرایط خاص قیمت محصوات خود 
را باا بردند.« وی افزود: »زمانی که رئیس اصناف لبنیات در رسانه ملی اعام می دارد که قیمت لبنیات باید 
کاهش یابد اما متاسفانه شرکت های لبنیاتی زیر بار نمی روند که این مسئله بسیار تعجب آور است. زیرا این 
موضوع نه تنها به جیب مردم ضربه وارد می کند عاوه بر آن زمانی که هموطنان نتوانند از لبنیات که به عنوان 
غذای اصلی محسوب می شود، استفاده کنند باید چند برابر هزینه های درمان را هم دولت و هم مردم متقبل 
شوند.  « جمالی نوبندگانی در پاسخ به اینکه کارخانه هایی که قیمت اقام خود را افزایش داده اند، با کاهش 
آن موافق نیستند گفت: »سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان  باید طی جلسات متمادی به بررسی آن 
بپردازد که تولید کننده نیز متضرر نشود و در جهت کمک به آنها دولت یارانه اختصاص دهد تا در آینده مجبور 

نشود برای درمان مردم هزینه کند.«
سیدتقی کبیری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز  با بیان اینکه ضربه به سامت طبقات کم درآمد با تداوم 
گرانی لبنیات متوقف شود، گفت: »تعیین منطقی قیمت کااهای اساسی نیازمند تزریق یارانه به تولید است.«
وی درباره  وضعیت گرانی لبنیات  در کشور به خانه ملت گفت: »افزایش  قیمت البسه با گرانی لبنیات بسیار 
متفاوت اس��ت زیرا لبنیات  بطور مستقیم  با سرانه سامت جامعه  در ارتباط است بنابراین دولت باید به نحو 
مطلوب به این مقوله ورود و نظارت کند.«  نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
»افزایش قیمت کااهای اساسی در کشور با توجه به کاهش قدرت خرید برخی از شهروندان  منطقی نیست و 

اگر کاای فوق در  حوزه سامت مردم باشد، این وضعیت بسیار نگران کننده تر می شود.«
 کبیری افزود: »گرانی لبنیات  با نوسانات  ارزی مرتبط نیست بنابراین می بایست دستگاه های نظارتی در راستای 

برخورد با گران فروشان برخورد قاطع  را در دستور کار قرار دهند.« 

از پاییز امسال و درپی افزایش اختیارات بانک مرکزی، بازار 
ارز روندی کاهش�ی داشته اس�ت و پیش بینی اکثر قریب به 
اتفاق فعاان اقتصادی و کارشناس�ان این است که تا پایان 
سال شاهد ثبات در نرخ ارز خواهیم بود. به گفته آنها آنچه که 
از ارزیابی بازار ارز در طول هفته های گذشته می توان به دست 
آورد آن است که دولت توانسته ااقل برای کوتاه مدت نرخ ارز 
را کنترل کند و صرف این مسئله برای اقتصاد کشور می تواند 

به عنوان عاملی تاثیرگذار مطرح شود.

محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد که 
ثبات نس��بی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت. وی گفت: »با توجه 
به مدیریت صورت گرفته می توان انتظار داشت که روال کار به همین 

ترتیب ادامه پیدا کند و در دل این ثبات نسبی، فعاان اقتصادی بتوانند 
برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.«

این اظهارات در شرایطی اس��ت که در نرخ ارز در هفته های گذشته با 
ثبات همراه بوده و در کانال 10 هزار تومان ماندگار بوده اس��ت. نرخ هر 
دار آمریکا در معامات دیروز 10 هزار و 800 تومان بود. البته نرخ سکه 
در روزهای گذشته تمایل به افزایش داشته است و گفته می شود حباب 

سکه به 400 هزار تومان رسیده است.
آیت محمد ولی، رئیس اتحادیه طا و جواهر  در خصوص دایل افزایش 
قیمت طا و سکه در روز های اخیر گفت: »یکی از دایل داخلی افزایش 
قیمت طا و س��که، عدم کاهش نرخ ارز است که باعث افزایش قیمت 

طا و سکه نیز می شود.«
وی افزود: »همچنین نزدیک ش��دن به ماه های پایانی س��ال، یکی از 

دایل اصلی افزایش تقاضا برای خرید طا و س��که است ضمن آنکه 
قیمت جهانی طا نیز به دلیل پایان س��ال می��ادی و افزایش تقاضا، 

افزایش یافته است.«
روز گذشته در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طا نسبت به روز شنبه اندکی 
افزایش یافت؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدی��د در قیمت 3 میلیون و 668 هزار تومان و س��که تمام بهار آزادی 
طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 570 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد 
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 910 هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و 186 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 656 هزار تومان 
فروخته شد. همچنین هر گرم طای 18عیار هم 333 هزار و 800 تومان 
ارزش گذاری شد، ضمن آنکه هر اونس طا در بازارهای جهانی با قیمت 

1285 دار معامله شد.

پیش بینی ثبات نرخ ارز تا پایان سال



 آگهی مزایده اموال غیر منقول- مرحله دوم 
با توجه به اجرائیه صادره له بانک ملت و علیه خانم فیروزه قاسمی و لیا ضیائی و علیه آقای محمد ضیائی محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 
610/828/635  ریال  تا تاریخ 95/3/3 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/4 به ازای هر روز تاخیر مبلغ 306/900 ریال به صورت روز 
شمار تا پایان اجرای حکم  و همچنین به پرداخت مبلغ 21/379/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 15/859/887 ریال به عنوان 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 31/610/382 ریال بابت نیم عشر دولتی در تاریخ 1397/11/3 روز سه شنبه ساعت 10صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه 
ایوانکی از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که 
بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده  را پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب 
سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قیض مربوطه را ارائه نماید. در غیر این صورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد: 1- یک باب منزل مسکونی ویایی دو طبقه شرقی ساز واقع در ایوانکی میدان 
امام علی خیابان انقاب جنب نجاری یزدی پاک 321 به مالکیت خانم لیا ضیائی به پاک ثبتی 3217 فرعی از 164- اصلی با شماره ثبت 1592 
به مساحت 337/40 متر مربع و اعیان کل به مساحت 296/77 متر مربع که از این مقدار 81/84 متر مربع به صورت زیرزمین با کاربری انباری و 
202/75 متر مربع در همکف با کاربری مسکونی و 12/18 متر مربع راه پله با عمر حدود 25 سال و دارای گواهی پایان کار به ارزش قیمت پایه دو 

میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال ) 2/580/000/000 ریال ( 
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی – علی صفوی پناه 

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

برابر  رای شماره 139760319005000418 مورخ 1397/09/03 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا کدخدائی رودخانه 
فرزند علی به شماره شناسنامه 3 صادره از شهداد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 295 مترمربع پاک 3 فرعی از 2643- 
اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد –خیابان طالقانی انتهای کوچه 21 خریداری از مالک رسمی آقای ابو تراب مظفری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/1 
1321 م/الف ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و اماک شهداد 

2- آگهی اخطار اجرائیه
مشخصات محکوم له : آقای بهادر صاحب قلم و مشخصات محکوم علیه : خانم پروین اسدی زیدآبادی مجهول المکان محکوم به : به موجب دادنامه 
شـماره 960997346890000746 و 9709973468900782 مورخه 1397/07/28 و 1397/08/07 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان محکوم 
علیه خانم پروین اسدی زیدآبادی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین به شماره انتظامی 786 ب 58 
ایران 45 و به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/743/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 97/06/10 در حق محکوم له 

پرونده و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دادگستری.
746 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
خانم فروغ ضیاء علی با وکالت خانم فاطمه رحیمیان فرزند جواد دارای شناسنامه 933 شرح دادخواست شماره 708/21/97 مورخ 97/10/15 
توضیح داده شادروان جواد ضیاء علی فرزند فتح اله بشناسنامه 544  در تاریخ 1393/2/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- حامد ضیاءعلی فرزند جواد ش.ش 901 متولد 1359 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- هادی ضیاءعلی فرزند جواد ش.ش 1094 متولد 
1356 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- فروغ ضیاءعلی فرزند جواد ش.ش 933 متولد 1364 صادره از کرمان دختر متوفی. 4- جبران معین الدینی 
فرزند دران ش.ش 81 متولد 1344 صادره از بردسیر همسر متوفی.   لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
708 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی
در خصوص پرونده کاسه 970456 خواهان/شاکی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 خوانده/
متهم عزیزه حسینی ، مهرداد علی همتی خواسته/اتهام مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه وجه چک ، 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خواندگان وقت 
رسیدگی به تاریخ 97/11/24 ساعت 9 در حوزه 56 شورای حل اختاف کمالشهر واقع در کمالشهر بین 

ظفر 9 و 10 جنب پل عابر برگزار می گردد .
56 مدیر دفتر حوزه 56 شورای حل اختاف کمال شهر

اجراییه
مشخصات محکوم له : مصطفی سلطانی فرزند علی به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، شهر کرج 
، آزادگان ، بلوار امام رضا ، نبش اردان 2 ، ساختمان سرو ، طبقه 2 ، واحد 8 مشخصات محکوم علیه : 
ساار سلیمی طاری فرزند امراله به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 5100566 و شماره دادنامه مربوطه 9709972695100525 محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/547/500 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از سر رسید چک 342673 مورخ 94/01/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین پرداخت 
نیم عشر و هزینه اجرایی در حق دولت محکوم علیه مکلف است  از تاریخ اباغ اجرائیه :1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
25 مسئول دفتر شعبه سی و پنج شورای حل اختاف کرج – زارع

دادنامه
پرونـده کاسـه 9109988330400766 شـعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شـماره 
9609972611300322 خواهان آقای کیوان باقری فرزند منت علی به نشـانی اسام آباد غرب روستای 
تجراکبر خوانده آقای محسن دارائی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- الزام خوانده به 
ایفای تعهد قرارداد عادی 2- تامین خواسته رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای کیوان باقری به طرفیت 
آقای محسن دارائی به خواسـته الزام خوانده به ایفای تعهد موضوع قرارداد عادی مورخه 90/12/25 در 
خصوص ده درصد بهای فروش حاصله سیمان از میزان 2000 تن تحویل طبق صورت وضعیت شرکت صنایع 
سیمان نهاوند و موسسه حمل باربری از قرار هر تن ششصد و پنج هزار ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از زمان فروش ) 90/12/24 ( لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی با توجه به مشروح دادخواست و محتویات 
پرونده و ارائه روگرفت مصدق قرارداد مورخه 90/12/25 و صورت وضعیت حمل بار نامه و قرارداد فروش 
مورخه 90/12/25 لغایت 91/2/15 فیما بین خواهان و خوانده نظر به اینکه خوانده با وصف انتشار آگهی در 
روزنامه در رعایت مواد و تشریفات در شعبه حاضر نشده است و ایحه ای نیز از وی در پرونده موجود نیست 
و دفاع و تعرضی از سوی خوانده به مستندات رد دعوای خواهان وارد نشده است لذا دعوی خواهان مقرون 
به صحت تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ده درصد بهای حاصل 
از فروش سیمان از میزان ده هزار تومان از قرار هر تن ششصد و پنج هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست ) 91/8/2 ( لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد و اما در خصوص خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/12/24 لغایت تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 91/8/2 ( نظر به اینکه دلیل یا مدرکی راجع به مطالبه در  ان زمان از سوی خواهان ارائه نشده 
و لذا مطالبه از ان تاریخ برای این شعبه محرز نمی باشد لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم استماع دعوای خواهان در این قسمت صادر و اعام می گردد ضمنا ضروری است دایره اجرای احکام 
هزینه دادرسی را از خواهان وصول و سپس از محکوم علیه اخذ و در حق خواهان ایصال نماید رای صادره 
غیابی بوده ظرف بیست روز از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می باشد .
66 دادرس شعبه 13 دادگاه حقوقی کرج - پرکاله

برگ اخطاریه
درپرونده کاسه960036درخصوص دعوی بهزادعیسی زاده باوکالت فیض یاب بطرفیت غامرضاعبدوئی و مسعود حاجی زاده بنشانی مجهول 

المکان چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض داردی ظرف یک هفته به این شعبه اعام نمایید.
3710-شعبه10شورای حل اختاف سلماس

رونوشت آگهی حصر وراثت
حبیب مصطفی زاده غزن دارای شناسـنامه شماره 2740620802 بشرح دادخواست به کاسه 701249/از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یوسف مصطفی زاده غزن بشناسنامه 2744086363 در تاریخ 96/7/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-حبیب مصطفی زاده غزن فرزندتاج الدین پدرمتوفی2.فرحنازحقیقت فر فرزندجبری مادرمتوفی.
اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور به اسـتناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
3709- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
لیاغیبی دارای شناسـنامه شماره 807 بشرح دادخواست به کاسـه 57/971267از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان حجت خوش خلق بشناسنامه 619 در تاریخ 97/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1-محمدخوش خلق فرزندحجت ش ش2741002037فرزندمتوفی2.زهراخوش خلق فرزندحجت ش ش2742063242فرزندمتوفی3.

لیاغیبی فرزندمیرمحسن ش ش807همسـرمتوفی4.عزیزه مظهری نخودچی فرزندنادعلی ش ش564مادرمتوفی.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3712- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 972589/ 30 اجرایی محکوم علیه نصراله سیدی فرزند میرزا علی اصغر محکوم است به پرداخت به مبلغ 118/157/335 ریال 
بابت  اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له هادی تفضلی فرزند علی  و 
چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه 
دوشنبه 1397/11/08 از ساعت 09:00 الی 09:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد 
به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع 
و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از 
برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف 

یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف :  یک باب دامداری واقع در روستای  گیفان علیا ابتدای روستا در حاشیه خیابان اصلی می باشد با مصالح خشتی و گلی و 
تیرچوبی ساخته شده  و داری  زیربنای 295 مترمربع می  باشد و در تراز پایین تر از کف خیابان واقع شده است  این محل شماا بطول 25 متروصل 
به خیابان  شرقا بطول  11/80 متر وصل  به ملک ماشااه سیدی و جنوبا بطول 25 متر  وصل به سهم ورثه سیدی و غربا بطول 11/80 متر وصل به 

ملک عبدالهی و هادی نژاد می باشد  و در مجموع مبلغ 500/000/000  ریال معادل پنجاه میلیون تومان براورد می گردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – حمیدی 

آگهی مفقودی 
کارت معافیت از خدمت به نام علی اکبر باصبر بیرک علیا  فرزند رجبعلی به شماره ملی 6359798220 

متولد 1363 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان 

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام 1- آقای اکبر بهجتی یاقوز آقاج فرزند یوسف 2- خانم راضیه غضنفری فرزند یعقوب  مبنی بر مشارکت در کاهبرداری  تلفنی 
به مبلغ  چهارمیلیون و نهصد و نود هزار ریال موضوع شکایت  خانم ربابه چمبری فرزند مصیب که در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقاب بجنورد با پرونده کاسه  970425 ثبت و تحت  تعقیب و تحقیق می باشد  به جهت مجهول المکان بودن  نامبردگان به تجویز ماده 174 
قانون آئین دادرسی  کیفری مراتب احضار متهمین فوق آگهی  می شود تا نامبردگان  ظرف یک ماه  از تاریخ انتشار آگهی  جهت دفاع از خود  
در این شعبه حاضر گردند  که در صورت عدم حضور متهمین  و یا عدم ارسال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  بازپرس به موضوع رسیدگی  

و اظهارنظر می نماید. 8
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حمیدرضا بهراد نسب 

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام آقای احسان مافی بردبار فرزند محمد  مبنی بر مشارکت در کاهبرداری  مرتبط با رایانه به مبلغ  سی میلیون ریال موضوع 
شکایت خانم فاطمه اکبر زاده سرحدی فرزند رمضانعلی که در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بجنورد با پرونده کاسه  970721 
ثبت و تحت  تعقیب و تحقیق می باشد  به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی  کیفری مراتب احضار 
متهم فوق آگهی  می شود تا نامبرده  ظرف یک ماه  از تاریخ انتشار آگهی  جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر گردند که در صورت عدم حضور 

متهمین و یا عدم ارسال ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل  بازپرس به موضوع رسیدگی  و اظهارنظر می نماید. 8
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حمیدرضا بهراد نسب 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: نادر زارع - محسن بارش - محمود مختارزاده - علی سلطانلو- علی گاب  کاسه پرونده: 846/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 
97/10/26 ساعت 16/00 خواهان: سیده فاطمه سلطان زاده صلحدار خوانده: نادر زارع - محسن بارش - محمود مختارزاده - علی سلطانلو- علی 
گاب  خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف 
ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبه تجویزماده72قانون 
آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ 
نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3634 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 957/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/16 ساعت 15:30 خواهان: سعید زنگنه خوانده: حمید رضا کاشفی 
- محمد رضا کاشفی خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3641 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

512/2رای شورا )97/583(
کاسه پرونده :12/97/583، شماره دادنامه :694/67 -97/8/27 خواهان : محمود بیات ترک ) نیشابور خیابان امیرکبیر 4/7 پاک 25(، خوانده 
: فاطمه نصاری )مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای محمود بیات ترک فرزند محمد به طرفیت خوانده 
خانم نصاری بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و 
طبق رسید بانکی ماحصل دعوی خواهان این است اینجانب مبلغ یک میلیون تومان از خوانده محترم بابت واریز اشتباهی وجه به حساب خوانده 
به دلیل تشابه شماره حسابها طلبکارم که با مراجعات مکرر حاضر به ادای دین نمی باشد از طرفی خوانده علیرغم استحضار از وقت رسیدگی در 
جلسه شورا حاضر نشده و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان را در این مرحله از رسیدگی محمول بر صحت دانسته و مستندا 
به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار تومان 
بابت هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ 97/7/5 تا یوم ااداء . رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

شورا و پس از20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی عمومی شهرستان نیشابور می باشد .
احمدیان سامی- قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/3 انـحصار وراثـت )97/926(
 نظر به اینکه آقای/خانم رمضانعلی قره باغی دارای شناسـنامه شـماره 6449524758 به شرح دادخواست به کاسه 12/97/926 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قره باغی به شناسنامه 1050325079 در تاریخ 1397/05/29 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-  رمضانعلی قره باغی ش.ش: 6449524758 ص: نیشابور 
پدر متوفیه. 2- بتول توزندجانی ش.ش: 6449525711 ص: نیشابور مادر متوفیه. 3- هادی پیل افکن ش.ش: 6449839449 ص: نیشابور همسر 
متوفیه. 4- علی پیل افکن ش.ش: 6440172638 ص: نیشابور پسر متوفیه. 5- امیر پیل افکن ش.ش: 6440222910 ص: نیشابور پسر متوفیه. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/4 انـحصار وراثـت )97/914(
 نظر به اینکه آقای/خانم میاد شفیعی پور دارای شناسنامه شماره 1050299949 به شرح دادخواست به کاسه 97/914 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شفیعی پور  به شناسنامه 337 در تاریخ 97/04/28 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه چنارانی ف: علی اصغر ش.ش: 33 ص: نیشابور همسر متوفی. 2- آتنا 
شفیعی پور ف: حسین ش.ش: 1050010930 ص: نیشابور فرزند متوفی. 3- میاد شفیعی پور ف: حسین ش.ش: 1050299949 ص: نیشابور فرزند 
متوفی. 4- عطیه شفیعی پور ف: حسین ش.ش: 1050971401 ص: نیشابور فرزند متوفی. 5- مها شفیعی پور ف: حسین ش.ش: 1051070351 
ص: نیشابور فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/5آگـهی ابـاغ دادخواسـت و وقـت رسیـدگی )97/1078(
بدینوسیله به آقای/خانم ابوالفضل اسمعیلی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم محمد اسماعیل هراتی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/1078 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 
11:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما 
میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید 
جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در 

صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسـئول دبیرخانـه شعبه 5 شورای حـل اختـاف نیشـابـور

512/6آگـهی ابـاغ دادخواسـت و وقـت رسیـدگی )97/903(
بدینوسیله به آقای/خانم غامرضا مرشدلو فرزند غامعلی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم علی اکبر بلوکی دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/903/ش 4 ثبت و برای روز  مورخه 97/11/24 
ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. 
شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان 
ایستگاه دادگستری سابق مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسـئول دبیرخانـه شعبه 4 شورای حـل اختـاف نیشـابـور

512/7آگـهی ابـاغ دادخواسـت و وقـت رسیـدگی )97/1057(
بدینوسیله به آقای/خانم حسین روح بخش فرزند محمدرضا فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم ابوالفضل حسین زاده دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/1057 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 
ساعت 10:00 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. 
شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی شورای حل 
اختاف مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در 

صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسـئول دبیرخانـه شعبه 3 شورای حـل اختـاف نیشـابـور

512/8 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970021(
خواهان شرکت صنایع غذایی نوبر دادخواستی به طرفیت خوانده حسنعلی امیر آبادی فرزند عبدالرزاق به خواسته صدور حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت 510/000/000 ریال بابت سه فقره چک بانک سپه ) مورخه 96/6/22( از حساب جاری 1084800159909 به مبلغ 
170/000/000 ریال 2- چک مورخه 96/06/27 به مبلغ 170/000/000 ریال و 3- چک مورخه 96/07/02 به مبلغ 170/000/000 ریال با احتساب تأخیر 
تأدیه و ... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985198000018 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 12:00 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 نماید و در وقت مقرر فوق جهت 

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

512/9 آگهی اباغ اجرائیه )970106(
پیرو آگهی های اباغ وقت دادرسی و اباغ دادنامه بدین وسیله به آقای علی عربخانی محکوم علیه پرونده کاسه 970106 اباغ میشودکه بنا به 
تقاضای خواهان حسب دستور دادگاه دادنامه صادره منتهی به صدور اجرائیه گردیده و به پرداخت 242/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
6/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
در حق رجبعلی رحمتی فر محکوم گردیده اید مراتب بدین وسیله به شما اباغ می گردد. ظرف ده روز حکم را به اجرا نمایید پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیهم است.
حمید زاده – مدیر دفتر شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور

511/10آگهی  اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان تعاونی اعتبار ثامن اائمه با وکالت سارا صفری دادخواستی به طرفی خوانده ثمانه سلطان زاده عرب فرزند حسین  به خواسته مطالبه وجه 
چک، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500679 
شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970868 ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/27 سـاعت 9 تعیین که حسـب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن 
خوانده ثمانه سلطان زاده عرب و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار 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.
ـ راضیه ابراهیمی منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 

511/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اسمعیل بزرگ قازان بک دارای شناسنامه شماره 624 به شرح دادخواست به کاسه 243/972661 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم بزرگ به شناسنامه 3 در تاریخ 1396/7/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
ـ اسمعیل بزرگ قازان  ـ رمضان بزرگ قازان بک ش ش 1712 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2 گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ خدیجه بزرگ ش ش 2496 صادره از مشهد فرزند متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با  بک ش ش 624 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3
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
ـ هوشمند مقدم عضو شورا شعبه 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد 

511/12رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین رمضانی ثانی دارای شناسنامه شـماره 60963 به شرح دادخواست به کاسه 243/972643 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی رمضانی ثانی به شناسنامه 19 در تاریخ 1396/10/16 در اقامتگاه دائمی 
ـ زهرا صادق احمدی ش ش 5 صادره از طبس نسبت با متوفی زوجه. 2ـ  خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1
ـ ابوالقاسم رمضانی ثانی ش ش 5 صادره از طبس نسبت با متوفی  حسین رمضانی ثانی ش ش 60963 صادره از مشهد نسبت با متوفی فرزند. 3
ـ حسن رمضانی ثانی ش ش 381 صادره از فریمان نسبت  ـ محمود رمضانی ثانی ش ش 34 صادره از فریمان نسبت با متوفی فرزند. 5 فرزند. 4
ـ ربابه رمضانی ثانی ش ش 333 صادره از فریمان  ـ فاطمه رمضانی ثانی ش ش 26 صادره از فریمان نسبت با متوفی فرزند. 7 با متوفی فرزند. 6
ـ مهدی رمضانی ثانی ش ش 16 صادره از  ـ طاهره رمضانی ثانی ش ش 3101 صادره از فریمان نسبت با متوفی فرزند. 9 نسبت با متوفی فرزند.8
مشهد نسبت با متوفی فرزند. متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد./. م
ـ هوشمند مقدم ـ شعبه 243 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد  عضو شورا 

511/13آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به فائزه قریب فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست بانک مهر به خواسته مطالبه وجه به موجب 
دادنامه 9709977575901347 حکم به محکومیت  تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ249/210/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت 
ـ و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می دارد. مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسـیدگی در  هزینه دادرسـی 

این دادگاه می باشد.
ـ حسین سبیلی مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/14آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به سید رضا احمدی  مسعود ناصری و ایمان کیانی فر فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست علی مسجدی و وحید 
سلیمی بخواسته اعتراض ثالث اجرایی به موجب دادنامه 9709977575901344 حکم به بطان دعوی صادر شده است مراتب ضمن درج در 

روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی است. 
ـ حسین سبیلی مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/15آگهی  اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهمن فعال فرزند آدینه
خواهان آقای حامد روح بخش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهمن فعال فرزندآدینه به  خواسته استرداد اشه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900724 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ثبت 
و وقت رسـیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 8/30 تعیین که حسـب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار 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.
ـ محبوبه نمازی بایگی منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/16آگهی اباغ دادنامه
ـ ابراهیمی فرزندان ملک علی و مهین حسین زاده تبریزیان فرزند صمد آقا فعا مجهول  ـ رسول  ـ محمد - صادق  پیرو آگهی های قبلی مرجان 
المکان در خصوص دادخواست فریدون خراشادی زاده به خواسته اثبات مالکیت و تنظیم سند به موجب دادنامه 9709977575901050 حکم 
دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی با ثابت دانستن بیع فیمابین خوانده ردیف  اول با مورث خواندگان 
ردیف های 2 الی 6 حکم به محکومیت خوانده ردیف 7 به تنظیم سند رسمی قطعه 67 بلوک 2 از پاک مذکور در خواسته پس از اخذ حقوقات 
قانونی در حق خواهان صادر و اعام می دارد و نسـبت به خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر شـده است مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف 

مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
ـ حسین سبیلی مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/17رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه محترم بذرکار دارای شناسنامه شماره ملی 0769088589 شرح دادخواست به کاسه 697/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحیم بذرکار به شناسنامه 11 -1335  در تاریخ  1374/9/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 1-محترم بذرکار همسـر مرحوم به ش.م 0769088589  2-عبداله بذرکار فرزند 
مرحـوم بـه ش.م 0760078718 – و3- فضل اله بذرکار فرزند مرحوم بـه ش.م 0760171920 – و 4- عبدالرحمن بذرکار فرزند مرحوم به ش.م 
0769633595 – و 5- عبدالستار بذرکار فرزند مرحوم به ش.م 0769912206 – و6- ناعمه بذرکار فرزند مرحوم به ش.م 0769667708 ؛ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان خواف
511/18  آگهی  اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم آی ناز عالی فرزند سید مسعود و غیره

خواهان پست بانک دادخواستی به طرفیت خوانده خانم آی ناز عالی فرزند سید مسعود و مجیدعلی نیا فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 72000000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576100402  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار 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  11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/19آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه با وکالت خانم مریم شکیبائی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد مهدی جبینی طوسی فرزند 
عباسعلی، محبوبه عرفانیان عبدی فرزند جواد به خواسته مطالبه وجه چک، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500702  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشـهد )55 حقوقی سابق( وشماره بایگانی 970901  ثبت و وقت رسـیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خواندگان محمد مهدی جبینی طوسی فرزند عباسعلی و محبوبه 
عرفانیان عبدی فرزند جواد و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس 
از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در  وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( ـ راضیه ابراهیمی

511/20آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک سـینا با وکالت علی رحیمی دادخواسـتی به طرفیت خواندگان شرکت سرمایه سازان تجارت قرن، شرکت مهندسی ارتباطات 
هوشمند راوین، شرکت پیشرو فن آوران پیران پارسه، شرکت کیمیا تجارت کیهان، مجتبی فرخ نژاد، علی اصغر جعفری منصور کندی، مریم 
جودکی سلطان آبادی، ادیسا احمدی پور به خواسته مطالب وجه چک، تامین خواسته، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500556  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد  ) 55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970714 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خواندگان شرکت سرمایه سازان تجارت قرن، شرکت مهندسی 
ارتباطات هوشمند راوین، شرکت پیشرو فن آوران پیران پارسه، شرکت کیمیا تجارت کیهان، مجتبی فرخ نژاد، علی اصغر جعفری منصور کندی، 
مریم جودکی سلطان ابادی، ادیسا احمدی پور  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در  

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( ـ راضیه ابراهیمی

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا بی اقبال داراي شناسـنامه شـماره  0020487614  به شـرح دادخواسـت به کاسه 
1/97ش/1242  از این دادگاه درخواسـت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شـادروان  
حسین بی اقبال  بشناسنامه 756 درتاریخ  97/5/1 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:)1( متقاضی  فوق الذکر آقا نام محمد رضا  نام خانوادگی بی اقبال نام پدر 
حسین شماره شناسنامه  0020487614 )2(- نام علیرضا نام خانوادگی بی اقبال  نام پدر حسین  شماره 
شناسنامه 0016779835 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
  97/ 1719 / خ  رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی فنون سازه گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 2098 و شناسه ملی 10700091985 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : - آقای امید ذاکر با شـماره ملی 2121963723 به سـمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم نیلوفر ذاکر با شماره ملی 2122580550 به 
سـمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ذاکر با شماره ملی 
2120185867 به سـمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای دو سال 
انتخـاب گردیدند که بر اسـاس مـواد ایحه اصاحی قانـون تجارت و 
اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسنادواوراق بهادار 
وبانکی و سایرنامه های اداری منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره )آقای 

امید ذاکر( با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری گرگان )340123(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی فنون سازه گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 2098 و شناسه ملی 10700091985 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العـاده مورخ 
1397/10/04 تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : - تراز نامه حسـاب سـود و 
زیان سـال مالی 1396 به تصویب رسـید. - آقای امید ذاکر با شـماره 
ملی 2121963723 و خانم نیلوفر ذاکر با شـماره ملـی 2122580550 
و آقای محمد رضا ذاکر با شـماره ملی 2120185867 به سـمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دوسال خدمت هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
- بازرسین شرکت با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال 
بشرح ذیل انتخاب گردیدند : 1- آقای سید حسن مرتضوی پور با شماره 
ملی 2239684569 به عنوان بازرس اصلی 2- آقای عبد الحمید مارزلو 
با شـماره ملی 2121836349 به عنوان بازرس علـی البدل - روز نامه 

کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری گرگان )340122(

دادنامه
  پرونده کاسه9709981721000520بایگانی970527شعبه10شورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی شماره 
9709971721000846خواهان علی سینا رحمتی ف محمدعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان جانبازان جانباز8مجتمع گل 
یاس ط3واحد8خواندگان1-مهدی طوابی ف مراد بنشانی مجهول المکان2-فاطمه بیگم میرشمسی ف سیدعلی اصغربنشانی مجهول المکان 
خواسـته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت دادرسی رای قاضی شورا درخصوص دادخواست علی سینا 
رحمتی ف محمدعلی بطرفیت فاطمه بیگم میرشمسی ومهدی طوابی بخواسته مطالبه مبلغ27/000/000ریال وجه1فقره چک بشماره 97/07/15-

482619عهده بانک رفاه شعبه مرکزی علی آباد بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 97/10/02ونظرباینکه خواندگان علیرغم 
اباغ قانونی ازطریق نشـرآگهی درتاریخ97/09/28در جلسـه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است 
ونظرباینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وی دارد ونظرباینکه ازناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه 97/10/02وبااحرازاشتغال 
ذمه خواندگان واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ومواد 310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 
مبلغ 27/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک97/07/15تازمان اجرای حکم براساس شاخص 
اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت هزینه دادرسی696/500ریال درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس 

ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1253-قاضی شعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

دادنامه
  پرونده کاسه9609981722400829بایگانی960829شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شـماره9609971722401659خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان گرگان خ 
ولیعصرنبش عدالت5پاساژآریاط5واحد139خواندگان1-محمد حسن عالمی ف محمد بنشانی مجهول المکان2-سامیه سلیمانی ف اسماعیل 
بنشانی گلستان-گرگان عدالت46-استرابادی 14پ21خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهرایران 
باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-سامیه سلیمانی ف اسماعیل2-محمد حسن عالمی ف محمد بخواسته مطالبه مبلغ000/000/ 54ریال باستناد 
قرارداد تسهیات شماره 3759232 مورخ 95/3/12وتعهدنامه قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه از طریق نشرآگهی 
مورخ96/11/24درجلسـه دادرسـی حاضرنشـده اند وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومستندات ابرازی خواهان حاکی 
ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش ابرازنداشته اند لذادادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص وباستصحاب 
بقاء دین ومستندا به ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29 مجلس 
شورای اسامی ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519و515و198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ54/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت ناشی ازعدم 
پرداخت دیون تاتاریخ96/11/3وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت ساانه12درصد بابت خسارت ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ محکوم 
به وثالثامبلغ3/010/000ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآگهی ورابعا مبلغ1/944/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید 
رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شـعبه وسپس ظرف20 روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم 

عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1257-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
  پرونده کاسـه 9609981722400812بایگانی960812شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شماره9609971722401585خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان-گرگان خ 
ولیعصرنبش عدالت5پاسـاژآریاط5 واحد139خواندگان1-علی رضایی ف محمد بنشـانی گنبد خ علوی کوچه10فرعی5پ7و2-مهدی فعال 
غامحسـن زاده ف جواد بنشانی گلستان-گنبدخ فرودگاه ک11فرعی4منزل فدایی خواسـته مطالبه وجه بابت..رای قاضی شورا درخصوص 
دعوی بانک قرض الحسنه مهر ایران باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-علی رضایی ف محمد2-مهدی فعال غامحسن زاده ف جواد بخواسته 
مطالبه مبلغ21/000/000ریال باستناد قرارداد تسهیات شماره1-1195041-124-6206مورخ91/9/25وتعهدنامه قرارداد مذکورنظرباینکه خوانده 
ردیف اول علی رضایی درجلسه دادرسی حاضرنشده وخوانده ردیف دوم مهدی فعال غامحسن زاده درجلسه حاضرشده لیکن ایراد ودفاع 
موثری درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده ومستندات ابرازی خواهان حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش 
ابرازنداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص وبا ستصحاب بقاء دین ومستندا به ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و 
2مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس شـورای اسامی ماده9قانون شوراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی 
ومواد 522و519و515و198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا 
بپرداخت اوا مبلغ21/000/000ریال بابت اصل خواسـته وخسارت ناشی ازعدم پرداخت دیون تاتاریخ 96/11/3وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای 
حکم بپرداخت هرسه هزار ریال یک ریال در روزبابت خسارت ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ محکوم به وثالثا مبلغ2/185/000ریال بابت هزینه 
دادرسی ونشرآگهی ورابعا مبلغ756/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول علی 
رضایی غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی 
حقوقی گرگان میباشدونسبت به خوانده ردیف دوم مهدی فعال غامحسن زاده حضوری وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد
1256-قاضی شعبه16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
   پرونده کاسه9609981722400814بایگانی960814شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شماره 9609971722401646خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان گرگان خ 
ولیعصرنبش عدالت5پاساژآریاط5 واحد139خواندگان1-سید حسین حسینی ف ابراهیم2-سیدمحمد حسینی ف سیدابراهیم همگی بنشانی 
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت... رای قاضی شورا درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-

سیدحسین حسینی ف ابراهیم2-سید محمد حسینی ف ابراهیم بخواسـته مطالبه مبلغ18/500/000ریال باستناد قرارداد تسهیات شماره 
2480499مورخ93/5/25وتعهدنامه قرارداد مذکورنظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه ازطریق نشـرآگهی مورخ96/11/23درجلسه 
دادرسـی حاضرنشـده اند وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومسـتندات ابرازی خواهان حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان 
اسـت وخواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش ابراز نداشـته اند لذادادگاه دعوی خواهان را ثابت تشـخیص وباستصحاب بقاء دین ومستندا به 
ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های 1و2مصوب62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس شـورای اسـامی 
ماده9قانون شوراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد522و519و515و198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی 
وماده403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ18/500/000ریال بابت اصل خواسـته وخسـارت ناشی ازعدم پرداخت 
دیون تاتاریخ96/11/3وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت ساانه12درصد بابت خسارت ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ محکوم به 
وثالثامبلغ2/122/500ریال بابت هزینه دادرسی ورابعا مبلغ666/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی 
وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان 

میباشد.
1258-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
   پرونده کاسه 9609981722400723بایگانی960723شعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شماره9609971722401335خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان گرگان خ 
ولیعصرنبش عدالت5پاساژآریاط5واحد 139خواندگان1-علیرضا اازمنی ف محمدتقی2-رضا مهماندویی ف عباس3-ناصر جهانی پودینه ف 
عباس همگی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت..رای قاضی شورا درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله 
امیری بطرفیت1-رضا مهماندویی ف عباس2-ناصرجهانی ف عباس3-علیرضا اازمنی ف محمدتقی بخواسته مطالبه مبلغ188/000/000ریال 
باسـتناد قرارداد تسهیات شـماره 30159113مورخ94/12/29وتعهدنامه قرارداد مذکور نظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه از طریق 
نشـرآگهی مورخ96/10/5درجلسه دادرسی حاضرنشده اند وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاورده اند ومستندات ابرازی خواهان 
حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان است وخواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش ابرازنداشته اند لذادادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص وباستصحاب 
بقاء دین ومستندا به ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2مصوب 62/6/8واصاحی والحاقی مورخ12/28/ 65و76/11/29مجلس 
شورای اسامی ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519 و515و198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامورمدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ188/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت ناشی ازعدم 
پرداخت دیون تاتاریخ 96/10/2وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت سـاانه 12درصد بابت خسارت ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ 
محکوم به وثالثا مبلغ6/410/000ریال بابت هزینه دادرسی ونشرآگهی ورابعا مبلغ5/712/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف20روزپس از آن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1255-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

دادنامه
نهایـی  سـابق(تصمیم  گرگان)108جزایـی  کیفـری2  9709980166700392بایگانی970596شـعبه108دادگاه  کاسـه  پرونـده     
شماره9709970057401091شـاکی اداره کل دامپزشـکی استان گلستان بانمایندگی رقیه معتمدنیا ف عباس بنشانی استان گلستان گرگان 
کمربندی جنب جاده زنگیان اداره دامپزشکی استان گلستان متهم سیدعلی موسوی ف سیدحسن بنشانی اتهام انجام اقداماتی که تهدید علیه 
بهداشت عمومی محسوب میشوند گردشکاراداره دامپزشکی گرگان بموجب گزارشی درمورخه7/17/ 97علیه علی موسوی ف سیدحسین به 
اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در دادسرای عمومی وانقاب گرگان طرح شکایت نموده ودادسرا پس ازتحقیقات مبادرت به کیفرخواست 
نموده اسـت وسـپس کیفر خواست به این شعبه ارجاع گردید که دادگاه پس ازدعوت طرفین وعدم حضورمتهم ختم رسیدگی راصادرواعام 
بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام سید علی موسوی ف سید حسن اهل گرگان) متواری(دایربرتهدیدعلیه 
بهداشت عمومی ازطریق عرضه وکشتارمرغ زنده توجها به مجموع اوراق پرونده وگزارش اداره دامپزشکی شهرستان گرگان ونظریه کارشناس آن 
اداره مبنی براینکه عمل مزبورتهدیدعلیه بهداشت عمومی است وکیفر خواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان وتحقیقات انجام شده 
بزهکاریش محرزومسلم است مستندا به مواد388و37و38قانون مجازات اسامی وبارعایت بند1ماده3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت 
ومصرف آن درمواردمعین مشارالیه رابپرداخت1500/000ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی است ظرف20روزپس 
ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده رای میباشد وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم 

تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1265-رییس شعبه108دادگاه کیفری2گرگان-برزگر

گواهی حصروراثت
خانم کوثر سااروند بشماره شناسنامه 12 فرزند ذبیح اله متولد 1338 صادره ازنا ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 1151/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد سااروند  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 1 
درتاریخ 97/8/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- کوثر سااروند فرزند ذبیح اله ش.ش12همسرمتوفی2- 
معصومه سااروند فرزند محمود ش.ش57168دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ 

گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3632 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: حسین قرجه لو کاسه پرونده: 813/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/29 ساعت 15/30 خواهان: داود بشیری خوانده: حسین 
قرجه لو خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبه تجویزماده72قانون 
آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ 
نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودر وقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3636 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
شکایت شرکت توزیع نیروی برق  کرمانشاه بر  علیه گلمراد رحمانی به اتهام انشعاب  و استفاده غیر مجاز برق مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شـماره پرونده کاسـه  9709988322300384 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/27 سـاعت 08:00 تعیین که حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده و درخواسـت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشـار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشـار 
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. 
2015 مدیر دفتر شعبه  104 دادگاه کیفری دو شهر  کرمانشاه )104 جزایی سابق(

آگهی وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 به آقای یوسف رهنما حاجی ابادی فرزند عباسعلی به اتهام توهین و تهدید در پرونده 
کاسه 709988328700449 تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی  در این شعبه  جهت پاسخگویی  به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
139  دادیار شعبه بیستم دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970566 شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه آقای حمیدرضا حیدری فرزند محمدعلی  اتهام 
ایجاد مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم  امکان اباغ ا حضاریه و عدم دسترسی به او طبق 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
131 بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970602  شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه آقای عبدالمحمد رحمانی فرزند نورمحمد  
اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم  امکان اباغ ا حضاریه و عدم دسترسی به او 
طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
132 بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم عشـرت السادات سیف موسوی دارای شناسنامه شماره 24155 به شـرح دادخواست به کاسه 970011200783 از این شعبه درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  سید جلیل سیف موسوی به شناسنامه شماره 201 در تاریخ 96/9/16 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 .  عشرت السادات سیف موسوی به ش ش  24155 دختر متوفی 
2.  اشرف سیف موسوی به ش ش  21958 دختر متوفی 3. سید یداله سیف موسوی به ش ش  497 پسر متوفی 4. سید ا حمد سیف موسوی 
به ش ش  458 پسر متوفی 5. ایران دکامی به ش ش  235 همسر متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3817 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای افشین کیانی دارای شناسنامه شماره 6376 به شرح دادخواست به کاسه 9701200797 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان  زینب کیانی به شناسنامه شماره 3950140165 در تاریخ 97/4/24 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 
الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پدر متوفی 2. معصومه کیانی به ش ش  64 مادر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3816 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم فخر  التاج سلگی دارای شناسنامه شماره 374 به شرح دادخواست به کاسه 9701200816 از این حوزه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  عباس سلگی به شناسنامه شماره 103 در تاریخ 81/9/23 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  دختر متوفی 2. شهن تاج سلگی به ش ش  414 دختر متوفی 3. تیمور سلگی 
به ش ش  413 پسر متوفی 4. علی حیدر سلگی به ش ش  488 پسر متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3815 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی مزایده 
در پرونده اجرائی به کاسه 960295 اجرای شورا آقای  محمد رضوانی فر جهت 
پرداخت  محکوم به مربوط به طلب محکوم له  غامحسین زارع یک باب اتاق 
دفتر کار به مساحت 10/80 متر مربع و اقع در کیاکا خ امام روبروی شهرداری را 
معرفی نموده لذا این ا جرا بنا به درخواست مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده اجرای احکام  دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش 
می رساند. ملک مذکور در ید مالک بوده و فاقد سند رسمی است و  در راستای 
اعمـال ماده  51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و در  ازای مبلغ 141/920/610 
ریال به فروش می رسد. 1. قیمت کارشناسی شده 270/000/000 ریال  می باشد. 
2. مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می 
شود در غیر اینصورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.   3. موعد و 
زمان فروش روز مورخه 1397/11/09 از ساعت 10 صبح  الی 10:30 در دفتر اجرای 
احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشـدو زمان بازدید 5 روز قبل از 

موعد فروش می باشد. 4. کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان سالخورده 
گرمستانی 

آگهی مزایده 
در پرونـده اجرائی به کاسـه 970099 و 970098 اجرای خانم زهرا فتحی نژاد 
تقاضای تقسـیم ترکه مرحوم فضل اله فتحی نژاد و فروش ملک مشاع  توسط 
خواهان ها در کاسـه 970098 که ترکه و ملک مشـاع عبارتست از ملک واقع 
در کیاکا روبروی بانک ملی کو چه شهید بهشتی پاک 39 را نموده اند لذا این 
اجرا بنا به در خو ا ست مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده 
اجرای احکام دادگاه  شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند. 
مشخصات ملک تعرفه شد ه  بدین شرح ا ست که به متراژ 2492 متر مربع  است 
و بنابر ا عام خواهان فاقد سند رسمی است  که در آن احداث بنا شده که یک 
طبقه همکف کرسی دار به مساحت حدود 100 متر مربع با تراس است که شامل 
دو اتاق خواب و هال آشپزخانه و ... می باشد.  و بنای دیگر دو طبقه بوده و قدمت 
آن حدود 45 ساله است. هر  دو طبقه به مساحت 65 متر مربع  است که دارای 
دو اتاق خواب، هال، آشپزخانه و حمامو سرویس بهداشتی و غیره . .. یک انباری 
نیز به مساحت حدود 45 متر مربع و نیز یک باب مغازه نیز با کف موزائیک دیوار 
تا 1/20 متر کاشی مابقی گچ ، سقف شیروانی از ایرانیت با زیرچوبی بوده است که 
در حال حاضر  مورد بهره برداری می باشد که در ملک واقع  است. حدود اربعه آن 
نیز از جهت شمال و شرق وصل است به پاک مجاور از جنوب به پاک و شارع  
عام و از غرب به کوچه متصل است در ضمن تاکنون بابت ملک فوق سند رسمی   
ارائه نگردیده است. 1. قیمت کارشناسی شده مبلغ 9/000/000/000 ریال می باشد. 
2. مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که با اترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده  محسوب می شود و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می 
شود. در غیر اینصورت   مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد. 3. موعد 
و زمان فروش روز  مورخه 1397/11/08 از سـاعت 09:00 صبح الی 10:00 در دفتر 
اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید 5 روز قبل 
از موعد فروش می باشد. 4. کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد. 1. 

رونوشت جهت ضم در کاسه 970098 اجرای احکام مدنی 
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان سالخورده گرمستانی 

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206TU3 مدل 1384 به رنگ   نقره ای متالیک به شماره پاک 926ل51- ایران 
45 و شماره موتور 10FSS15015867 و شماره شاسی 19812453 مفقود و از در جه ا عتبار ساقط است. 
10688

مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه وانت پیکان 1600  مدل 1382 به رنگ سفید به شماره پاک 127ج44- ایران 
65 و شماره موتور 11282016954 و شماره شاسی 0082919309 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط  است. 
 10689

511/1آگهی اصاحی پرونده اجرایی کاسه 9504227 و 9504226
پیرو آگهی مزایده اموال غیر منقول  منتشره در روزنامه حمایت شماره 4378 مورخ 1397/10/10 آگهی به شرح ذیل اصاح می گردد:آقای رضا 
محمدنژاد بیدخت فرزند رمضانعلی ک.م 0064208206 به استناد چک های شماره 206797 -95/9/19 به مبلغ 330/000/000 ریال و 206794-

95/10/16 به مبلغ 250/000/000 ریال عهده بانک سپه وچک شماره 582850-95/10/16 عهده بانک ملی به مبلغ 90/000/000 ریال جمعا به مبلغ 
670/000/000 ریال اجراییه تحت کاسه 9504226 و 9504227 علیه آقای حسین لقمانی طوسی فرزند حسن ک.م 0933641133 صادره نموده 
و پس از اباغ به مدیون و طی مراحل قانونی بر حسب تقاضای بستانکار تمامت 4/5 دانگ از ششدانگ پاک ثبتی شماره 12926 فرعی از 232 
اصلی بخش 9 مشهد به ادرس خیابان کوهسنگی 24 پ 5 فروشگاه پوشاک زیروتن در قبال مبلغ فوق و نیم عشردولتی بازداشت گردیده است. 
که حدود و مشخصات پاک ثبتی موصوف به شرح ذیل می باشد: حدود شماا بطول 8/72 متر درب و دیوار مورد ثبت محدود است به خیابان 
اسدی 24 شرقا به طول 14/25 متر محدود به خیابان 15 متری جنوبا اول بطول 5/30 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان 1292 فرعی دوم به طول 
1/25 متر به دیوار نورگیر طبقات فوقانی سوم بطول 1/70 متر به نورگیرمزبور چهارم به طول 60 سانتیمتر به دیوار اتاق اسانسور پنجم طول 1/80 متر 
به دیوار اتاق مزبورغربا  بطول4/80 متر دیوار و ارتفاع آن محدود است به پلکان و راهرو مشترک بین آپارتمان ها. مشخصات ظاهری برابر گزارش 
هیات کارشناس رسمی دادگستری به این شرح است: ملک با پاک ثبتی 232/12926 اصلی بخش نه مشهد با کد نوسازی8-8-44-6-1-1-0 
به مالکیت حسین لقمانی و با سهم العرصه 46/5 متر مربع )کل عرصه 917/65 متر مربع و در اجاره آستان قدس( اعیان کل همکف تقریبا درسه 
تراز الف(برابر مساحی انجام شده مساحت مفید ان حدودا 8/5 متر در 8/5 متر وبه ارتفاع 4 متر که بالکن به ارتفاع 2 متر در نیمه پشت آن می 
باشد و در تاریخ بازدید در اختیار فروشگاه پوشک می باشد. ب( 1/60+ طبق مساحی انجام شده مساحت مفید آن حدود 3/5 متر در 8/5 متر 
می باشد و در تاریخ بازدید بصورت اداری بهره برداری ودراختیار مستاجر می شود.  ج( 0/80+ طبق مساحی انجام شده مساحت مفید ان حدودا 
6/5 متر در 8/5 متر می باشد و در تاریخ بازدید بصورت مسکونی بهره برداری و در اختیارا مستاجر می شود وفق گواهی ساختمان 8/1583095 
و مورخه 94/12/26 و به استناد پاسخ استعام 8/97/20718 -97/5/20 کل حقوق تجاری مکتسبه عبارتست از یکباب مغازه به مساحت 124 
متر مربع بانضمام نیم طبقه همکف به مساحت 32 مترمربع تجاری می باشد با توجه به بررسی های بعمل آمده موقعیت مکانی ومنطقه ای حدود و 
جهات اربعه مندرج در سند مساحت شکل هندسی قدمت اندازه وابعاد کاربری تراکم وکلیه امتیازات اختصاصی مشاعی و مصالح بکار رفته در ان 
و انشعابات و سایر عوامل موثر در ارزیابی ششدانگ ملک مذکور بدون در نظرگرفتن تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد به مبلغ 
17/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه تومان ارزیابی و قطعیت یافته است . با توجه به اصل طلب بستانکار و حقوق دولتی 
مزایده 732سهم مشاع از 17500 سهم ششدانگ پاک مذکور از مبلغ 737/000/000 ریال روز یکشنبه مورخه سی دیماه سال 1397  از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل شعبه سوم اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت از طریق مزایده به فروش می رسد. ازم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب، 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.831
شعبه 3 اجرای اداره ی ثبت مشهد
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه هراتی داراي شناسـنامه شماره  5  به شرح دادخواست به کاسـه  1/97ش/1245  ازاین 
دادگاه درخواسـت گواهـی حصروراثـت نموده وچنین توضیح داده که شـادروان علـی اکبر هرا تی 
بشناسنامه 1  درتاریخ  89/4/27 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: )1(- متقاضی فوق الذکر خانم نام  فاطمه نام خانوادگی هراتی  نام پدر علی اکبر شماره 
شناسنامه 5 )2( - نام رقیه  نام خانوادگی هراتی  نام پدر باقر شماره شناسنامه 500 )3(- نام حسن نام 
خانوادگی هراتی نام پدرعلی اکبر شماره شناسنامه 1 )4(- نام مریم نام خانوادگی هراتی نام پدرعلی 
اکبر شماره شناسنامه 1 )5(- نام زهرا نام خانوادگی هراتی نام پدرعلی اکبر شماره شناسنامه 1 اینجانب 
با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
   1721/97 /خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای سید اسداه امامی داراي شناسنامه شماره  175  به شرح دادخواست به کاسه  1/97ش/1247  
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان دولت فرخی کهن 
بشناسنامه  488  درتاریخ 90/9/8  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: )1(- متقاضی  فوق الذکرآقا نام سید اسداه  نام خانوادگی امامی نام پدر سید حسن 
شماره شناسنامه 175 )2(- نام سید حمید نام خانوادگی امامی نام پدرسید اسداه شماره شناسنامه 
1772 )3(- نام سید عبداله  نام خانوادگی امامی نام پدر سید اسداه  شماره شناسنامه 10284 )4(- نام 
محبوبه سادات نام خانوادگی  امامی نام پدر سید اسداه  شماره شناسنامه 14755 )5(- نام  اکرم نام 
خانوادگی  امامی نام پدر سید اسداه  شماره شناسنامه 10285 اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
  1722/97 /خ    رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

4- حصروراثت
خانم زهرا غلوری فرزند نعمت اله دارای شناسنامه 13 شرح دادخواست شماره ----  مورخ 97/10/13 توضیح داده شادروان رضا ستاری فرزند 
غامرضا بشناسنامه 854  در تاریخ 1395/4/20 در شهرستان بر اثر بیماری قلبی فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- زهرا غلوری 
فرزند نعمت اله متولد 1343/1/10 ش.م 3209852510 همسر متوفی. 2- مریم ستاری فرزند رضا متولد 1368/10/28 ش.م 3200035786 دختر 
متوفی. 3- طاهره ستاری فرزند رضا متولد 1362/5/2 ش.م 3209900213 دختر متوفی. 4- مهران ستاری فرزند رضا متولد 1371/7/26 ش.م 
3200092580 پسر متوفی. 5- محمد ستاری فرزند رضا متولد 1357/7/1 ش.م 3209617627 پسر متوفی. 6- مهرداد ستاری فرزند رضا متولد 
1367/2/1 ش.م 3209965201 پسر متوفی. 7- نیره ستاری فرزند رضا متولد 1364/5/1 ش.م 3209922780 دختر متوفی. 8- فاطمه ستاری 
فرزند رضا متولد 1359/7/1 ش.م 3209617635 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.
182 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

5- حصروراثت
خانم زینب علمی مارندگان فرزند محمدعلی دارای شناسـنامه 3200078626 شـرح دادخواست شـماره ---- مورخ 97/10/13 توضیح داده 
شادروان صغری روزبه برجی فرزند علی بشناسنامه 705  در تاریخ 83/7/26 در شهر زاهدان در اثر سوختگی فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتنـد از : 1- علـی روزبه برجی فرزند  متولد 1305/1/1 ش.م 3209614431 پدر متوفی. 2- محمدرضا مارندگان فرزند محمدعلی متولد 
1378/11/27 ش.م 3200183756 پسـر متوفـی. 3- زکیه علمی مارنـدگان متولد  1376/7/2 فرزند محمدعلـی ش.م 3200149876 دختر 
متوفی. 4-  زینب علی مارندگان متولد 1369/10/29 فرزند محمدعلی ش.م 3200078626 دختر متوفی. 5- محمدعلی علمی مارندگان متولد 
1343/3/3 ش.م 3591277738 همسـر متوفی. 6- شـهبانو روزبه سیرچی  متولد 1314/1/1 ش.م 3209614441 مادر متوفی. 7- الهه علمی 
مارندگان فرزند محمدعلی متولد 1371/9/22 ش.م 371085866 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.
181 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

7- حصروراثت
آقای امیر نوری جوشانی فرزند احمد دارای شناسنامه 3180025093 گلباف شرح دادخواست شماره 970383 مورخ 97/6/6 توضیح داده شادروان 
مرحوم احمد نوری جوشانی فرزند قنبر بشناسنامه 33 گلباف  در تاریخ 1397/5/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- آقای امیر نوری جوشانی فرزند احمد ش.ش 3180025093 گلباف متولد 1371 پسر متوفی. 2- آقای مجتبی نوری جوشانی فرزند احمد ش.ش 
2980674664 کرمان متولد 1373 پسر متوفی. 3- آقای عباس نوری جوشانی فرزند احمد ش.ش 2981039903 کرمان متولد 1377 پسر متوفی. 
4- آقای حسین نوری جوشانی فرزند احمد ش.ش 2981340719 کرمان متولد 1381 پسر متوفی. 5- خانم زهرا پورامینی جوشانی فرزند محمد 
ش.ش 1181 گلباف متولد 1353 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.
383 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار جهت انجام مفاد اجراییه به شماره بایگانی 960191 صادره از شورای حل اختاف گرمسار مورخ 1397/11/10 
ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اماک توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی 
است که بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا در محل مزایده و ظرف مهلت بیست روز بها کامل مزایده 
را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت شده اولیه پس از کسر هزینه 
های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ملکهای مورد مزایده شامل: 1- یک قطعه زمین با کاربری مزروعی به مساحت 27775/75 
متر مربع به مقدار چهارده هزار و دویست سهم مشاع از دو میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و هفتاد و پنج سهم عرصه و اعیان واقع 
در پاک 2144 فرعی از 1- اصلی برابر سند ثبتی 327673 واقع در گرمسار حسین آباد حاج تقی جنب دانشگاه پیام نور به مالکیت آقای امید 
صادقی که ارزش آن به مبلغ 98/000/000 ریال معادل نه میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد میگردد. مکان مزایده: گرمسار. دادگستری. اجرای 
احکام مدنی دادگستری گرمسار. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس( می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده اموالی را که 

آگهی شده ماحظه نماید.
م الف: 977 دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گرمسار- سعید غنی زاده 

دادنامه
نهایـی  سـابق(تصمیم  گرگان)108جزایـی  کیفـری2  9709980167200523بایگانی970462شـعبه108دادگاه  کاسـه  پرونـده    
شماره9709970057401050شاکی حسین فروزنده ف رضا بنشانی استان گلستان-شهرستان گرگان خ ولیعصرعدالت16فرعی 2سمت راست 
مجتمع مهرنیاط4متهم حسین فاضلی ف محراب بنشـانی اتهام ایرادصدمه بدنی غیرعمدی براثرتصادف رانندگی بتاریخ1397/09/18دروقت 
مقررجلسه شعبه108دادگاه کیفری2گرگان بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل پرونده کاسه 970462-تحت نظراست ماحظه میگردد 
گردشکاردراین پرونده برای متهم حسین فاضلی دایربربی احتیاطی درامررانندگی منجربه ایراد صدمه بدنی بجهت عدم کفایت ادله اثباتی که 
وقوع جرمی رامدلل سازد منتج به صدورقرارمنع تعقیب میشودوبرای رانندگی باوسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه باقرارعدم صاحیت به دادگاه 
کیفری2 گرگان ارسال وبه این شعبه ارجاع میگردد متهم دردونوبت احضار)یکی ازآن نشر آگهی(میشودولیکن برای دفاع ازخویش حاضرنمیگردد 
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام وبااستعانت ازخداوند متعال وباتکیه برشرف ووجدان بشرح ذیل مبادرت به صدوررای 
مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام حسین فاضلی معروف به حسین افغانی ف محراب55ساله اهل افغانستان وساکن گرگان کوی جوادیه جنب 
پزشکی قانونی آزاد بجهت عدم دسترسی دائر به رانندگی باموتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه آن باعنایت به گزارش اعامی ازسوی مرجع 
انتظامی اقرارمتهم دردادسـرا وفقدان حضور دردادگاه جهت دفاع ازاتهام انتسابی بزهکاری ایشان محرز ومسلم است بنابراین دادگاه باستناد 
ماده19-ازقانون مجازات اسامی مصوب1392وماده 723-ازقانون مجازات اسامی)کتاب تعزیرات(مصوب 1375ورعایت ماده 3قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین سال 1373بالحاظ تعرفه خدمات قانونی مصوب1396مشارالیه رابپرداخت سه میلیون وسیصد هزار 
ریال جزای نقدی درجه6 درحق دولت جمهوری اسامی ایران محکوم مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراین 

دادگاه وسپس ظرف20روزدیگرقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.
1266-دادرس شعبه108دادگاه کیفری2گرگان-حسینی

دادنامه
نهایـی شـماره  گرگان)108جزایـی سـابق(تصمیم  کیفـری2  کاسـه 9609980167300883بایگانی970494شـعبه108دادگاه  پرونـده   
9709970057401044شاکی احمد تازیکه ف عباسعلی بنشانی گرگان روستای لمسک منزل پدری متهمین1-حسین خمر بنشانی2-حسین 
پایدارف چراغعلی بنشانی گرگان تپه راهنمایی اتهام ها1-شروع به سرقت2-ایراد جرح عمدی باچاقو3-تخریب4-تهدید بااسلحه گردشکار نظربه 
مجموع اوراق پرونده شاکی احمد تازیکه مدعی گردید درساعت13/30الی14روزجمعه 1396/10/3درجنگل شصت کا بادوستانش بودند که توسط 
چند نفر باتفنگ مورد تهدید وباچاقو مورد ضرب وجرح عمدی قرارگرفتند وحتی موتورسیکلت وی راتخریب کردندکه نهایتا در دادسرای عمومی 
وانقاب گرگان طرح شـکایت کرد وپس ازصدورکیفرخواست به این شعبه ارجاع گردیدرای دادگاه درخصوص اتهام1-حسین خمر اهل گرگان 
دایربرایراد ضرب وجرح عمدی باچاقو وشروع به سرقت مقرون به آزارموتورسیکلت ومشارکت درتخریب عمدی موتورسیکلت2-حسین پایداراهل 
گرگان دایربرتهدید بااسلحه گرم ومشارکت درتخریب عمدی موتورسیکلت موضوع شکایت احمدتازیکه توجها به مجموع اوراق پرونده وشکایت 
شاکی ونظریه پزشکی وگواهی گواهان وعدم حضورشاکی ومتهمان وکیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان وتحقیقات انجام شده 
وسایرقرائن وامارات منعکس درپرونده بزهکاری متهمان موصوف محرز ومسلم است مستندا به مواد290و448و488و450قانون مجازات اسامی 
دادگاه متهم ردیف1-حسین خمر رابپرداخت1درصد دیه کامل انسان ازجهت جراحت دامیه خلف ران راست ظرف یکسال قمری پس ازوقوع جرم 
درحق احمدتازیکه وازجهت جنبه عمومی جرم ضرب جرح عمدی باچاقو وشروع به سرقت مقرون به آزارموتورسیکلت ودر خصوص شق اول اتهام 
متهم ردیف2-)حسین پایدار(تهدید بااسلحه گرم بلحاظ فقدادله اثباتی مستندا به ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری رای بربرائت صادرواعام 
مینماید وامادرخصوص شق سوم ودوم متهم ردیف1و2)حسین خمر وحسین پایدار(تخریب عمدی موتورسیکلت توجها به مراتب فوق وشکایت 
شاکی وگواهی گواهان وعدم دفاع موثر متهمان ازبزه انتسابی وکیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان و تحقیقات انجام شده 
وسایرقرائن وامارات منعکس درپرونده بزهکاریش محرزومسلم است مستندا به ماده 677قانون مجازات اسامی هریک ازمتهمان)ردیف1و2حسین 
خمر وحسین پایدار(را به تحمل6ماه حبس محکوم مینماید رای صادره غیابی است ظرف20روزپس ازتاریخ قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده رای 

میباشد وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.
1269-رییس شعبه108دادگاه کیفری2گرگان-برزگر

دادنامه
   پرونده کاسه9709980059900221بایگانی970376شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059900649خواهان 
نرجس محمودی ف یداله باوکالت محمد صاحب فیضی ف رحمت اله بنشانی استان گلستان-شهرستان گرگان خیابان ولیعصرعدالت22برج 
مروارید ط 6واحد11خواندگان1-سید عباس حسینی بنشانی مجهول المکان2-محسن خبازف مصطفی بنشانی استان تهران-شهرستان تهران 
اتوبان شهید محاتی خیابان قیام خیابان شهید غفارزاده پاک43واحد 7و3-صادق خباز ف محسن بنشانی استان تهران-شهرستان تهران اتوبان 
شهیدمحاتی خیابان قیام شاهد4 پاک 43ط4واحد7 خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه درخصوص تقدیمی نرجس محمودی ف یداله باوکالت محمدصاحب فیضی ف رحمت اله بطرفیت سیدعباس حسینی صادق خباز ف 
محسن ومحسن خباز ف مصطفی بخواسته مطالبه طلب بمبلغ 487/678/872ریال وجه پرداختی به بانک مهراقتصاد به عوض بدهی خوانده 
ردیف اول به آن بانک ومطالبه خسارت دادرسی نظرباینکه خواهان مدعی است که ضامن وام سیدعباس حسینی بانک مهراقتصاد گردیده وبلحاظ 
عدم پرداخت اقساط ازناحیه ایشان مجبوربه پرداخت اقساط وام توسط2تن ازاعضای خانواده اش گردیده وبشرح ستون خواسته ازدادگاه تقاضای 
صدورحکم نموده است محسن خبازف مصطفی)همسرخواهان(وصادق خبازف محسن)پسر خواهان(دردادگاه حاضر گردیده واعام نمودند که 
حسب دستورخواهان مبادرت بپرداخت دین سیدعباس حسینی نمودندواستعام بعمل آمده ازناحیه دادگاه ازبانک مهراقتصاد نیزموید این 
مطلب بوده اسـت لذا دادگاه درخصوص دعوی خواهان بطرفیت سـید عباس حسینی باتوجه به مراتب فوق ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ 
اخطار درجلسه دادرسی حاضرنشده وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیاورده است ودعوی خواهان ومستندات 
ابرازی وی حاکی ازاسـتغال ذمه خوانده به خواهان اسـت وخوانده دلیلی بربرائت ذمه خویش ابراز نداشـته دعوی خواهان را محمول برصحت 
تلقی وبااسـتصحاب بقای دین ومسـتندا به مواد198و515و519و523قانون آئین دادرسـی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی خوانده 
موصوف رابپرداخت مبلغ 487/678/872ریال بابت اصل خواسته وبپرداخت مبلغ 20/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان وبپرداخت 
مبلغ15/526/757ریال بابت هزینه دادرسـی درحق خواهان محکوم مینماید وخسـارات ناشی ازتغییرشاخص بهای کااها وخدمات ازتاریخ 
تقدیم دادخواست تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران توسط اجرای احکام محاسبه وازمحکوم 
علیه وصول ودرحق محکوم له پرداخت خواهدشد حکم صادره غیابی بوده وظرف20روزپس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس 
ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظرمرکزاستان گلستان میباشدواما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت صادق خباز 
ف محسن ومحسن خباز ف مصطفی ازآنجا که شروع رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به توجه دعوی به خوانده میباشد لکن درمانحن فیه این 
مهم محقق نشده است توضیحا اینکه بنظرمحکمه درپرونده حاضردعوی متوجه خواندگان ردیف2و3نبوده واینکه خواهان اقدام به طرح دعوی 
بطرفیت اشخاصی که دعوی متوجه آنهاست نموده فاقد وجهه قانونی است لهذا دادگاه مستناد به بند 4ماده 84وماده89قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به صادق خباز ف محسن ومحسن خباز ف مصطفی راصادر واعام مینماید 

رای صادره حضوری بوده وظرف20روزقابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1270-رییس شعبه 3دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-زمانی کیاسری

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه 971173/شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه رجبعلی ابراهیمی محکوم 
است بفروش ملک مشاع وتقسیم وجوه حاصل ازآن میان شرکا به نسبت سهم هریک وپرداخت مبلغ1/800/000ریال بابت هزینه اجرا درحق 
صندوق دولت براین اساس ملک مذکور که عبارت است از 6دانگ عرصه واعیان پاک ثبتی60906فرعی ازیک اصلی بخش10ثبتی واقع درگنبد 
کاووس خ طالقانی شرقی کوچه 16پاک12جدید بمساحت عرصه243/90مترمربع واعیان بصورت همکف پارکینگ وطبقه اول ودوم بمساحت 
هرطبقه143/50مترمربع با قدمت25سال وامتیازات آب وگازمشترک وبرق مجزا دارای2درب ورودی آهنی ماشین رووسقف تیرچه بلوک ازطریق 
مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-مطابق نظریه کارشناس ملک مورد مزایده بمبلغ5/850/000/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده 
ازمبلغ پایه کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد 
کاووس میباشد4-موعد مزایده روزپنجشنبه مورخه1397/11/11ساعت10الی11صبح میباشد5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند5روزقبل 
ازتاریخ مزایده ازمال مورد مزایده دیدن نمایند6-مزایده مذکوربرای نوبت اول تشکیل میگردد7-همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی 
میباشد8-برنده مزایده مکلف است10درصد مبلغ پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنراحداکثرظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری 

تودیع وفیش آنرا ارائه نماید درغیراینصورت10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهدشد. 
1251-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس-بهاری

آگهی مزایده 
  نظرباینکه درپرونده بشماره بایگانی960002/اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان محکوم علیهم1-جمیله2-جمیله فیروز3-

ایوب4-حاجیه بیکه5-مرادقلی شـهرت جملگی اونقی محکوم هسـتند بفروش ماترک مرحوم انه قلی اونقی طبق نظریه کارشناسی درحق 
محکوم لهم1-تقان تاج دوجی2-نیما اونقی3-مینااونقی وباوکالت عبدالسلیم حیدر نژاد که درراستای اجرای حکم1واحد مسکونی و1قطعه زمین 
بامشخصات ذیل ازطریق مزایده حضوری با شرایط ذیل بفروش میرسد1-مزایده روزیکشنبه مورخه 1397/11/14ساعت12درمحل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان گمیشان برگزارمیگردد2-شرکت درمزایده برای عموم آزاد بوده ومزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبهر کس که 
بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد3-برنده مزایده میبایست حداقل10درصد مبلغ اعامی خود رافی المجلس بحساب سپرده 
دادگستری واریزنماید والباقی آنرا ظرف مهلت1ماه پرداخت نماید درغیراینصورت 10درصد واریزی پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط 
خواهد شد4-مزایده باحضور نماینده دادسرا ومامور اجرا برگزارمیگردد5-هرکس میتواند پنج روزقبل ازبرگزاری مزایده باهماهنگی واحد اجرا 
ازمال مورد مزایده دیدن نماید 6-هیچ کسی نسبت به مال مورد مزایده هیچ حقی یاادعایی ندارد1-مشخصات واحدمسکونی الف-مشخصات 
اعیانی شامل1دستگاه ساختمان قدیمی2طبقه باسطح کل زیربنای170مترمربع اسکلت مصالح بنایی سقف ازخرپای چوبی نما سیمانی قدمت 
بنابیش از60سـال میباشـد ب-مشـخصات عرصه درحدود 450مترمربع که درحدود300مترمبع ازآن درحریم رودخانه واقع شده است ملک 
دارای امتیازات آب برق گاز وفاقد سندرسمی مالکیت میباشد درمجموع ارزش عرصه واعیان واحد مسکونی بااحتساب امتیازات ومنصوبات 
بمبلغ105/000/000ریال2-الف-یکقطعه زمین مزروعی واقع درروستای چپاقلی ضلع شرقی جاده بندرترکمن به گمیشان جاده صحرایی ضلع 
شمالی مزاربمساحت 23000مترمربع تحت پاک ثبتی1093/1280-اصلی واقع دربخش4حوزه ثبتی بندرترکمن درمجموع ارزش زمین مزروعی 

پاک ثبتی1093/1280-اصلی بمساحت23000مترمربع بمبلغ805/000/000ریال 
1252-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان-تازیکی

دادنامه
  پرونده کاسه9609981722400821بایگانی960821شـعبه 16شورای حل اختاف)ویژه اموربانکی(مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان 
تصمیم نهایی شـماره9609971722401454خواهان بانک قرض الحسنه مهرایران باوکالت عبداله امیری ف محمد بنشانی گلستان گرگان خ 
ولیعصر نبش عدالت5پاساژآریاط5 واحد139خواندگان1-شعبانعلی تاجیک ف امیربنشانی گلستان گرگان ایرانمهر ابوذر11پ125و2-نسترن 
رحیمی نژاد ف قدرت اله بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهرایران 
باوکالت عبداله امیری بطرفیت1-نسترن رحیمی نژاد ف قدرت اله2-شعبانعلی تاجیک نودیجه ف امیر بخواسته مطالبه مبلغ29/000/000ریال 
باستناد قرارداد تسهیات شماره 3037706-115-6206مورخ93/12/3وتعهدنامه قرارداد مذکور نظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ اخطاریه 
مورخ96/11/12درجلسه دادرسی حاضرشده اند ودفاعیات خواندگان درجلسه رسیدگی شورا که منتج به اعام دقیق میزان بدهی آنان ازسوی 
بانک خواهان گردید ونظرباینکه بانک موصوف طی نامه ای که بشماره1828-96/11/24ثبت دفتراندیکاتور گردید میزان بدهی خواندگان رامبلغ 
21/100/000ریال اعام نمود وازناحیه خواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش ابرازنداشته اند لذادادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص وباستصحاب 
بقاء دین ومستندا به ماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های1و2مصوب 62/6/8واصاحی والحاقی مورخ65/12/28و76/11/29مجلس 
شورای اسامی ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ماده10قانون مدنی ومواد 522و519و515و198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامور مدنی وماده 403قانون تجارت خواندگان موصوف را تضامنا بپرداخت اوا مبلغ21/100/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت ناشی ازعدم 
پرداخت دیون تاتاریخ 96/11/3وثانیا ازتاریخ اخیرتازمان اجرای حکم بپرداخت سـاانه 12درصد بابت خسارت ناشی ازعدم پرداخت به ماخذ 
محکوم به وثالثا مبلغ1/887/500ریال بابت هزینه دادرسی ورابعا مبلغ 759/600ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای 

صادره حضوریست وظرف20روزپس از آن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1254-قاضی شعبه 16)ویژه اموربانکی(شورای حل اختاف گرگان-حمزه نژاد قادی

آگهی
   بدینوسیله دراجرای دستورماده 346قانون آئین دادرسی ودادگاه عمومی وانقاب درامورمدنی به علی اکبرکلبادی فعا مجهول المکان اباغ 
میشـود که زهرا زنده دل ازدادنامه شـماره 97/883درپرونده 97/626تجدید نظرخواهی کرده اسـت لذامراتب بادرج درروزنامه به شما اباغ 
میگردد تاظرف10روز پس ازانتشار این آگهی بامراجعه به دفتر شورا واعام نشانی اقامتگاه خودودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید 
نظرخواهی چنانچه پاسخی دارید کتبا اعام نمایند پس ازگذشت10روز ازانتشار آگهی اعم ازاین که پاسخی ازناحیه شما رسیده یانرسیده پرونده 

به مرجع تجدید نظرارسال خواهد شد.
1274-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-رحیمی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 959/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/16 ساعت 16:30 خواهان: مجتبی بهشتی خوانده: حسین نوبر پیله ورق 
خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 

ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3633 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم معصومه پورافتخاری بشماره شناسنامه 18829 فرزند فریدون متولد 1355 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1132/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان فریدون پورافتخاری فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 37668 درتاریخ 1397/8/21 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از... 1- مهین پورافتخاری  
فرزند حاجی آقا ش.ش3725همسرمتوفی2- رسول پورافتخاری فرزند فریدون ش.ش5181پسرمتوفی3- معصومه پورافتخاری فرزند فریدون 
ش.ش18829دخترمتوفی4- هدیه پورافتخاری فرزند فریدون ش.ش5560379042دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3635 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
رقیه نعمت وش بیانلوجه دارای شناسنامه شماره 339 بشرح دادخواست به کاسه 57/971266از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان یوسفعلی نعمت وش بیانلوجه بشناسنامه 7 در تاریخ 96/5/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1-رسول نعمت وش بیانلوجه فرزندیوسفعلی ش ش 462 فرزندمتوفی2.مجید نعمت وش بیانلوجه فرزندیوسفعلی 
ش ش 6147 فرزندمتوفی3.معصومه نعمت وش بیانلوجه فرزندیوسفعلی ش ش 49448 فرزندمتوفی4.رقیه نعمت وش بیانلوجه فرزندیوسفعلی 
ش ش 339 فرزندمتوفی5.صفیه ترابی فرزندپناه علی ش ش39006 همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد 
ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3706- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

دادنامه
پرونده کاسه9709984410600592شعبه2دادگاه خانواده ارومیه تصمیم نهایی9709974410601227-خواهان علی بهرامی فرزندحمداله بنشانی 
ارومیه خ آهن پیشه-خوانده مریم صداقه فرزندمحمدحسن بنشانی مجهول المکان-خواسته الزام به تمکین-رای دادگاه- درخصوص دعوی علی 
بهرامی فرزندحمداله بطرفیت مریم صداقه فرزندمحمدحسن بخواسته تقاضای صدور حکم برالزام خوانده به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک 
نظربه جامع اوراق و محتیوات پرونده من جملهفتوکپی مصدق رونوشت سندنکاحیه به شماره ترتیب 11868 مورخ 90/12/4 وجودعلقه زوجیت 
دائم فی مابین طرفین برای دادگاه محرزاست بااین توضیح که حسب اظهارات زوج خوانده درتاریخ 96/12/20 به همراه فرزندمشترک بنام مهران 
16ساله به قصد مسافرت بادعوت عمه زوجه به کشور آلمان شهربرلین رفته اند وپس ازمدت اتمام21روز ویزای مشارالهیا فرزندمشترک به تنهایی 
به ایران مراجعه تموده وخوانده با همدستی عمه اش باجعل مدرک پزشکی درآلمان باقی مانده و مقدمات ازدواج خودبافردی بنام آندریاس یوشه 
رافراهم کرده است حالیه زوج باطرح دعوی معنون تقاضای محکومیت زوجه تمکین و بازگشت به منزل مشترک رانموده درمورد خواسته خوانده 
بلحاظ مجهلو المکان بودن ازطریق نشرآگهی دعوت به جلسه گردیده لکن درجلسه دادرسی حاضرنشده وایحه نفرستاده علیهذا نظربه مرتب 
فوق الذکر وتحقیقات بعمل آمده بامداقه دراظهارات ولوایح خواهان دعوی مطروحه وارد نمیباشد چراکه ازمه یک زندگی مشترک فی مابین 
زوجین وجودعاطفه ومحبت و تشییدمبانی درخانواده میباشد که درمانحن فیه باالتفاوت به اظهارات خواهان به نحوه خروج زوجه به کشوروعدم 
بازگشت نامبرده به ایران واقدام وی به ازدواج بافرد اجنبی حکایت نبودعاطفه بین مداعیین میباشد ازطرفی طرح دعوی تمکین باشکایت کیفری 
زنای غیرمحصنه درشعبه112کیفری2به کاسه 970281بایکدیگر منافات داشته است همان طورکه اشاره گردیده ازمه الزام زوجه به تمکین 
وبازگشت به منزل منوط به فراهم بودن مقدمات تمکین من جمله وجود رابطه عادی وصمیمی بین زوجین میباشد که درقضیه مبحوث عنه 
برفرض حضور زوجه درایران به لحاظ اینکه درحال حاضر اتهام ازدواج بایک اجنبی وزنای غیرمحصنه ازسوی زوج به وی منتسب شده احتمال 
درگیری وخوف ضررجانی متصور میباشد وازسوی دیگر دادگاه جهت بررسی وضعیت روابط زوجین ونحوه خروج خوانده ازایران اخذتوضیح 
ازفرزندان مشترک طرفین الزامی دانسته اما خواهان به بهانه حضور فرزندان درمدرسه با وجوداباغ قبلی درجلسه مورخ 97/10/3 حاضرننموده 
وطی ایحه مثبوت به شماره 1299881اظهارات فرزندان رابه دادگاه ارائه کرده است این درحالی است که ارائه ایحه ازطرف شهودیا مطلع وجه 
قانونی نداشته وقاضی بایستی شخصا اظهارات شهودرااستماع نماید علی ایحال ازنظردادگاه باوجودپرونده کیفری مبنی بر زنای غیرمحصنه 
ونبودروابط عادی وصمیمی بین زوجین مقدمات تمکین فراهم نبوده است دادگاه توجها به نظریه قاضی محترم مشاور ومستندابه ماده1115قانون 

مدنی حکم به بطان دعوی صادرواعام مینماید رای صادره ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غربی است.
3715-معاون قضایی ودادرس شعبه دوم دادگاه خانواده ارومیه-یاقوتی

آگهی انحصاروراثت
صادق بصیرت قره سـقل فرزندعلی ش ش271 صادره اشنویه به استشهادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970809 
شـورای حل اختاف تقدیم این شـورا نموده به اعام داشته شادروان علی بصیرت قره سـقل ش ش166 صادره دراشنویه درتاریخ 97/5/20 
فوت شـده وراث آن مرحوم منحصراسـت 1.صادق بصیرت قره سقل فرزندعلی ش ش271فرزندمتوفی2.مهدی بصیرت قره سقل فرزندعلی 
ش 19فرزندمتوفی3.قرنی بصیرت قره سـقل فرزندعلی ش ش282فرزندمتوفی4.محسن بصیرت قره سقل فرزندعلی ش 31فرز ندمتوفی5.

هاجر بصیرت قره سقل فرزندعلی ش ش283فرزندمتوفی6.گلی زندینی فرزندقادرش ش361همسرمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواسـت مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشـته باشـد ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی 

صادروهروضیت نامه ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3722-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

رونوشت آگهی حصر وراثت
حسن اسمعیلی دارای شناسنامه شماره 248 بشرح دادخواست به کاسه 57/971273از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان محمدعلی اسمعیلی بشناسنامه 3 در تاریخ 97/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1- حسن اسمعیلی فرزندمحمدعلی ش ش248فرزندمتوفی2.حسین اسمعیلی فرزندمحمدعلی ش ش6فرزندمتوفی3.لیااسمعیلی 
فرزندمحمدعلی ش ش53621فرزندمتوفی4.حمیده اسـمعیلی فرزندمحمدعلی ش ش6فرزندمتوفی5.مهین اسمعیلی فرزندمحمدعلی ش 
ش4فرزندمتوفی6.فاطمه عظیمی فرزندآقابابا ش ش141 همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 
قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3717- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت براتعلی قوامی فرزند محمدقلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100449  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقلی قوامی فرزند محمد ولی به ش ملی 5249371388  
طبق گواهی فوت شماره ثبت 3176 در مورخه 1384/10/25  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- کبری روحی به ش  ملی 5249392520  همسر متوفی2- محمدولی قوامی فرزند محمدقلی به ش ملی 5249706231  فرزند متوفی 
3- ثریا قوامی فرزند محمدقلی به ش ملی 5249709771  فرزند متوفی4- کشور قوامی فرزند محمدقلی به ش ملی 5249383815  فرزند 
متوفـی5- حنیفـه قوامـی فرزند محمدقلـی بـه ش ملـی 5249377475  فرزند متوفی6- سـوری قوامـی فرزند محمدقلـی به ش ملی 
5249378064  فرزند متوفی7- صغرا قوامی فرزند محمدقلی به ش ملی 5249380069  فرزند متوفی8- حسین قوامی فرزند محمدقلی به ش 
ملی 5249380077  فرزند متوفی9- براتعلی قوامی فرزند محمدقلی به ش ملی 5249729983  فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت خیرالنساء غامی فرزند محمدحسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100442  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حنیفه شرافتی فرزند علی به ش ملی 5249319092  طبق 
گواهی فوت به شماره ثبت 7198 در مورخه 1397/01/14  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- خیرالنساء غامی فرزند محمدحسین به ش  ملی 5249021654  فرزند متوفی 2- فاطمه قدرتی فرزند ولی به ش ملی 5249017312  فرزند 
متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت بهرام رستمی فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100448  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رستمی  فرزند محمد  ولی به ش ملی 5739555434  طبق گواهی 
فوت به شماره ثبت 3426 در مورخه 1379/08/16  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
0630481751 همسر متوفی2- احمد رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639046411  فرزند متوفی 3-  1
بهمن رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639046444  فرزند متوفی4- براتعلی رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639613391  فرزند متوفی 5- 
بهرام رستمی فرزند محمد به ش ملی 0681131403  فرزند متوفی6- محمدولی رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639217109  فرزند متوفی7- 
زلیخا رسـتمی فرزند محمد به ش ملی 0639046401  فرزند متوفی 8- اصلی رسـتمی فرزند محمد به ش ملی 0639046428  فرزند متوفی 
9- شمسی رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639046436  فرزند متوفی 10- خیرالنساء رستمی فرزند محمد به ش ملی 0639217095  فرزند 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 

او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت محمدتقی روحانی فرزند غامحسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100447  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم غامی فرزند تاج محمد به ش ملی 4869643154  طبق 
گواهی فوت به شماره ثبت 231073 در مورخه 1395/06/22  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اسـت به:  1- محمد تقی روحانی فرزند غامحسـین به ش  ملی 0681310881  همسـر متوفی 2- محمد روحانی فرزند محمدتقی به ش ملی 
5240260893  فرزند متوفی 3- ریحانه روحانی فرزند محمدتقی به ش ملی 5240011478  فرزند متوفی 4- محبوبه روحانی فرزند محمدتقی 
به ش ملی 5240061920  فرزند متوفی 5- فهیمه روحانی فرزند محمدتقی به ش ملی 5240140340  فرزند متوفی 6- تاج محمد غامی فرزند 
غامعلی به ش ملی 0759814376  پدر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت 

نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970607  شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه آقای جال عبدی خاورانی فرزند رضا اتهام 
ایجاد مزاحمت تلفنی – توهین و فحاشی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم  امکان اباغ ا حضاریه و عدم 
دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می 

شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
133 بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609988322300746 شعبه 114 دادگاه کیفری دو )ویژه اطفال و نوجوانان( شهرستان  کرمانشاه تصمیم نهایی  شماره شاکی: 
آقای عرفان زبرجاوی فرزند حیدر با وایت آقای حیدر زیرجاوی به نشانی کرمانشاه شهرک معلم فاز 2 خ سعادت پ28  متهم: آقای امیررضا 
هرمان فرزند سعداله به نشانی  کرمانشاه متواری  اتهام: ضرب و جرح عمدی  رای دادگاه در  خصوص اتهام آقای امیررضا هرمان فرزند سعداله 16 
ساله دایر بر ا یراد صدمه بدنی عمدی با ساح سرد به شاکی آقای عرفان زیر جاوی فرزند حیدر دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و ماحظه مفاد  قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه گزارش ضابطین دادگستری شکایت شاکی  
گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شاهد در صفحه 16 پرونده و متواری  بودن  متهم  و نیز سایر قرائن و امارات دیگر در پرونده با احراز  اتهام انتسابی  
مستندا به ماده 614 قانون تعزیرات و مواد 19  و 89 و 709  و 710  قانون مجازات اسامی متهم را  از جهت جنبه خصوصی به پرداخت سه و نیم  
درصد دیه کامل بابت جراحات حارصه لب باا و دامیه چانه و حارصه دست چپ ظرف یک سال قمری از تاریخ حادثه محکوم و بابت جنبه عمومی 
جرم متهم را به پرداخت ده  میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این 

شعبه و بعد ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
135 قاضی شعبه 114 دادگاه اطفال و نوجوانان  کرمانشاه 

آگهی وقت رسیدگی 
در اجـرای مـاده 174 قانـون آئیـن دادرسـی کیفری مصـوب 1392 بـه آقای علیرضـا رحمانی خاکـی فرزند یدالـه که در پرونده کاسـه 
9709988328700428 به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در  

این شعبه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
136  دادیار شعبه 20 دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی  وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 به آقای اسد قمری فرزند  مراد  که در پرونده کاسه 9709988602100260 به اتهام 
ترک انفاق تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه جهت پاسخگویی به اتهام  خویش حاضر شود 

در صورت عدم حضور دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
137 دادیار شعبه 20 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی  وقت رسیدگی 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آقای ناصر حیدریان فرزند عزیزمراد به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی توهین و 
فحاشی در پرونده کاسه 9709988328700256   تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی در این شعبه 

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا  غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
138 دادیار شعبه بیستم  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه

6- آگهی اباغ رای
به تاریخ 95/12/24 شرکت کارگزاران زیاتی استان کرمان رو ح اله ساجقه و محمدرضا عسکرپور به طرفیت آقای مسعود چراغی پور مبنی بر 
مطالبه وجه به کاسه 9509983468902044 تقدیم شورای حل اختاف 9 کرمان نموده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صوت اعتراض به رای شماره دادنامه 9609983468900874 مورخ 
1396/8/8 صادره از این شـورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شـعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه 
و نسـخه ثانی را دریافت و رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نشـر آگهی در این شـورا قابل اعتراض و 20 روز از آن قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاه های عمومی می باشد.
2044 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

آگهی مزایده 
در پرونده اجرائی به کاسه 970075 و 970076  اجرای احکام شورای حل اختاف آقایان 
رحمت و رحیم خسروی  جهت پرداخت محکوم به مربوط به محکوم له آقای مجتبی امینی 
برنتی اقدام به تعرفه اموال به شـرح نظریه کارشناسی پیوست شده واقع در کیاکا بلوار 
بهنمیر لوازم یدکی معرفی نمودند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال مزبور را 
توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام  دادگاه شهرستان سیمرغ تحت 
شرایط زیر به فروش  می رساند. مشخصات اموال به شرح نظریه پیوست شده می باشد.  
1. قیمت کارشناسی شده 127/200/000 ریال  می باشد. 2. مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه 
شروع کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 
ده درصد قیمت پیشـنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه 
پس از فروش وصول می شود در غیر اینصورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد 
شـد.   3. موعد و زمان فروش روز مورخه 1397/11/03 از سـاعت 10 صبح  الی 11:00   برای 
دو پرونده  فوق الذکر در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشدو 
زمان بازدید 5 روز قبل از موعد فروش می باشد. 4. کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار 

می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان سالخورده گرمستانی 

آگهی مزایده 
در پرونـده اجرائی به کاسـه 970071 اجرای احکام مدنی آقای میراحمد محمدی جهت 
پرداخت محکوم به مربوط به محکومیت آقای میرمجید محمدی اقدام به تعرفه ملک واقع 
در کیـاکا  کمربندی چهاراه مخابرات جنب خ اصلی را معرفی نمـوده لذا این اجرا بنا به 
درخواسـت نامبرده مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام 
دادگاه شهرسـتان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند. مشخصات ملک تعرفه 
شده بدین شرح است که ساختمان مسکونی با اسکلت بتن ارمه و سقف تیرچه بلوک در 
5 سقف در حد اسکلت )اجرای ستون و  سقف( می باشد. ملک مذکور دارای سند  مادر به 
شماره پاک ثبتی 746 فرعی از 24  به شماره ملک 478218 می باشد و در راستای اعمال 
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و در  ازای ارزش 8 قطعه سکه تمام بهار آزادی 
به نرخ روز به فروش می رسد. 1. . قیمت کارشناسی شده 9/500/000/000 ریال  می باشد. 
2. مزایده از مبلغ ارزیابی شـده پایه شروع کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می شود در غیر اینصورت مبلغ 
ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.   3. موعد و زمان فروش روز مورخه 1397/11/13 
از ساعت 10 صبح  الی 10:30 در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می 
باشدو زمان بازدید 5 روز قبل از موعد فروش می باشد. 4. کلیه هزینه های فروش به عهده 

خریدار می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان سالخورده گرمستانی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به 
کاسه پرونده: 9709988531400594 وقت رسیدگی: شنبه 97/11/27 ساعت 09:30 صبح خواهان: آقای محمد علی کیانی فرزند نعمت اله به 
نشانی نهاوند خیابان رسالت گیان خوانده : خانم کلثوم جالوند فرزند علی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر 
تادیه و  هزینه دادرسی 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
7009 دفتر حوزه 114 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

آگهی اباغ دادرسی
بدینوسـیله بـه آقای ناصر بندانی فرزند اکبر به ادرس مجهـول المکان اباغ می گردد مبنی بر آینکه آقای مجید فرامـرزی رجب پور  فرزند 
فریدون دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند پژو 405 به شماره پاک 229س26-  ایران 45 علیه شما به این  شورا تقدیم که به کاسه 
9709983487201103 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 97/11/23 ساعت 10 در وقت تعیین شده در شورای حل اختاف شهرستان بم حاضر و  

در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات  اتخاذ خو اهد شد. 
10691 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  کیان گاز جی 
خواهان شرکت گاز استان اردبیل دادخواستی به طرفیت خوانده  کیان گاز جی به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه  9709980404900005  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 09:30 
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 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. 
10999947 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – وحید عباسخانی 

آگهی مزایده فروش اماک مشاع 
حسب محتویات پرونده  کاسه 971631 شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل آقای حسن رستمی، خانم گلعذار مستی، 
رقیه مستی با وکالت آقای عزیز عزیزی  به طرفیت اقایان و بانوان، رحیم، پری، کلثوم، مائکه، حسین، سکینه، صفیه، فریده، حسین، شیرینعلی، 
عظیم، محمد، سارا، آتیکه، قاسم شهرت همگی مستی سلطان اباد و  جیران قربانی، گل آراء منوچهری تقاضای صدور حکم دایر بر فروش اماک 
مشاع نموده اند حکم صادر و با توجه به قطعیت این اجراء واصل و حسب تقاضای برخی از شرکاء مبنی بر برگزاری مزایده و فروش  اماک مشاع 
از آن طریق موضوع به کارشناس رسمی  ارجاع و حسب نظریه کارشناسی واصله که مصون از اعتراض مانده است مشخصات و ارزش اماک 

به شرح توصیف گردیده است. 

مساحت )متر مشخصات ملک ردیف
مربع(

ارزش هر متر مربع 
)به ریال(

ارزش کل قطعه 
)به ریال(

4165360/0001/499/400/000ملک یری 1

7750360/0002/790/000/000پندام 2

اژدریری )سد  3
چنجاق(

9474300/0002/842/200/000

2700220/000594/000/000ائو دیبی 4

4141360/0001/490/760/000کندآلتی 5

5180150/000777/000/000حاجی آدی یری 6

4500200/000900/000/000تالش یری 7

53912/500/00013/477/500/000یتریباغی8

7360220/0001/619/200/000خداش یری 9

58002/500/00014/500/000/000شوراکت10

9200220/0002/024/000/000قانلی بوغدا11

حیاط با عرصه و ا 12
عیانی 

16003/500/0005/600/000/000

علیهذا و وقت مزایده به روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 10 الی 11 صبح در  اردبیل شهرک اداری  کارشناسان ساختمان  دادگاه های حقوقی 
طبقه اول اتاق شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل در حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل برگزار خواهد شدو 
مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه 
مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی  خودشان را ا عام نمایند. مورد مزایده به بااترین قیمت پیشنهادی و اگذار خواهد شد و از برنده مزایده 
در صو رت عدم پرداخت کل ثمن معامله، فی المجلس 10  درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داشت در صورت   
عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج به عهده محکوم علیهم می باشد و متقاضیان 

شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن  نمایند. 
10999951 مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل 

آگهی اباغ اجرائیه 
محکوم له: آقای آواد صفرپور به نشانی اردبیل خیابان نائبی روبروی مسجد معجز فرش صفرپور محکوم علیه: آقای افشین شیرخانی آذر فرزند 
عبدالعلی به نشانی مجهول المکان پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای افشین شیرخانی آذر که مجهول المکان 
می باشد اباغ می شود که طبق اجرائیه صادره از این شعبه به شماره 9710420404600251- 97/10/08 در پرونده کاسه 950934 محکوم است 
به پرداخت  مبلغ 1/260/000/000 ریال از بابت اصل خواسـته  و پرداخت مبلغ 1/515/000 ریال از بابت خسـارت دادرسـی دعوی اعسار  و مبلغ 
49/800/000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک ها لغایت اجرای حکم در 
حق  محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 63/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم  
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا ا اتخاذ 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 کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز  پس از انتشار آگهی نسبت به  اجرای مفاد  اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
10999950 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل – علی امانی عیسی لو 

511/21آگهی اباغ دادنامه
ـ زهرا یگانه به نشانی مجهول المکان در خصوص دادخواست  بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره قبلی مصطفی رقابی همتی سقاب فرزند محمدرضا 
مرضیه ذاکریان پرونده کاسه 14/970612 به  موجب دادنامه 9709977580701299 حکم به محکومیت خوانده آقای مصطفی رقابی همتی سقاب 
به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) 350000000( ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ده میلیون وهفتصد و هشتاد هزار )10780000( ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و نه میلیون ششصد هزار )9600000( ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می دارد و دعوی خواهان 
ها را  متوجه خوانده ردیف دوم به علت اینکه نقشی در انتقال پول به حساب  خود نداشته ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی 
مدنی و قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق(
511/22آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم حسین غامی ملک آباد 

فرزند محمد
خواهان آقای/ خانم فاطمه اله هیان پور حسین آبادی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ حسین غامی ملک آباد فرزند محمد به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987579800603  شعبه 16 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ) 48 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 ساعت 9/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در  وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق( ـ احمد خرم نیا

511/23آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای/ خانم  علی محمد جالی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هادی میر بهاالدین به خواسته استرداد اشه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987579800652  شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  ) 48 
حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در  وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق( ـ احمد خرم نیا

512/24آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
به موجب پرونده شماره کاسه 961816 اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه 1- بهنام حیدری شهباز 2- شرکت صنایع 
جوش و الکترود آسیا محکوم اند به پرداخت 1/198/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 36/545/000 ریال بابت 
خسارت دادرسی و 28/764/000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم له مهدی کمال شهسوار و پرداخت نیم عشر دولتی  نظربه اینکه 
محکوم علیه نسـبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده شـخص ثالث اموالی در عوض بدهی به شـرح ذیل معرفی و توقیف نموده است  
وتوسط کارشناس آقای فرشاد قندهاری ارزیابی و مقررگردید درتاریخ 1397/10/27 ازساعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام 
مدنی دادگستری طرقبه شاندیز باحضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ 
پیشـنهادی فروخته خواهد شـد وحداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می 
گـردد طالبیـن به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسـبت به بازدید آنـان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد . شرح اموال مورد مزایده : ماشین آات به شرح 1- کشش مفتولی کاهش از قطر 2- چسب اولیه الکترود 3- ماشین مفتول 
صاف کن و مفتول قطع کن 4- ابزارآات مفتول صاف کن و مفتول قطع کن 5- پرس ورودی اکسترودر6- پرس هیدرولیک و کانوایر و 
پرینت الکترود 7- برس قسمت انبرگیر8- شستشوی مفتول 9- تست هم مرکزی الکترود 10- کنترل آمادگی خمیر وت ساخت کشور 
هندوستان که ارزش ماشین آات 4/710/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. محل نگهداری اموال شهرک صنعتی فناوری برتر صنعت 

7 کوشش 3 پاک 321 می باشد.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

511/25آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
واخواه آقای  محمد معینی فر دادخواستی به طرفیت واخوانده آقای فیض اله کمالی فرزند خواجه محمد به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه 
شـماره 9609977576001007 مطرح که به این شـعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609987576000526 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در  وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/26آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان باریج اسانس دادخواستی به طرفیت اکرم رضائی شهری و سید  مجید کوچکی بهابادی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970974 
ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/27 ساعت 12 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به 

هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( ـ مجید خلقی

511/27آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان دایانا حسنی دادخواستی به طرفیت مسعود قاسم نیا و غامحسین و علی اصغر اردکانی احمدی  به خواسته  اعتراض ثالث تقدیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 971028 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/27 ساعت 8 
صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم 

باشد فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( ـ مجید خلقی

511/28آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای مهدی محمدی دادخواستی به طرفیت امیر محمد هاشمی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970852 ثبت و وقت رسیدگی 
برای 97/11/23 ساعت 11 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده امیرمحمد هاشمی به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به 

هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( ـ مجید خلقی

511/29آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای حسین شبانی دادخواستی به طرفیت علی مهرگانیان و شرکت پدیده تجاری دریای نور و محمد حسن زاده و محمد جواد فاضل زاده 
به خواسته اعتراض به عملیات  اجرائی و ابطال سند  تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و 
به شماره 970815 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/23 ساعت 10 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( ـ مجید خلقی

511/30آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای مهدی ساار دادخواستی به طرفیت شرکت مهبد طوس و حسین خاتمی طوسی و نمایندگی فروش سایپا دیزل بخواسته اعتراض 
ثالث اجرائی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970931 ثبت و وقت رسیدگی 
برای 97/11/23 ساعت 8 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان شرکت مهبد طوس و  حسین خاتمی طوسی به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانشار آگهی می گردد تا خواندگان 
از تاریخ نشـر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشـانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )50 حقوقی سابق( ـ مجید خلقی

512/31مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 1381 به شماره انتظامی 12-518 س 44 و شماره موتور 1158172104 

و شماره شاسی 81573586 به نام زرین تاج رحمانیان مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/32سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

شماره: 12/97/6558 تاریخ : 97/10/13
آگهي تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد

پیروآگهي تحدید قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 
آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در بخش یک حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر فطعات مفروز علی آباد 1—اصلی 1469 
فرعی موقوفه حاج  آقا محسن بتصدی اداره اوقاف و امورخیریه گناباد ششدانگ عرصه یکباب انبار قطعات مفروز قصبه شهر 3- اصلی 54 فرعی 
موقوفه شیخ حسین مجیدی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه محوطه 97/11/8 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.  لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک صاحبان ومجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبورملک مورد آگهي 
با حدود اظهارشده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین نسبت به حدود حقوق ارتفاقي ونیزصاحبان اماک وحقوق ارتفاقي که 
درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تاسي روز ازتاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد ودراجراي تبصره 2 ماده واحد قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي ، معترضین مي بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصاح قضائي تقدیم وگواهي ازم را ازمرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.* تاریخ انتشار 97/10/17 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد – محمدرضا اجتهادی عرب

512/33آگهي فقدان سند مالکیت 
نظربه اینکه آقای محمد عباسی فرزند مرادعلی به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت المثني 
نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت ششدانگ پاک 11474 فرعی از 6-اصلی واقع در بخش 3 شهرستان سبزوار که متعلق به 
وي مي باشد به علت نقل مکان مفقود شده است بابررسي دفتر اماک معلوم شد ششدانگ مالکیت فوق الذکر در سیستم جامع اماک ذیل دفتر 
الکترونیکی شماره 139620306011007784 بنام وی ثبت و سند تک برگی بشماره د 94 - 778085 صادر و تسلیم شده است و دفتر اماک بیش 
ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد ماده120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای  
انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند 

مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد. 97/100/1613-تاریخ انتشار:97/10/17
رئیس ثبت اسنادواماک سبزوار- علی آب باریکی

512/34آگهي مزایده 
به موجب پرونده کاسه  971314  اجراي احکام مدنی دادگستری سبزوار آقای سید محمود مصطفوی به پرداخت مبلغ 17/000/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له تعاونی اعتبار صالحین و پرداخت پنج درصد حق ااجرا در حق دولت محکوم گردیده است. با توجه به اینکه محکوم علیه 
تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامي ننموده است از ناحیه محکوم له ششدانگ پاک ثبتی 52 فرعی از 4 اصلی بخش 12 سبزوار واقع در 
خیابان عطاملک جنوبی – حاشیه شمال شرقی چهار راه میدان بار- تقاطع خیابان هفت تیر متعلق به محکوم علیه جهت استیفای محکوم به  به شرح 
ذیل معرفی که از طریق دایره اجرا توقیف گردیده است. پس از اجراع امر به کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردید: ملک فوق دارای 457 متر مربع 
تجاری حاشیه خیابان – زمین باقیمانده پشت تجاری 1108 متر مربع – اداری نیم طبقه 166 متر مربع – سوله 606 متر مربع – نیم طبقه داخل سوله 100 
متر مربع و دارای امتیازات برق سه فاز یک عدد – برق تکفاز 2 عدد – آب و گاز میباشد که ملک فوق خاکی و درب آن  بسته بوده و لذا با توجه عرف 
بازار و شرایط مذکور 3/169/600/000 تومان ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده که در روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 10 صبح از طریق مزایده 

حضوري و با حضور نماینده محترم دادستان در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار به فروش میرسد. 
شم آبادی -دادورز اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار

512/35اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

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 وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
1397603060010000326 مورخـه 97/8/22 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 1396114406001000027  اقای سید محمد اربابی 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه21 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 20/58 متر مربع در قسمتی از پاک 189 فرعی از 135 
اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 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 . با توجه به اینکه متقاضی 
برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده به شماره 960552 مورخه 96/11/13 فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از نسرین قدمگاهی و سید حسین 
اربابی و سید علی قدمگاهی و سیده نجمه اربابی و ندیمه سادات اربابی همگی فرزندان مرحوم و فاطمه قدمگاهی همسر مرحوم با توجه به بخشنامه 
صادره شماره 102/92/34797 مورخه 92/11/1 مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی به موجب درخواست شماره 14/97/625 

مورخه 97/2/11 وراث درخواست صدور سند بنام ورثه مرحوم را دارند. تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/36اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

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 وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
1397603060010000330 مورخـه 97/8/22 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 1396114406001000029  اقای سید محمد اربابی 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه21 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 205/75 متر مربع در قسمتی از پاک 189 فرعی از 
135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 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 . با توجه به اینکه 
متقاضی برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده به شماره 960552 مورخه 96/11/13 فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از نسرین قدمگاهی و سید 
حسین اربابی و سید علی قدمگاهی و سیده نجمه اربابی و ندیمه سادات اربابی همگی فرزندان مرحوم و فاطمه قدمگاهی همسر مرحوم با توجه به 
بخشـنامه صادره شـماره 102/92/34797 مورخه 92/11/1 مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی به موجب درخواست شماره 
14/97/625 مورخه 97/2/11 وراث درخواست صدور سند بنام ورثه مرحوم را دارند. تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/37اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

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 وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
1397603060010000324 مورخه 97/8/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 1396114406001000028  اقای سید محمد اربابی فرزند سید 
حسین بشماره شناسنامه21 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 32/93 متر مربع در قسمتی از پاک 189 فرعی از 135 اصلی بخش 
3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 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 . با توجه به اینکه متقاضی برابر گواهی 
حصر وراثت ارائه شده به شماره 960552 مورخه 96/11/13 فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از نسرین قدمگاهی و سید حسین اربابی و سید 
علی قدمگاهی و سیده نجمه اربابی و ندیمه سادات اربابی همگی فرزندان مرحوم و فاطمه قدمگاهی همسر مرحوم با توجه به بخشنامه صادره شماره 
102/92/34797 مورخه 92/11/1 مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی به موجب درخواست شماره 14/97/625 مورخه 97/2/11 

وراث درخواست صدور سند بنام ورثه مرحوم را دارند. تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/38اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

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 وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
1397603060010000328 مورخـه 97/8/22 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 1396114406001000025  اقای سید محمد اربابی 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه21 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 29/17 متر مربع در قسمتی از پاک 189 فرعی از 135 
اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 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 . با توجه به اینکه متقاضی 
برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده به شماره 960552 مورخه 96/11/13 فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از نسرین قدمگاهی و سید حسین 
اربابی و سید علی قدمگاهی و سیده نجمه اربابی و ندیمه سادات اربابی همگی فرزندان مرحوم و فاطمه قدمگاهی همسر مرحوم با توجه به بخشنامه 
صادره شماره 102/92/34797 مورخه 92/11/1 مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی به موجب درخواست شماره 14/97/625 

مورخه 97/2/11 وراث درخوسات صدور سند بنام ورثه مرحوم را دارند. تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/43آگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی های قبلی و روزنامه محلی به آقای محمد علیپور بریوانلو فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای ابراهیم ابراهیمی علی آباد فرزند نیاز 
محمد دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما تقدیم شورا نموده که به کاسه های 2/909/96 و اصاحیه  899/97 ثبت و به موجب 
دادنامه های 94-97/2/31 رای اصاحی و 1008-97/8/2 محکوم به تنظیم سند رسمی اتومبیل پیکان وانت شماره پاک قدیم 32-991 ص 68 
و شماره پاک جدید 36-467 ی 23 به نام آقای ابراهیم ابراهیمی شده اید.چنانچه به حکم صادره اعتراض دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار 
آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم و به دفتر دوم شورای حل اختاف تسلیم نمائید.و ظرف مدت بیست روز پس از آن دادخواست تجدیدنظر 

خود را به شعبه مربوطه تسلیم نمایید.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/44آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی پرونده:3/291/97؛پیروآگهی قبلی بدینوسیله به آقای ابراهیم قلیچ فعا مجهول المکان اباغ می گردد بموجب رأی شماره 487-
1397/9/27 صادره از شعبه سوم شورای حل اختاف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهل هزار تومان 
بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول در حق خواهان رقیه عباسپور محکوم گردیده. رای 
صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی/روزنامه رسمی آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی صادره 

اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه به این شورا تسلیم نماید.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه- عباسی
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه کاشانی  داراي شناسنامه شماره  3072  به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1227  ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان امیر حسین رستمی مقدم  
بشناسـنامه  4095  درتاریخ  97/9/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: )1(-متقاضی  فوق الذکرخانم نام فاطمه  نام خانوادگی کاشانی نام پدر مرتضی 
شـماره شناسـنامه 3072  )2(- نام  محمد نام خانوادگی رسـتمی مقدم  نام پدر امیر حسـین شـماره 
شناسنامه 0410681881  )3(- نام مریم نام خانوادگی  رستمی مقدم  نام پدرامیر حسین  شماره شناسنامه 
0410390356 )4(- نام  داود نام خانوادگی رستمی مقدم نام پدر محمود  شماره شناسنامه 10 اینجانب با 
انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
  1724/97/ خ  رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آقای حمید سجادی پور داراي شناسنامه شماره  919 به شرح دادخواست به کاسه  1/97ش/1243  ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه برزگری بناد کوکی 
بشناسنامه 5 درتاریخ 97/8/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: )1(- متقاضی  فوق الذکرآقا نام حمید  نام خانوادگی سجادی پور نام پدرعزیزاه  شماره 
شناسنامه  919 )2(- نام مرضیه نام خانوادگی  سجادی پور نام پدر حمید شماره شناسنامه 0410297518 
)3(- نام زهرا نام خانوادگی سجادی پور نام پدرحمید شماره شناسنامه 22648 )4(- نام لیا نام خانوادگی  
سجادی پور نام پدر عزیزاه شماره شناسنامه 3927  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
   97/ 1726 /خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

آگهی وقت رسیدگی
خواهان موقوفه عام رضا فندرسکی بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه گرگان دادخواستی بطرفیت خوانده زهرابیگم سعیدی بخواسته اثبات وقفیت 
واعتراض به ثبت وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 970724 /شعبه 3دادگاه عمومی وحقوقی گرگان ثبت وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/29ساعت11تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ائین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق 
الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازانتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست وضمایم رادریافت ودروقت فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
1264-منشی شعبه 3دادگاه عمومی وحقوقی گرگان-نظریان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درخصوص احضار متهم مهدی پروئی فرزند محمدحسـین موضوع شـکایت مسعود نواصر جهت رسیدگی به شـعبه 103جزایی گرگان واقع 
درگرگان میدان شـهید قندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال ارجاع وبکاسـه پرونده شـماره بایگانی 103/970604ثبت گردیده وقت 
رسیدگی1397/11/24سـاعت 13تعیین شـده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه تجویزماده 344قانون آیین دادرسی کیفری ودستور 
دادگاه مراتب1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تامتهم پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد وازاتهام خود دفاع نماید واا تصمیم مقتضی صادرخواهد شد
1249-دادرس شعبه دادگاه 103دادگاه کیفری2گرگان-عابدی

متن اگهی
آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جمشیدفعال  واخواه شروین موهبتی باوکالت سید جواد مداحی دادخواست واخواهی بطرفیت 
واخوانده جمشید فعال فرزند وهاب بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9709971721100409بایگانی970257/شعبه11شورای حل اختا ف 
گرگان مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981721100257شعبه11شورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ11/23/ 1397ساعت8/30صبح تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن واخوانده ودرخواست واخواه مراتب1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاواخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست واخواهی وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

درشورا حاضر گردد
1261-مسئول دفتر شعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبان زاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حمیده سنچولی
   خواهان عصمت رجب پوردادخواستی بطرفیت خوانده حمیده سنچولی فرزند ابراهیم-محمدصالحی منش به خواسته الزام به تنظیم سندخودرو-
اثبات وقوع بیع-مطالبه خسارات مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720100671 بایگانی970687/شعبه اول شورای حل 
اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/01ساعت9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1259-مسئول دفترشعبه اول شورای حل اختاف گرگان-فاح زاده

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان/شاکی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان دادخواستی بطرفیت خوانده نرگس عباسی-شرکت دامداری گوشت گرگان-

حمیدرضا عباسی-داود عباسی-عالیه میراکبری-محمود حاجی میرقاسمی-فاطمه حاجی میرقاسمی-نسیبه عباسی-قاسم ملک احمدی-ابوالقاسم 
حاجی میرقاسمی-محدثه عباسی-علیرضا عباسی-مصطفی ملک احمدی-مجیدعباسی-زهرا عباسی-حسین عباسی-امیدعباسی-الهام 
میراکبری-زهرا عباسی -محمدرضا عباسی-محمدولی خیبلی-فاطمه عباسی-الهه میراکبری-صمد میراکبری-سعیده حاجی میرقاسمی-کبری 
زرشکی-سکینه ملک احمدی-جواهرحاجی میرقاسمی-امید عباسی-حمیدعباسی-ایمان میراکبری-داود عباسی-سعید حاجی میرقاسمی-مریم 
عباسی-عیسی ملک احمدی-احمد ملک احمدی  بخواسته مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خسارت دادرسی-تخلیه-دستور موقت-الزام به 
ایفای تعهد)مالی(مبنی برخلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9509980056100317 بایگانی 950396/شعبه 2دادگاه عمومی 
حقوقی گرگان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده شرکت دامداری گوشت گرگان ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1263-منشی دفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سهراب ریکی
   خواهان عبدالیوسف باسماچی دادخواستی بطرفیت خواندگان حبیب اله مهدوی-بانک کشاورزی شعبه علی آباد کتول-سهراب ریکی فرزند کمال-
مهدیقلی مهدوی-عبدالمجید باسماچی بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9609
981765100757بایگانی960771/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آبادکتول ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/25ساعت12تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1285-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آبادکتول-عربی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   شاکی عبدالحمید قره شکایتی علیه متهمین1-امید نهتانی2-سجاد افشار3-وحید اکبرنژاد4-علی اکبر بهرمانی دایربر آدم ربایی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان استان گلستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس ارجاع وبکاسه9509981790401035بایگا

نی960328/ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1398/02/14 ساعت9/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم وبه تجویزماده 
394قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامور کیفری ودستوردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تا متهم 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی واخذ دفاع وعنداللزوم دفاع 

ازاتهامات مندرج درکیفر خواست حاضرگردد نتیجه عدم حضور صدورحکم غیابی است. 
1278-شعبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس)مستقردرگنبد کاووس(-قدیم آبادی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   شاکی  بهروزصحتی شکایتی علیه قهرمان حمزه زاده دونیق دایربرشروع به قتل منجربه ایراد صدمه بدنی عمدی بااسلحه تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان استان گلستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس ارجاع وبکاسه 9409981790300671بایگانی960387/

ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1398/02/11 ساعت9/30صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم وبه تجویز ماده 394قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری ودستور دادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود تا متهم پس ازنشرآگهی 
واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی واخذ دفاع وعنداللزوم آخرین دفاع از اتهامات 

مندرج درکیفرخواست حاضر گردد نتیجه عدم حضور صدورحکم غیابی است. 
1277-شعبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس)مستقردرگنبد کاووس(-قدیم آبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت عیسی عسکری زیارت بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981722100761 بایگانی970761/ازاین 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یحیی عسکری فرزند تقی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-عیسی عسکری زیارت ف یحیی ش ش2ت ت1349/06/05ش ملی2122422981فرزند متوفی2-فاطمه 
آقا بابائـی زیارت ف یحیی ش ش7601ت ت1318/03/01ش ملی6289205951همسرمتوفی3-اکبرعسـکری زیارت ف یحیی ش ش1081ت ت 
1342/03/01ش ملی2120830568فرزند متوفی4-قاسـم عسـکری زیارتی ف یحیـی ش ش34ت ت1350/06/25ش ملی2122428600فرزند 
متوفی5-جعفر عسـکری زیارت ف یحیی ش ش1252ت ت06/05/ 1348ش ملی2120832277فرزند متوفی6-قنبر عسکری زیارت ف یحیی 
ش ش13ت ت1340/05/26ش ملی 2122373911فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 

شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1260-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت علی حاتمی فرزند عیسی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100430  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عیسی حاتمی فرزند رمضان به ش ملی 5249656692  طبق گواهی فوت 
به شماره ثبت 7469 در مورخه 1397/09/22  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- گل بی 
بی رحمانی فرزند عدل به ش  ملی 0681404485  همسر متوفی 2- محمد حاتمی فرزند عیسی به ش شناسنامه 2 فرزند متوفی 3- علی حاتمی 
فرزند عیسی به ش ملی 5249349625  فرزند متوفی 4- موسی حاتمی فرزند عیسی به ش ملی 5249878644  فرزند متوفی 5- معصومه حاتمی 
فرزند عیسی به ش ملی 5249348769  فرزند متوفی 6- زینب حاتمی فرزند عیسی به ش ملی 5249746640  پدر متوفی  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه پورعلی جاجرمی فرزند قنبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100422  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که علی اکبر نورانی فرزند حسین به ش ملی 5248979897  طبق گواهی فوت به 
شماره ثبت 7348 در مورخه 1397/05/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- قمر سیدی 
فرزند حسن به ش  ملی 5248969425  مادر متوفی 2- فاطمه پورعلی جاجرمی فرزند قنبر به ش ملی 5249260861 همسر متوفی 3- سمانه 
نورانی فرزند علی اکبر به ش ملی 5240019398  فرزند متوفی 4- سمیرا نورانی فرزند علی اکبر به ش ملی 5240128839  فرزند متوفی 5- زهرا 
نورانی فرزند علی اکبر به ش ملی 5240321469  فرزند متوفی 6- زینب نورانی فرزند علی اکبر به ش ملی 5240385262  فرزند متوفی  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی نورانی فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100410  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه فرخی فرزند رضا به ش ملی 5248970423  طبق گواهی فوت به 
شماره ثبت 6469 در مورخه 1395/01/13  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- محمد نورانی 
فرزند علی به ش  ملی 5248969476  همسر متوفی 2- علی رضا نورانی فرزند محمد به ش ملی 5248983169 فرزند متوفی 3- زهرا نورانی فرزند 
محمد به ش ملی 5248981107  فرزند متوفی 4- عباس نورانی فرزند محمد به ش ملی 5249682022  فرزند متوفی 5- سکینه نورانی فرزند محمد 
به ش ملی 5248974267  فرزند متوفی 6- مهدی نورانی فرزند محمد به ش ملی 5248989582  فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت گبری کریمی فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسـه 9709985895400270  از این دادگاه 
درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان علی کریمی فرزند کریم به ش ملی 5249410111  طبق گواهی فوت به 
شماره ثبت 7410 در مورخه 1397/07/21  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- بتول کریمی 
فرزند علی به ش  ملی 5249412068  فرزند متوفی 2- اسمعیل کریمی فرزند علی به ش ملی 5249716830 فرزند متوفی 3- زهرا کریمی فرزند 
علی به ش ملی 5249413250 فرزند متوفی 4- پری کریمی فرزند علی به ش ملی 249413897 فرزند متوفی 5- محمدرضا کریمی فرزند علی 
به ش ملی 5249413900 فرزند متوفی 6- گبری کریمی فرزند علی به ش ملی 5249405789 فرزند متوفی 7- رضا کریمی فرزند علی به ش ملی 
5249730108 فرزند متوفی 8- ابراهیم کریمی فرزند علی به ش ملی 5249708099 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970218 شعبه چهارم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب اردبیل آقای مهدی صالحی فرزند توکل حسب شکایت آقای 
حمید فریدی به اتهام کاهبرداری از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و اباغ ا حضاریه به و اسطه معلوم نبودن محل اقامت  نامبردگان ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مراتب به نامبردگان اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام خود در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اردبیل )واقع در زرناس ساختمان دادسرای ا ردبیل طبقه دوم شعبه 4 

بازپرسی ( حاضر شود در صو مشارکت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
10999953 منشی بازپرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل – نوروزنسب 

دادنامه 
به تاریخ 1397/9/27 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 105 دادگاه کیفری دو به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کاسه 970509/105 
تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت  از خداوند متعال ختم رسیدگی  را ا عام و به شرح ذیل انشاء رای می نماید. پرونده 
کاسه 9609980402600998 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709970403101286 شاکی: آقای 
امیر چاکر عباسی فرزند ابوتراب به نشانی استان اردبیل تازه میدان راه نمین سابق بن بست نصیریان پاک 68 متهم: عسگر منصوری نصرت آباد 
فرزند منصور )مجهول المکان( اتهام: کاهبرداری رایانه ای  رای دادگاه در خصوص  اتهام آقای عسگر منصوری نصرت اباد  فرزند منصور )عدم حضور( 
دایر بر کاهبرداری رایانه ای  برداشت مبلغ 17/000/000 ریال از حساب بانکی شاکی از طریق سامانه های رایانه  ای یا  مخابراتی  موضوع شکایت آقای 
امیر چاکر عباسی که نظر به شکایت شاکی  گزارش مرجع انتظامی تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و  کیفرخواست صادره  از ناحیه آن مرجع عدم 
حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی  با وصف اباغ قانونی برگ احضاریه به وی و نیز با در نظر گرفتن سایر  اوراق و   محتویات پرونده بزه 
انتسابی به وی محرز و مسلم بوده  مستندا به ماده 13 قانون  جرایم رایانه ای مصوب 1388   عاوه بر  رد بقیه وجه نقد تصاحب شده مبلغ 4/000/000 
ریال در حق شاکی پرونده به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم  می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز از  تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر  استان اردبیل می باشد. 
10999952 رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل – حسین امینی 

مفقودی
اصل سـند کمپانی و شناسنامه پژو سـواری تیپ 206 به رنگ خاکستری روشن متالیک مدل 1384 به 
شـماره پاک 759 ج53 ایران 88 و شماره موتور 10FSS15031008 و شماره شاسی 19807600 مفقود و 

از در جه ا عتبار ساقط ا ست. 
10690

آگهی 
نظر به اینکه  1. علی آقاجانی فرزند سعید 2.  علی حسن زاده عباس اباد فرزند نصرت به اتهام مشارکت در کاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت 
محمود قهرمانزاده از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و اباغ احضا ریه به و اسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مصوب 78 مراتب به نامبرده اباغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی  
در شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان نمین جهت پاسخگویی به اتهام  خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ  انتشار  آگهی اقدام قانونی  معمول خواهد شد. 
10999954 دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب نمین – طاهر بخشی زاده 

آگهی 
نظر به اینکه پرونده کاسه 97/808  اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر محکوم له حمید برزیگر به طرفیت مرضیه صفوی  مبنی بر مطالبه و 
جه حسب درخواست محکوم له به استناد  مواد 131 الی 136 قانون اجرای احکام محکوم است به پرداخت مبلغ 129/200/000 ریال بابت مابه التفاوت 
22 کت و شلوار طرح پارچه جردن و 4 دست کت و شلوار طرح اسپورت چهارخانه به مارک جنتلمن و آنکسی به ارزش  129/200/000 ریال  جهت 
مزایده و فروش در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 گذاشته می شود مزایده از پایه مبلغ  کارشناسی شروع می نمود و کسی که بااترین قیمت مزایده 
را پیشنهاد نماید به عنوان برنه مزایده شناخته خو اهد شد. برنده مزایده بایستی 10 درصد کل مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171291052006 تودیع  نماید مابقی قیمت آن حداکثر ظرف یک ماه از  تاریخ  مزایده  اقدام نماید واا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد   عاقمندان می توانند در موعد  مقرر در محل  اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر حضور یابند. 
884 قاضی اجرای احکام  شورای حل اختاف بوشهر 

آگهی حصر وراثت 
آقای رجب داربوی فرزند احمد دارای شناسنامه شماره 31 صادره از بوشهر به شرح دادخواست به کاسه 163/97ح1 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه راست در  تاریخ 97/8/17 اقامتگاه دائمی خود را بدرود   گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1. رجب داربوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 31 صادره از بوشهر فرزند متوفی 2. فتح اله داربوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
1175 صادره  از دشتستان فرزند متوفی 3. لیا داربوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1070 صادره از بوشهر فرزند متوفی 4. حسین داربوی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 1071 صادره از بوشهر فرزند متوفی 5. یداله داربوی فرزند ا حمد به شماره شناسنامه 9034  صادره از  گناوه فرزند متوفی 
6. زهرا داربوی فرزند احمد به شماره شناسنامه 39 صادره از بوشهر فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی  دارد یا  وصیت نامه از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
883 رئیس شورای حل اختاف خارگ 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 313/7/97 ح خواهان: منصور قربانلو با وکالت سارا محتشمی به نشانی آبادان امیری مجتمع پارمیدا خوانده : حسین صباحیان به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه  مرجع رسیدگی   شعبه 7 شورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی: 97/11/27 ساعت 10 صبح خواهان دادخواستی به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم این شعبه  نموده اند  که تحت کاسه   313/7/97 ح  و با رعایت اینکه خوانده  مجهول المکان می باشد به استناد 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی آگهی اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی  می  گردد خوانده  

می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه و اصل دادخواست  و  ضمائم را تحویل بگیرد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره 7 آبادان 

512/39اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهـی موضـوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
1397603060010000257 مورخه 97/7/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی پرونده کاسه 1396114406001000026  اقای سید محمد اربابی فرزند سید حسین 
بشماره شناسنامه21 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به مساحت 18/4 متر مربع در قسمتی از پاک 189 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان 
واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی 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 . با توجه به اینکه متقاضی برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده به 
شماره 960552 مورخه 96/11/13 فوت نموده وراث حین الفوتش عبارتند از نسرین قدمگاهی و سید حسین اربابی و سید علی قدمگاهی و سیده نجمه 
اربابی و ندیمه سادات اربابی همگی فرزندان مرحوم و فاطمه قدمگاهی همسر مرحوم با توجه به بخشنامه صادره شماره 102/92/34797 مورخه 92/11/1 
مدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی به موجب درخواست شماره 14/97/625 مورخه 97/2/11 وراث درخواست صدور سند بنام 

ورثه مرحوم را دارند. تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/40اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهـی موضـوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی برابر رای شـماره 
139760306015007716- 1397/8/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم لیا فخراردونی فرزند حسین بشماره شناسنامه 200 صادره از بیرجند  
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 115/2 متر مربع پاک 540 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل 
قسمتی از مالکیت خانم صاحبجان زاردشت و قسمتی از پاک محرزگردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/10/17  
نوبت دوم : 1397/11/2

رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد – غامرضا آقازاده
511/41آگهی مزایده اموال مرحله دوم

به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 1/970328ج/13 و 1/967065ج/13 صادره از حوزه شعبه یک و هشت شورای حل اختاف مشهد علیه آقای 
نعمت اله و ناصر صفائی جمعا به پرداخت مبلغ 253/538/196 ریال بابت اصل خواسته و  خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمدرضا زارعی 
محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموالم مشروحه ذیل در قبال محکوم 
به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ چهارشنبه  97/11/3 از ساعت 9 الی 10صبح در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف مشهد از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدیدآنان از  اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده عبارت است از: 1- انواع کت مردانه فاستونی به رنگهای شیری، فیروزه ای و غیره تعداد 95 دست قیمت 
واحد 350/000 ریال قیمت کل 33/250/000 ریال 2- انواع کت مردانه کش 131 دست قیمت واحد 400/000 ریال قیمت کل 52/400/000 ریال 3- کت 
شلوار طرح مطهری تعداد 16 دست قیمت واحد 450/000 ریال 7/200 ریال 4- کت طرح مطهری یک دست 300/000 ریال جمع ارزش چهار قلم البسه 
فوق جمعا 93/150/000 ریال می باشد 5- و تعداد 116 عدد کت و شلوار طوسی و 30 عدد کت تک مخمل که جمعا به میزان 51/100/000 ریال برآورد 

قیمت شده است ) جمع ارزش پنج قلم البسه فوق جمعا به میزان 144/250/000 ریال برآورد گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد – رهنورد 

511/42آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 1/970731ج ش/ 12 صادره از حوزه شعبه یک شورای حل اختاف کات علیه خانم زهره بهبودی جمعا به 
پرداخت مبلغ 4/158/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و 83/160/000 ریال بابت اصل خواسته و  خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای سید احمد 
علوی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموالم مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ شنبه  1397/11/6 از ساعت 9 الی 10صبح در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف مشهد از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدیدآنان از  اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده عبارت است از: 1- حال سالونت تاریخ تولید 2015/12 میادی 40 لیتر فی 45 تومان = 18/000/000 ریال 
2- جوهر به مارک های ) خرگوش، اسب، فیل( تولید 2015 میادی 91 لیتر فی 55 تومان=50/050/000 ریال موارد فوق کا ساخت کشور چین بوده و 

قابل مصرف می باشد که جمعا توسط کارشناس به میزان 68/050/000 ریال ارزیابی گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد – رهنورد 

512/45آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی قنبرزاده فرزند غام نبی
خواهان خانم سمانه خوجه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی قنبرزاده به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9709985728300105 شعبه 3 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 16/30 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. 
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه- علی عباسی زرمهری

512/46آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 972064 ؛آقای امید و حمید مصطفی زاده به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و توهین تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف هستند ظرف مدت سی روز در شعبه 
سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت حیدریه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تربت حیدریه

512/47رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد صفائی حاجی آباد دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 3/652/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر صفائی حاجی آباد به شناسنامه 202 در تاریخ 1397/9/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مریم صفائی حاجی آباد به ش.ملی 890018839 ت.ت 1368/3/7 فرزند متوفی 2- علی اکبر 
صفائی به ش.ش 14018 ت.ت 1353/5/7 فرزند متوفی 3- غامرضا صفائی حاجی آباد به ش.ش 14019 ت.ت 1354/6/1 فرزند متوفی 4- معصومه 
صفائی حاجی آبادی به ش.ش 355 ت.ت 1356/4/1 فرزند متوفی5- زینب صفائی حاجی آبادی به ش.ش 806 ت.ت 1364/2/13 فرزند متوفی6- 
محمد قاسـم صفائی حاجی آبادی به ش.ش 6 ت.ت 1341/1/26 فرزند متوفی7- محمد صفائی به ش.ش 1 ت.ت 1344/9/10 فرزند متوفی8- زهرا 
صفائی حاجی آبادی به ش.ش 16 ت.ت 1349/5/4 فرزند متوفی 9- اکرم صفائی حاجی آبادی به ش.ش 2 ت.ت 1360/6/31 فرزند متوفی10- علیرضا 
صفائی حاجی آباد به ش.ش 34 ت.ت 1347/10/30 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 سه شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/48رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مرضیه صابری حاجی آبادی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کاسه 3/650/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی صابری حاجی آبادی به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/9/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- راضیه صابری حاجی آبادی به ش.ش 3203 ت.ت 1362/8/19 فرزند متوفی 2- ناهید صابری 
حاجی آبادی به ش.ش 3 ت.ت 1354/1/17 فرزند متوفی 3- مرضیه صابری حاجی آبادی به ش.ش 10 ت.ت 1356/3/2 فرزند متوفی 4- فاطمه صابری 
حاجی آبادی به ش.ش 5 ت.ت 1361/1/1 فرزند متوفی5- محمد صابری حاجی آبادی به ش.ش 62 ت.ت 1367/9/22 فرزند متوفی6- مجید صابری 
به ش.ش 316 ت.ت 1351/7/1 فرزند متوفی7- عصمت هنرور حاجی آبادی به ش.ش 4 ت.ت 1334/3/15 همسرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

512/49*آگهی مزایده اموال غیر منقول *
در پرونده کاسـه 64/951615 این اجرا به موجب اجرائیه شـماره 951425177100345 مورخ 1395/08/15 صادره از شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان چناران ؛حسب درخواست خانم ها شهناز ایرجی وارنلو فرزند ذوالفقار و صدیقه ایرجی وارنلو فرزند ذوالفقار 
محکوم عیلهم آقایان و خانم ها ابوالفضل ایرجی وارنلو فرزند ذوالفقار، فیروزه ایرجی وارنلو فرزند ذوالفقار،طاووس ایرجی وارنلو فرزند 
ذوالفقـار، محمد ایرجـی وارنلو فرزند ذوالفقار، هادی ایرجی وارنلو فرزند ذوالفقار ملزمند به فروش ماترک مورث خود شـامل یک باب 
منزل مسکونی واقع درچناران خیابان امام خمینی،حاشیه امام خمینی 21 به مساحت تقریبی 270 مترمربع که مشخصات آن بدین شرح 
می باشد:این ملک در چناران حاشیه بلوار امام خمینی بین امام خمینی 21 و 23 و در مجاورت موتورسازی مودب است. با حاشیه ی 11 
مترواقع در بلوار امام خمینی و طول 24 متر که پس از بررسی اصاحی عرصه آن 250 متر مربع اعام شده است .دارای پروانه ساخت به 
شماره 6368 مورخ 1376/09/03 با کد نوسازی 4/1571 می باشد .ملک مذکور دارای مجوز 80 مترتجاری در طبقه همکف و 80 متر در 
طبقه اول می باشد . اعیان موجود در ملک شامل :ساختمانی با قدمت بیش از 35 سال و به متراژ حدود 100 مترمربع در ضلع شمالی ملک 
در تراز همکف زمین و ساختمان ضلع جنوبی در حاشیه بلوار امام خمینی با حدود 20 سال قدمت در دو طبقه با اسکلت فلزی و سقف 
طاق ضربی که دارای دو باب مغازه تجاری بدون نازک کاری با نصب درب کرکره ای فلزی که در حال حاضر استفاده نمی شود و مجموع 
زیربنای راه پله و مغازه های تجاری واقع در تراز همکف و در حاشیه بلوار امام خمینی 105 متر مربع و همچنین یک واحد مسکونی به 
مساحت 114 مترمربع در طبقه اول و در تراز روی مغازه های تجاری که در حال حاضر مورد استفاده است قرار دارد. این ملک دارای یک 
انشعاب برق و گاز و دو انشعاب آب می باشد . این ملک توسط هیئتی سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری بدون در نظر گرفتن هر 
گونه دیون و بدهی احتمالی و با در نظر گرفتن موقعیت محلی و منطقه ای و مجوزهای صادره برای آن، مساحت عرصه و اعیان و در نظر 
گرفتن کلیه عوامل 6/300/000/000 ریال)شش میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی شده است و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/17 
از ساعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان عمومی  و انقاب شهرستان چناران در محل 
اجرای احکام مدنی چناران به فروش برسـد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم در این  خصوص بعمل آید.مزایده از مبلغ کارشناسـی شـروع و به بااترین قیمت پیشـنهادی واگذار 
خواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی شده را 
فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده 
به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین خواهد شد. )حداکثر 
یک ماه.( پرداخت نمایند در غیر این صورت ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد 
مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود.کلیه بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود و این 

اجرا در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران- عیسی جلینی

512/50اجرائیه
کاسه پرونده شورا:97/35 ش5 - 970094؛ مشخصات محکوم علیه: مهدی افشارمنش فرزند موسی الرضا به نشانی مجهول المکان ؛مشخصات 
محکوم له: روح اله شجاعی فرزند غامحسن شغل کارمند به نشانی گناباد- بیدخت –شهرک امام علی- خ یاس –پاک 13 ؛محکوم به: به موجب 
رای شماره 57 تاریخ 1397/7/11 شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان گناباد در بیدخت که  قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به:1- حضور در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی گناباد جهت تنظیم و انتقال سند رسمی اتومبیل پژو پارس به شـماره انتظامی 144 ق 67 ایران 42 
و- 2- پرداخت مبلغ 2/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه انتشار آگهی 4- پرداخت کلیه هزینه های 
تنظیم سند در حق محکوم له 5- پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرای دولتی در حق دولت.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این 
برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر 
مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسـی مدنی اقدام قانونی از سـوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان گناباد در بیدخت

512/51رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم شهناز حداد دارای شناسنامه شماره 1931 به شرح دادخواست به کاسه 970153 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه تقی زاده بیلندی به شناسنامه 26 در تاریخ 1396/2/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهناز حداد به ش.ش 1931 ت.ت 1344/4/3 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفیه 2- فاطمه حداد 
بیلندی به ش.ش 39 ت.ت 1340/1/4 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفیه و اغیر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

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

512/52آگهی اباغ وقت رسیدگی
به حسین دروکی فرزند رمضانعلی اباغ که صندوق عارف با وکالت شعبانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه  ثبت و 
رای مورخه 1397/11/24 ساعت 16/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس 

خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.97/100/1569
دبیرشعبه سه شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/53آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم 
به موجب اجراییه صادره از سوی شعبه شورای حل اختاف خوسف در پرونده کاسه 970138 اجرایی محکوم علیه آقای حسن رضا عرب نژاد فرزند 
غامرضا به پرداخت 128/475/813 ریال در حق آقای علی بهمدی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق ااجرای دولتی در حق دولت محکوم می باشد که 
محکوم علیه آقای حسن رضا عرب نژاد در قبال پرداخت محکوم به یاد شده یک ساعت آب و اراضی متعلق به غام رضا عرب نژاد را واقع در روستای 
گیسور چاه موتور عمیق معروف به علی تجرونی به مشخصات EC=5760 میکرو موس که نشان دهنده میزان شوری آب چاه موتور می باشد چاه 
موتور فوق دارای پروانه بهره ورداری 30 لیتر در ثانیه )دبی فعلی 25 لیتر در ثانیه( می باشد اراضی معرفی شده به مساحت 5000 مترمربع و در موقعیت 
جغرافیای 40S716548 3795796 می باشد از کل اراضی چاه موتور جدا شده و دارای ابعاد 71/5*70 متر می باشد که از شمال به ادامه اراضی مالک 
از جنوب به راه خاکی و اراضی درانی واز شرق به اراضی حسین کانتر زهی از غرب به ادامه اراضی مالک منتهی می شود ودر حال حاضر فاقد کشت 
می باشد را جهت توقیف معرفی نموده که توسط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشناس هر یک ساعت آب به انضمام اراضی متعلق به آن )5000 
مترمربع( به مبلغ 165/000/000 ریال ارزیابی شده است و مقرر شده در روز شنبه مورخه 1397/11/13 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری 
در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد. لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، ده 
درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین به خرید می توانند 

جهت کسب اطاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه شوراهای حل اختاف دادگستری گناباد

512/54آگهي مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام انقاب دادسرای عمومی و انقاب تربت جام ؛بموجب دادنامه صادره از شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان 
نهبندان به شماره کاسه 920130 مورخ 1397/07/25 موضوع پرونده کاسه 414/970492 اجرای احکام انقاب تربت جام ضمانت آقای احمد ایرانی 
فرزند اسفندیار به میزان چهل میلیون تومان به شرح ذیل به نفع دولت ضبط گردیده است:تربت جام- روستای قلعه گک سند ملی شماره 414 
فرعی از 398 اصلی توسط اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع به 
شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است به مبلغ 400/100/000 ریال ،مزایده  از ساعت 10 الی 11 مورخ 1397/11/14 روز یکشنبه در آدرس تربت جام 
اجراي احکام انقاب دادسرای عمومی  و انقاب  تربت جام برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 
400/100/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی الجملس 
بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در 
صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 

ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزاید بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. 
دادیار اجرای احکام انقاب دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان تربت جام

511/55آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(38/2
به موجب کاسه پرونده اجرائی 61/972238 صادره از شعبه 188 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم محمد علی عشقی محکوم به پرداخت 
مبلغ 71/738/500 ریال در حق منیر قاضی با نمایندگی آقای مصطفی استاجی و مبلغ 3/409/300  ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به ، یکدستگاه خودرو پیکان 1600 مدل 81 رنگ سفید 
به شـماره انتظامی 692 ل 39 ایران 32 که توسـط کارشناس رسمی دادگسـتری به مبلغ 50/000/000ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 
1397/11/14 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری درمحل  اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار 
شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15،از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به 
کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از خودرو موصوف پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از خودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت پذیرد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد 
مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند بالمناصفه می باشد.

مشخصات خودرو مورد مزایده: سواری پیکان 1600 به شماره انتظامی 692 ل 39 ایران 32 مدل 81 ، رنگ سفید قابلیت شماره گذاری دارد. کارت و 
بیمه نامه دارد،ضبط و پخش ندارد، کارکرد استیک ها جلو و عقب 65 درصد جلو داشبورد در حد معمول ، تودوزی فرسوده، اعتبار بیمه 7 ماه ،شیشه 
ها سالم ، سپر جلو و عقب  پنجره دارد،فاقد باطری ، برف پاک کن دارد ، ،چراغها سالم ،آینه ها بغل سالم ، دورتادور بدنه رنگ ، سقف سرقلم کاری ، 
جهت دریافت خدمات، داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث و معاینه فنی از مراکز مجاز الزامی است که به مبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

511/56آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(38/2
به موجب کاسه پرونده اجرائی 42/971915 صادره از شعبه 183 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/خانم علیرضا سینه سپهر محکوم به پرداخت 
مبلغ 37/702/933 ریال در حق ملیحه شفیع و مبلغ 1/250/000  ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
ننموده است،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به ، یکدستگاه خودرو سواری پژو آ دوگانه سوز به شماره انتظامی 684 و 27 ایران 12 که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقررگردید در تاریخ 1397/11/14 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده 
محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر 
شمالی 15،از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. 
طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشترو بازدید از خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
خودرو مورد مزایده اقدام ازم صورت پذیرد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.کلیه 
بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند به عهده خریدار می باشد.مشخصات خودرو مورد مزایده: سواری پژو روآ، دوگانه سوز مدل 
87 به شماره انتظامی 684 و 27 ایران 12 ، رنگ سفید روغنی ، بیمه نامه روئت نشد، آج استکی ها 60 درصد ، رنگ شدگی و خوردگی دارد ،فاقد 

روکش صندلی و لوازم اضافی دارد. دارای ضبط و پخش و استیک یدک در اطراف اتاق می باشد که به مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد 

512/57اباغ اخطاراجرائي 
به 1- حسین راعی فرزند محمد 2- منیژه ارجمند نیا فرزند داود اباغ که به موجب راي شماره 6/93/707 به پرداخت تضامنی مبلغ 17000000 ریال و 
تاخیر تادیه از 4/5/ 97 و هزینه دادرسی به مبلغ 312500 ریال درحق آقاي جواد پورفرهمند فرزند علی اکبر  محکوم  که پس از انتشار این اخطار می 

بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع به اجرا نمائید درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت.
دفترشعبه ششم شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/58اباغ دادنامه 
شماره کاسه : 4/599/96 - به علیرضا نورمحمدی فرزند علی محمد اباغ مي گردد  که آقاي سیدمرتضی نقیب زاده فرزند سیدعلی اکبر دادخواستي 
به خواسته مطالبه وجه و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه علیه شما به این شعبه ارایه که حسب رای راي شماره 250-39 به شرح خواسته مذکور 

محکوم به گردیده اید راي صادره غیابي ظرف بیست روز قابل واخواهي می باشد .
دفترشعبه 4 شوراي حل اختاف سبزوار

512/59آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به سیدمحمد ترابیده فرزند سیداحمد اباغ که میثم صدیق مجرد فرزند حسن دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 
7/97/697 ثبت و برای مورخه 97/11/27 ساعت 18/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و 

ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه  7 شورای حل اختاف سبزوار

512/60آگهی
پرونده کاسه 9609985176600883 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر چناران)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره شاکی: آقای وحید خاکی 
فرزند محمدعلی به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – شهر چناران – بهشتی17 پاک 30 متهمین: 1- آقای حسین زابلی به نشانی 
خراسان رضوی – چناران – روستای ملی 2- آقای سیدقاسم  عظیمی گلوم فرزند سیدهاشم با کفالت آقای غامعلی برسانی فرزند حسینعلی به 
نشانی خراسان رضوی – چناران طالقانی 15 پ 20 3- آقای میثم حمیدی به نشانی خراسان رضوی – چناران خ امام خمینی 9 نرسیده به چهار راه 
دوم پ 15 درب مشکی 4- آقای رضا پهلوان فرزند حسن به نشانی خراسان رضوی – چناران – شهرک قاضی پشت مدرسه اصفهانی کوچه 4 متری 
5- آقای علی خدایگان فرزند براتعلی با کفالت آقای ابراهیم نوری فرزند محمد جعفر به نشانی خراسان رضوی – چناران امام خمینی 17 چهارراه 
اول سمت راست پ 3 اتهام ها: 1- مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 2- اخال در نظم و آسایش عمومی 3- ایراد جرح عمدی با چاقو – به نام 
خدا – رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان 1- سیدقاسم عظیمی گلوم فرزند سیدهاشم اهل و ساکن چناران متولد 79/08/28 بالغ کمتر از 18 سال 
در زمان ارتکاب جرم متاهل کارگر شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری و آزاد با معرفی کفیل 2- علی خدایگان فرزند براتعلی اهل و ساکن چناران 
متولد 78/12/27 بالغ کمتر از 18 سال در زمان ارتکاب جرم مجرد کارگر شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری و آزاد با معرفی کفیل3- میثم حمیدی 
4- رضا پهلوان 5- حسین زابلی هر سه متهم اخیر فاقد مشخصات بیشتر و فعا متواری همه متهمان دایر بر الف – اخال در نظم و آسایش عمومی 
از طریق هیاهو و جنجال و حرکات غیر متعارف وتعرض به افراد ب – مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و مضافا متهم ردیف اول دایر برایراد 
جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای وحید خاکی فرزند محمدعلی و موضوع کیفرخواست شماره 9710435176001360-97/08/06 صادره از 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان چناران که با توجه به عمل ارتکابی متهمان عنصر مادی جرم منطبق بر عناوین اتهامی یاد شده قرار می گیرد. 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش ابتدایی مرجع انتظایم و شکایت بعدی شاکی و گواهی پزشکی قانونی ایشان و مفاد اظهارات وی در مرجع 
انتظامی و در دادسرا که نحوه اقدام متهمان و انگیزه ایشان را در تعرض بی جهت به خود در محل عبور ومرور عمومی وایراد جرح باچاقو توسط متهم 
ردیف اول و تعقیب و گریز طوانی در محل خیابان با حرکات چاقو و شمشیر تشریح نموده است وبا لحاظ مفاد اظهارات شهود حاضر در دادسرا ودر 
جلسه رسیدگی شعبه که صراحتا به اقدام متهمان حسب مورد در ایراد جرح عمدی با چاقو و اخال در نظم و آسایش عمومی اشاره داشته اند و صرف 
نظر از اینکه دو متهم ردیف اول و دوم منکر عناوین اتهامی و حضور خود در محل حادثه گردیده اند که این امر یا دایل یاد شده واوضاع و احوال حاکم 
بر موضوع و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده در تعارض است و همخوانی ندارد واز طرفی سایر متهمان در دادسرا با وصف اباغ قانونی احضاریه 
ها حاضر نشده و با صدور برگ جلب نیز امکان دسترسی به ایشان فراهم نگردیده و در جلسه رسیدگی شعبه نیز با وصف اباغ قانونی احضاریه ها و 
انتشار آگهی حضور نیافته و دفاعی در برابر عناوین اتهامی معمول نداشته اند لذا دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز می داند به استناد مواد 17 و 448 
و 449و 559 و بند الف ماده 488 و ماده 714 و 715 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 19 و بند ت ماده 89 و ماده 131 همان قانون 
و به استناد ماده 618 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 متهم ردیف اول را از بابت ارش جراحت شانه چپ به پرداخت دو صدم دیه 
کامل و همه متهمان را مشترکا و به نسبت مساوی از بابت ارش تورم خلف سر به پرداخت دو هزارم دیه کامل و از بابت کبودی ناحیه داخلی زانوی چپ 
به پرداخت یک ونیم هزارم دیه کامل در حق شاکی اقای وحید خاکی فرزند محمدعلی ظرف مهلت یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم )96/10/06( و از 
بابت جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول را از بابت دو عنوان اتهامی ) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد( به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال درحق همان صندوق و هر یک از متهمان ردیف سوم وچهارم و 
پنجم رانیز به تحمل هفت ماه حبس و پنجاه ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهمان ردیف اول ودوم حضوری و ظرف مدت 
بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است ونسبت به سایر متهمان غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو و دادرس دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان شهرستان چناران

512/61آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم فاطمه رسولی جامی فرزند ایوب به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای ایمان شمس احمدی دادخواستی به 
خواسته تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به شماره کاسه 3/1051/97 ثبت و برای روز 
سـه شـنبه مورخه97/11/23 ساعت 11/30  صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به اسـتناد 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

512/62اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960205  مشخصات محکوم له / محکوم لهم:  1- ابوالقاسم نوری زاده فرزند غامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان 
تربت جام فرهنگیان فاز 1 بهورز 8 پ 44  - مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1-غام احمد زمردی جامی2- اداره راه و شهرسازی جام به نشانی 
خراسـان رضوی تربت جام – بلوار امام محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شـماره  9710095248300097 وشماره دادنامه مربوطه 
9709975248300416  محکوم علیه محکوم است به 1-محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک 
موضوع خواسته به نام خواهان و هم چنین خوانده ردیف دوم محکوم به پرداخت و فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند و حق الزحمه کارشناسی )400 هزار 
تومان(2-نیم عشر دولتی -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(
مدیر دفترشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام

512/63 اگهی
در پرونده کاسه 971340 آقای براتعلی یوسفیان فرزند محمد به اتهام فروش گوشت واجزای جانوار وحشی بدون کسب پروانه تحت تعقیب می باشد 
) شکایت محیط زیست جغتای ( و بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت 11/30 صبح مورخه 1397/11/29 در شعبه اول دادگاه کیفری 2 جغتای حاضر 
واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد در ضمن متهم می تواند به همراه خود 

وکیل داشته باشد همچنین جهت تحویل کیفر خواست به دفتر شعبه اول دادگاه مراجعه نماید.رایگان
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جغتای
511/64 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم ابوالفضل توکلی زاده فرزند 

محمد علی
خواهان آقای/ خانم پروین دهقانی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای/ خانم ابوالفضل توکلی زاده به خواسته اثبات زوجیت مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شـماره پرونده کاسه 9709987586800564 شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 970585
منشی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ حسین نوری
511/65آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم سید اکبر قصاب گروسی 

فرزند سید احمد
خواهان آقای/ خانم زهرا نصر اله زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم سید اکبر قصاب گروسی به خواسته طاق به درخواست زوجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586800941 شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 970981
منشی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ حسین نوری

511/66آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به رضا شکوهی کوشالی فرزند محمد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه 18 خانواده در پرونده کاسه 970405 به موجب دادنامه شماره 9709977586800708  مورخ 1397/7/10 صادره از شعبه 18 خانواده محکوم 
علیه محکوم به پرداخت ماهیانه 500/000 تومان از تاریخ 1397/8/5 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 50/500 تومان هزینه دادرسی و 30/000 تومان 
هزینه روزنامه بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 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.  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ فاطمه خاکشور

511/67آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به رضا شکوهی کوشالی فرزند محمد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه 18 خانواده در پرونده کاسه 970405 به موجب دادنامه شماره 9709977586800707 مورخ 1397/7/10 صادره از شعبه 18 خانواده محکوم 
علیه محکوم به پرداخت ماهیانه 500/000  از تاریخ 1397/8/5 بابت اصل خواسته و نیز چرداخت 50/500 تومان هزینه دادرسی و 45/000 تومان هزینه 
روزنامه بابت خسارات ناشی از هزینه های  دادرسی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد.  بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 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.  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ فاطمه خاکشور

511/68آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به محسن نعمتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست عاطفه بانوی علیه شما بخواسته تعدیل 
نفقه به موجب حکم شماره 9709975113401410 در پرونده کاسه 970809 به پرداخت نفقه ماهیانه هفت میلیون ریال  محکوم شده اید. مراتب بدین 

وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ عبداللهی 

511/69آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاسه پرونده: 970993 . وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 8/30 صبح . خواهان: فاطمه قوام رودخانه گی فرزند حسن. خوانده: آرمان روئین 
تن فرزند غام. خواسته: مطالبه نفقه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م 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 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 10 دادگاه  خانواده مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ـ عبدالهی

511/70آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به رضا ناروئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سعیده خانی علیه شما بخواسته طاق  به 
موجب حکم شماره 9709975113401402 در پرونده کاسه 970748 به مطلقه نمودن زوجه با بذل یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه محکوم شده 
اید در صورت عدم حضور زوجه به وکالت می تواند خود را مطلقه نماید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )39 خانواده سابق(  ـ عبداللهی

511/71آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
ـ افسانه حسین زاده عزت آبادی  کاسه پرونده: 970958 . وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 9 صبح . خواهان: زهرا یوسفی زاده. خواندگان: 1
ـ مریم حسین زاده عزت آبادی . خواسته: مطالبه نفقه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 ارجاع  2
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م 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 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 10 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )39 خانواده سابق( ـ عبدالهی

511/72آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقای  حمزه کهخانسب فرزند  موسی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم معصومه 
بیابانگرد فرزند رمضانعلی بطرفیت شما به خواسته طاق به موجب حکم شماره 9709975113301066 در پرونده کاسه 9/970033 حکم به تحقق 
احراز شرط ضمن عقد سند نکاحیه صادر و اعام می نماید زوجین ظرف 6 ماه پس از قطعیت رای با حضور در یکی از محاضر رسمی و با بذل 20 عدد 
سکه از مهریه از سوی زوجه نسبت به اجرای طاق خلعی نوبت اول و ثبت آن اقدام خواهد نمود در صورت عدم حضور زوج، زوجه می تواند با توجه 
به وکالت محقق شده از تخلف زوج  از شرط ضمن العقد از طرف زوج قبول بذل نموده و نسبت به اجرای صیغه طاق و ثبت آن اقدام نماید. حضانت 
فرزند مشترک با مادر است در خصوص جهیزیه ادعائی ندارد در خصوص نفقه پرونده مربوطه پیگیری خواهد شد گواهی عدم حمل به محضر ارائه 
خواهد شد. رای صادره و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی و اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت مذکور قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر است. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.
منشی شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )38 خانواده سابق(  ـ شمس نیا

511/73آگهی
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم مرضیه حسن پور بطرفیت قاسم اکبریان فعا مجهول المکان نسبت به دادنامه 9709975112300956 صادره از 
این شعبه، تجدید نظرخواهی به شما اباغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدید 

نظر ارسال می گردد. 970001
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد )28 خانواده سابق(

511/74آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نصراه هراسان
خواهان خانم حلیمه نوروز علی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نصراه هراسان به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع  به شماره 
پرونده کاسه 9709985114100982 شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46 خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواسـت خواهان مرتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشـار 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. 971030
 منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
)46 خانواده سابق( ـ محمدرضا کاوه نژاد

511/75آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقای احمد قطب زاده فرزند جبار فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورددادخواست خانم معصومه انوشیروانی 
فرزند ابوالقاسم در پرونده کاسه 29/970104 به خواسته طاق محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 
تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی و ظرف بیست روز پس از 

اباغ قابل فرجام خواهی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ اکرم زارع پور طرقی

511/76آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به خانم طاهره بخشی نیاراد فرزند ابوالقاسم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورددادخواست آقای مصطفی 
بهره پور فرزند حبیب اله به کاسه 29/970170 به خواسته طاق محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز قابل پس از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی و ظرف همین  مدت پس از اباغ قابل فرجام خواهی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ اکرم زارع پور طرقی

511/77آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمود بلبلی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم فاطمه برزگر نژاد 
ـ پرداخت ماهانه مبلغ 250 هزار تومان به عنوان نفقه فرزند و نیز پرداخت هزینه  فرزند عباس پرونده به کاسه 5/970191 به خواسته تعدیل نفقه 
دادرسی به مبلغ 912000 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 دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )44 خانواده سابق( 

511/78آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاسه پرونده: 5/971060 . وقت رسیدگی : 97/11/25 ساعت 10 صبح. خواهان: خانم فریده رضائی. خوانده: حسین صادقی فرزند قربانعلی مجهول 
المکان . خواسته: طاق به درخواست زوجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی مورخه 97/11/25 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود 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 باا جهت رسیدگی حضور به هم 

رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت نشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )44 خانواده سابق( ـ یوسفی
511/79آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  آقای/ خانم سحر بهمن طهرانی فرزند 

عبدالکریم
خواهان آقای/خانم علی اکبر دادخواه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم سحر بهمن طهرانی به خواسته تنفیذ طاق و ثبت واقعه طاق مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرنده کاسه 9709987585300890 و شماره بایگانی 3/970939 شعبه  3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد  ـ فاطمه صمدی

511/80آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سعید فوادپناه قره تکان فرزند صمد اباغ می گردد حسب دادخواست خانم زینب فوواد پناه فرزند احمد مبنی بر مطالبه نفقه 
در روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 راس ساعت 8/30 صبح در شعبه 30 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد حاضر شوید. مراتب به 
تجویز ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی تا خوانده ظرف یک ماه با مراجعه به دفتر شعبه 30 ضمن اعام 

نشانی کامل خویش نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت کند در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 970138
شعبه 30 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/81آگهی اباغ دادنامه
 بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین فرخی فرزند علی جمعه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم فاطمه لطیفی 
فرزند ماشاله به طرفیت شما به خواسته طاق به موجب حکم شماره 9709977580201014 در پرونده کاسه 970432/22 به زوجه اجازه اعمال 
ـ مهریه مبلغ 800 هزار تومان به تاریخ سال وقوع عقد می  باشد که زوجه مبلغ 50 هزار تومان را در  وکالت در طاق می دهد تا با رعایت موارد ذیل 1
ـ اجره المثل و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت با توجه به فقد ادعایی از سوی زوجه منتفی  قبال طاق بذل نموده الباقی بر ذمه زوج باقی است. 2
ـ زوجه می تواند نفقات معوقه خود را مستقا اقدام نماید و نسبت به جهیزیه ادعائی ندارد و گواهی عدم  ـ زوجین فرزند مشترک ندارند 4 است. 3
حمل را به محضر ارائه نماید با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق و با تعیین نوع طاق خود را مطلقه نماید محکوم می نماید و مهلت اعتبار 
این گواهی از تاریخ اباغ رای  قطعی شش ماه می باشد مراتب بدینوسیله به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در روزنامه درج میگردد رای 
صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه به مدت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر و ظرف مدت بیست روز 

قابل فرجام خواهی می باشد.
منشی  شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )52 خانواده سابق(  
511/82آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  آقای/ خانم فائزه سادات حسینی فرزند 

سید محسن
 خواهان آقای/خانم جعفر عربی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم فائزه سادات حسینی فرزند سید محسن به خواسته گواهی 
عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرنده کاسه 9709987580200870 شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )52 خانواده سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ـ از اقارب بوده )بستگان( 2ـ  ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  به دعوی طاق به همراه یک نفر داور واجد شرایط، شرایط داور: 1

ـ متاهل باشد در دادگاه حاضر گردد. 970909 سی سال سن داشته  3
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد  )52 خانواده سابق( ـ سید حجت افسریان محصل

511/83آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی اصغر حیدری چهل بازه فرزند رمضانعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
خانم سارا گلکار مامحمد قلی فرزند حسین علیه شما بخواسته حضانت از فرزند مشترک بنام علیرضا 8 ساله و تقاضای صدور حکم به حضانت 
ـ 1397/08/28 در پرونده کاسه 24/970615 ، ضمن سلب حضانت پدر  )مادر( از فرزند مشترک به موجب حکم شماره 9709977580100898 
از فرزند مشترک اعامی، حکم به حضانت مادر از فرزند مشترک فوق الذکر، را صادر و اعام می نماید، رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان 

رضوی می باشد. 970615
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )51 خانواده سابق( ـ فاطمه محمود غزنوی

511/84آگهی اباغ رای غیابی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم اله تیموری فرزند ابراهیم بطرفیت آقای مولی تیموری فرزند فیض محمد بخواسته حضانت فرزند مشترک بنام 
علی رضا 11 ساله باالتفات به مطاوی پرونده دادخواست تقدیمی و ضمائم ابرازی ماحظه می گردد که خواهان اختصاراً عنوان نموده شوهرم زندگی را 
ترک نموده  و به افغانستان رفته تقاضای حضانت فرزند را دارم خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و ایحه ای نیز ارسال 
نداشته  در نتیجه دفاعی به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه ایراد و تعرضی باقی مانده بنا به مراتب معنونه و اظهار نظر قاضی محترم 
مشاور و از آنجائی که حضانت اطفال تا سن 7 سالگی با مادر می باشد و بعد از آن حضانت با رعایت مصلحت  فرزند می باشد لذا دادگاه با رعایت 
مصلحت فرزند دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به تبصره ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند مشترک مذکور را به خواهان اعطاء می 
نماید. رای صادره غیابی بوده پس از اباغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای می باشد در صورت  اباغ و سپری شدن 

مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم صالحه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. 870541
رئیس شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ـ محمد عیسی پرهیزکار

511/85آگهی اباغ دادنامه
ـ امیر حسین بردبار فرزند حسن فعا مجهول المکان  ـ حامد آجودان حیدری فرزند هاشم 2 بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم 1
اباغ می شود در  مورد دادخواست سید احسان ذره اقبالی علیه شما به خواسته تنظیم سند خودرو و اثبات وقوع عقد بیع به موجب حکم شماره 
9709977576001284 در پرونده گاسه 10/970614 به حکم به اثبات وقوع عقد بیع مورخه 96/2/9 و آقای حسین بردبار به  تنظیم سند خورو 
سواری مزدا 3 مدل 90 به شماره انتظامی 768 ج 53 ایران 36 در حق محکوم له و هر دو خوانده به پرداخت بالمناصفه به پرداخت مبلغ ششصد و 
سی هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ پانصد و شصت و پنج هزار تومان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی  مشهد ـ مرادنیا

511/86آگهی تبادل لوایح
پیـرو آگهی های قبلی به محسـن خراسـانی فرزند محمود اباغ می گرد سـتاد اجرایی فرمان حضرت امام دادخواسـت تجدیدنظـر از دادنامه 
9709977578101177 در پرونده 960642 به طرفیت شما تقدیم این دادگاه نموده است. ظرف 10 روز از انتشار نسبت به تبادل لوایح اقدام فرمایید. 
شعبه 31  دادگاه حقوقی مشهد
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  خانم آمنه عرب  داراي شناسـنامه شـماره  934  به شرح دادخواسـت به کاسه 1/97ش/1251  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اصغر رحیمی 
النگی  بشناسنامه  2 درتاریخ  97/9/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: )1(- متقاضی  فوق الذکر خانم نام آمنه  نام خانوادگی عرب نام پدر جعفر 
شماره شناسنامه 934 )2(- نام بهنام نام خانوادگی رحیمی النگی نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه 
0410057967  )3(- نام امین  نام خانوادگی رحیمی النگی نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه 985 
)4(- نام مهدیه نام خانوادگی رحیمی النگی نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه  474 )5(- نام ثمین 
نام خانوادگی رحیمی النگی  نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه  25455  اینجانب با انجام تشریفاتی 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
   1725/97 /خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آقای سـید محمد علی احمدی  داراي شناسـنامه شـماره  31  به شـرح دادخواسـت به کاسـه  
1/97ش/1254  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
حلیمه خاتون حیدری  بشناسـنامه  247  درتاریخ  97/6/10  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : )1( -متقاضی  فوق الذکرآقا نام سید محمد علی  
نام خانوادگی احمدی نام پدر سید ابراهیم شماره شناسنامه  31 )2(- نام سیده زهرا  نام خانوادگی 
احمدی  نام پدرسید ابراهیم  شماره شناسنامه  2935 )3(- نام نیره السادات  نام خانوادگی احمدی 
نام پدرسـید ابراهیم  شـماره شناسنامه 4196  )4(- نام زینت السـادات  نام خانوادگی احمدی  نام 
پدر سید ابراهیم   شماره شناسنامه 73 )5(- نام احترام سادات  نام خانوادگی احمدی نام پدر سید 
ابراهیم  شـماره شناسنامه 344  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسـی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشـد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1727/97 /خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشـت حصروراثت  اسـمعیل ابراهیم پور قلعه جوقی فرزند رحیم بشـرح دادخواسـت تقدیمی ثبت شده بکاسه9709981
720900645بایگانی970666/ازاین دادگاه درخواسـت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شـادروان رحیم ابراهیم پورقلعه 
جوقی فرزند غفوردراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراسـت به1-ماهیده فرزین قره شیران ف حسین 
کدملی 2239741546 همسرمتوفی2-سحرابراهیم پورقلعه جوقی ف رحیم کدملی2239920033دخترمتوفی3-اسمعیل ابراهیم پور قلعه 
جوقی ف رحیم کدملی 0080999360 پسرمتوفی4-ساغر ابراهیم پورقلعه جوقی ف رحیم کدملی 0014805103دخترمتوفی اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1273-مسئول دفترشعبه9 شورای حل اختاف گرگان-فاح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهـان رونوشـت حصروراثـت مریـم سـیف اللهـی مقـدم فرزنـد حسـن بشـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بکاسـه 
9709981722100756بایگانی970756/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمد 
جعفرسیف اللهی مقدم فرزند صالح دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-مریم سیف اللهی مقدم 
ف حسـن ش ش68824کد ملی1460687183ت ت05/02/ 1325 خواهرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1275-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکار معظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهـان رونوشـت حصروراثـت مریـم مظلومی فرزند غامعلی بشـرح دادخواسـت تقدیمی ثبت شـده بکاسـه97099817221007

66بایگانی970766/ازایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده وچنین توضیح داده که شـادروان فاطمه میرتسـلیم  فرزند 
مرحـوم سیدابوالحسـن دراقامتگاه دائمی خود بـدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراسـت به1-مریـم مظلومی ف غامعلی 
کدملی2121928774فرزنـد متوفی2-غامعلـی مظلومی ف موسـی کدملی2249557713همسـرمتوفی3-زهرا مظلومی ف غامعلی 
کدملی2121595661فرزندمتوفی4-محمدمظلومـی ف غامعلـی کدملـی 2122582278فرزندمتوفی5-رضـا مظلومـی ف غامعلـی 
کدملی2121426043 فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1268-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای احسـان مقصودلو کمالی فرزند ذوالفقاربشـرح درخواسـتی که بکاسه970744-این شـورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که ذوالفقارمقصودلوکمالی فرزند مختاربشماره شناسنامه9صادره ازگرگان درتاریخ12/7/ 96دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-محمدتقی مقصودلوکمالی ف ذوالفقار ش 
ش43ت ت1353فرزند متوفی2-علی مقصودلو ف ذوالفقارش ش1610ت ت1359فرزند متوفی3-احسان مقصودلو کمالی ف ذوالفقار ش 
ش331ت ت1361فرزند متوفی4-سمیه مقصودلو کمالی ف ذوالفقار ش ش5ت ت1356فرزند متوفی5-صاحبه مقصودلو کمالی ف ذوالفقار 
ش ش4236ت ت1365فرزند متوفی6-فاطمه صغری تاجیک بیار جمندی ف مختار ش ش8ت ت1334همسـرمتوفی واغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1262-شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم بی بی نورکول میرگل زاده فرزند غامحسـین بشـرح درخواسـتی که بکاسـه اندیکاتور172-این شـورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که غامحسین میرگل زاده فرزند آقاجان بشماره شناسنامه3672200255  صادره از زابل 
درتاریخ1392/10/20دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فاضل آباد  فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-فریدون 
میر گل زاده ف غامحسین ش م2269179668ت ت1349/6/30فرزند متوفی2-رضا میرگل زاده ف غامحسین ش ش2269739566ت 
ت1353/6/29فرزند متوفی3-محمدرضا میر گل زاده ف غامحسین ش ش2269770544ت ت1360/9/1فرزند متوفی4-علیرضا میرگل 
زاده ف غامحسـین ش ش2269438892ت ت1358/1/15فرزنـد متوفی5-فرهـاد میرگل زاده ف غامحسـین ش ش2269942701ت 
ت1367/11/22فرزند متوفی6-طیبه میرگل زاده ف غامحسـین ش ش2269202155ت ت1355/7/1فرزند متوفی7-سمیرا میرگل زاده 
ف غامحسـین ش ش2269932986ت ت1364/6/1فرزند متوفی8-بی بی نورکول میرگل زاده ف غامحسـین ش ش3672204129ت 
ت1333/11/30فرزندمتوفی9-مـاه تون میرپور ف گل جان ش ش3670822860ت ت1331/9/17همسـرمتوفی واغیر اینک شـورا پس 
ازانجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1288-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کماان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای حسـین قوچیکه فرزند موسـی بشرح درخواسـتی که بکاسه970101-این شـورا ثبت گردیده درخواسـت صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشـته که خان محمد فرهمند فرزند ابراهیم  بشـماره شناسـنامه447صادره از زابل درتاریخ 1382/6/19دراقامتگاه 
دائمی خود شهرسـتان علی آباد کتول فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتسـت از1-علیجان فرهمند ف خان محمد 
ش ملی3672126303محـل صدورزابل ت ت1340/1/6فرزند متوفی2-علیرضا فرهمند ف خان محمد ش ملی3672126314محل صدور 
زابـل ت ت1341/5/17فرزندمتوفی3-علـی یاور فرهمند ف خان محمد ش ملی3672462535محـل صدورزابل ت ت1346/3/20فرزند 
متوفی4-کبـری فرهمند ف خان محمـد ش ملی2269141891محل صدورعلی آبـاد ت ت1351/1/1فرزند متوفی5-کنیزفرهمند ف خان 
محمد ش ملی3672126292محل صدورزابل ت ت1338/5/4فرزند متوفی6-محمد فرهمند ف خان محمد ش ملی3672462543محل 
صدور زابل ت ت1348/6/8فرزند متوفی واغیر اینک شـورا پس ازانجام تشـریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشـد ازتاریخ انتشـار آگهی ظرف1ماه به این شـورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادر خواهد شد.
 1287-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف علی آبادکتول-ابراهیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم سمیه رجبی دارای شماره شناسنامه2619بشرح دادخواست بکاسه3/970089/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حجیه خانم سنگ سفیدی به شناسنامه 1206درتاریخ 97/8/11دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراسـت به1-علی رجبی ف مراد علی ش ش2268861546محل صدور علی آباد ت ت1350/7/1فرزند 
متوفی2-غام رجبی ف مراد علی ش ش2268916707محل صدور علی آباد ت ت1354/6/1فرزند متوفی3-مهدی رجبی ف مراد علی ش 
ش2269773624محـل صدور علی آباد ت ت1361/5/10فرزند متوفی4-فاطمه رجبی ف مرادعلی ش ش2268921352محل صدورعلی 
آباد ت ت1358/12/1فرزند متوفی5-زهرا رجبی ف مرادعلی ش ش 2269885831محل صدور علی آباد ت ت1364/1/1فرزند متوفی6-
فرشـته رجبـی ف مراد علـی ش ش2260090184محل صدور علی آبـاد ت ت1370/12/15فرزند متوفی7-سـمیه رجبی ف مرادعلی ش 
ش2269866460محل صدور علی آباد ت ت1366/3/26فرزند متوفی8-محمد رجبی ف مراد علی ش ش2268921344محل صدور علی 
آباد ت ت1357/3/1فرزند متوفی9-مرادعلی رجبی ف غامحسین ش ش1061173542محل صدور علی آباد ت ت1330/8/10همسرمتوفی 
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.
1286-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حسـین مهاجروطن دارای شـماره ملی2269796731بشـرح دادخواسـت بکاسـه2/97/0082/ازاین دادگاه درخواسـت گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جعفر مهاجروطن به شماره ملی 2269903668درتاریخ97/9/12  دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر1-رضا مهاجر وطن ف قاسمعلی ش ش2269901711محل 
صدور علی آباد کتول ت ت1364/6/30برادرمتوفی2-حسین مهاجر وطن ف قاسمعلی شش2269796731محل صدور علی آباد کتول ت 
ت1362/6/20برادرمتوفی3-عباس مهاجر وطن ف قاسـمعلی ش ش2269434668محل صدور علی آباد ت ت1357/7/1 برادرمتوفی4-
معصومـه مهاجر وطن ف قاسـمعلی ش ش 2269480732 محل صـدور علی آباد ت ت1360/12/1خواهر متوفی اینک باانجام تشـریفات 
مقدماتـی درخواسـت مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحسـبی مصـوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسـی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 1293-رئیس شعبه2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرونده کاسـه398/ارجاعی احکام شـورا این دادگاه بموجب نیابت صادره از دادگسـتری علی آباد کتول بشـماره پرونده970433به 
مورخه1397/07/10محکوم علیه مصیب عابدی فرزند یعقوب محکوم اسـت بپرداخت162/895/000ریال درحق محکوم له حسین پلنگ 
ونیزپرداخت مبلغ8/144/750ریال بابت نیم عشـردولتی درحق دولت  درراسـتای وصول مبالغ فوق1قطعه زمین بمسـاحت105مترمربع 
ازکل مسـاحت 1860مترمربـع حـدودا واقع درفاضـل آباد روسـتایی چلی)لـوکال چلی(که با ارجـاع امر به کارشناسـی ملک مجموعا 
بمیزان189/000/000ریال ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف 
اجمالی ملک(1-زمین مسکونی بمساحت105مترمربع ازکل مساحت1860مترمربع داخل بافت روستا وطرح هادی روستا ملک فاقد اعیانی 
میباشـد وفاقد راه که باارجاع امربه کارشناسی ملک مجموعا بمیزان189/000/000ریال ارزیابی گردیداست )زمان وشرایط مزایده(1-مزایده 
ازمبلغ کارشناسی بمیزان189/000/000ریال شروع خواهد شد2-مزایده درروزشنبه مورخه1397/10/29-ازساعت10الی11صبح درمکان دفتر 
اجرای احکام شورای حل اختاف کماان بفروش میباشد3-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازشروع مزایده ازملک دیدن نمایند ودرروز مزایده 
درجلسـه مزایده شرکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب 
سپرده دادگاه بافاصله واریزوالباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیر اینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت 
ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-این آگهی فقط دریکونبت منتشر میگردد6-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده 
مزایده میباشد7-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته 

وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
1289-دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف دادگاه عمومی کماان

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده کاسـه970193/ارجاعی احکام شـورا این دادگاه محکوم علیه ابوطالب نظام دوسـت فرزند شـکراه محکوم اسـت بپرداخت 
45/186/983ریال+هزینه کارشناسـی وروزنامه ها درحق محکوم له احمد پقه ودر راسـتای وصول مبالغ فوق2دسـت مبل واقع درفاضل 
آباد خیابان امام رضا)ع(بطرف گرگان مبل فروشـی نظام دوسـت که باارجاع امربه کارشناسی مبل مجموعا بمیزان50/000/000ریال ارزیابی 
گردید اینک باتوجه به انجام تشـریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشـرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک(1-دودست مبل 
واقع درفاضل آباد خیابان امام رضا)ع(بطرف گرگان مبل فروشی نظام دوست که با ارجاع امر به کارشناسی مبل مجموعا بمیزان50/000/000 
ریال ارزیابی گردید1دسـت مبل طرح اسـتیل 7نفره مدل رز با پارچه ناپولی چینی به رنگ نسکافه ای با منبت کاری طرح چوب بدون میز 
و1دست مبل راحی7نفره مدل لبخند با پارچه مکس چینی به رنگ سبز چمنی بدون میز)زمان وشرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی 
بمیزان5/000/000ریال شـروع خواهد شد2-مزایده درروزیکشـنبه مورخه1397/10/30-ازساعت10الی11صبح برگزار میباشد3-متقاضیان 
میتوانند5روز قبل ازشـروع مزایده ازملک دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسـه مزایده شرکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که 
بیشـترین مبلغ را پیشـنهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید 
درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-این آگهی فقط دریکنوبت منتشر 
میگردد6-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباشد7-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده 
این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود8-مکان مزایده 

دفتراجرای احکام شورای حل اختاف در دادگاه عمومی بخش کماان. 
1290-دفتراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان

اجرائیه
    مشـخصات محکوم له/محکوم لهم شـرکت تعاونی اعتبار امیدجلین نشـانی جلین سرپرستی تعاونی اعتبار امید جلین مشخصات 
محکوم علیه/محکوم علیهم 1-قربانعلی لیاقی نشـانی کردکوی روستای سـرکاته نانوایی لواشی منزل لیاقی2-حسنعلی سعدالهی 
نودیجه ف یعقوبعلی نشـانی گرگان روسـتای نودیجه کوچه شـهید ابراهیم نژاد محکوم به:بموجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه 
بشـماره9210090056402466 بایگانی910935وشـماره دادنامه9209970056400067محکـوم علیهم بنحـو تضامنی بپرداخت مبلغ 
دویسـت وبیسـت وهفت میلیون ریال بابت اصل خواسـته وپرداخت مبلغ چهارمیلیون وششصد وسـی وپنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسـی وپرداخت مبلغ شش میلیون وششصد وچهل وهشـت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی وپرداخت خسارت 
تاخیـر تادیـه ازتاریخ سررسـید چک30/2/91تازمان وصـول درحقخواهان محکوم گردیده انـد باتوجه به غیابی بـودن رای اعمال 
تبصره2ماده306قانون آیین دادرسـی مدنی به اجراء تفویض میگردد وصول نیم عشـر دولتی بعهده اجرای احکام میباشـد محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واسـتیفا محکوم به ازآن میسـر باشـد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شـامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشـروح برمیزان 
وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه 
اموالی که اوبهرنحو نزد اشـخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشـخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال 
مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت 
میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای 
حکـم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانـون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اومـاده 16قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(5-انتقـال مـال بدیگری بهرنحو باانگیزه فـرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشـد 
موجـب مجـازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصـف محکوم به یاهر2مجازات میشـود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچـه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شـود آزادی محکوم علیه اززندان منـوط به موافقت محکوم له یاتودیع 

وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1271-رئیس شعبه5دادگاه عمومی حقوقی گرگان-عمادی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب باانتشاراین آگهی برای1نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار 
علی آشـوری ف ولی اله که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه بنامبرده ممکن نگردیده اسـت احضار میشـوند تادروقت رسیدگی 
مورخه97/11/16سـاعت10صبح دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسـبه درپرونده970984/س104موضوع جعل امضا وغیره ازخود دفاع 

نمائید در صورت عدم حضورمتهم یاعدم عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید
1300-رییس شعبه104جزایی گرگان-معماریان

آگهی اباغ وقت رسیدگی وضمائم
   خواهان مسلم خدمتی دادخواستی بطرفیت خوانده یاسر ابراهیمی ورکائی ف محمدتقی بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگستری شهرستان 
نکا که جهت رسـیدگی به شـعبه اول شورای حل اختاف  نکا شورای حل اختاف شهرسـتان نکا واقع درخیابان انقاب ارجاع وبه کاسه 
پرونده97/726ثبت گردیده و وقت رسـیدگی آن تاریخ97/11/17سـاعت9   صبح تعیین شـده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگهی گردد تاخوانده پس ازنشـر آگهی واطاع ازمفاد آن به شـورا مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدکی حاضرگردد.
1309-دفترشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان نکا

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای غامرضا شـاهی دارای شماره شناسنامه413بشرح دادخواست بکاسـه970897 /ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شـادروان ام لیا شاهی به شناسـنامه408درتاریخ97/4/23دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-غامرضا شاهی ف نعمت ش ش413ت ت1324صادره ازگرگان برادرمرحوم2-علیرضا شاهی ف نعمت 
ش ش100ت ت1334صادره ازگنبد برادرمرحوم اینک باانجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 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.
1272-رئیس شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

مفقود 
سـند خـودروی سـواری پژو 405 بـژ به نام سـید مهدی جهانگـرد به شـماره موتور 
12483136693 و شـماره پـاک 52 ایران 829ص25 از ایرانشـهر مفقود گردیده و از 

درجه ا عتبار ساقط می  گردد. 
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شورای حل اختاف شماره 1 دلگان 
آقای  جعفر آساسهرابی به ش ش  383  به شرح دادخواست  به کاسه 97/549 از این دادگاه درخواست نموده که  چنین توضیح داده که شادروان 
الیاس سهرابی به ش ش  3150113709 در تاریخ 1397/8/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1. متقاضی  با مشخصات فوق  پدر متوفی 2. عمار سهرابی به ش.ملی 3021326692 تنها فرزند ذکور متوفی 3. فاطمه آساسهرابی به ش.ملی 
5360357665 همسر متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با  انجام تشریفات مقدماتی درخو است مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  تا 

هر کسی  ا عتراضی دارد و  یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
1509 شورای حل اختاف شماره 1 دلگان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم  فریبا بحیرایی دارای شناسنامه شماره 1598 به شرح دادخواست به کاسه 9701200827 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان  سکینه آل آقا به شناسنامه شماره 10 در تاریخ 91/7/17 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن 
متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت دختر متوفی 2. پروین بحیرایی به ش ش  21 دختر متوفی 3. شریفه بحیرایی به ش 
ش  1806  دختر متوفی 4. فاطمه بحیرایی به ش ش  1597  دختر متوفی  5. سیروس بحیرایی به ش ش  9 پسر متوفی  6. سجاد بحیرایی به ش ش  
2116 پسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه 

از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3819 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای امین گودرزی دارای شناسنامه شماره 26281 به شرح دادخواست به کاسه 970642 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده  که شادروان  گوهرتاج حاجی بابا علی به شناسنامه شماره 13  در تاریخ 95/8/27 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  
آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1. متقاضی  گواهی حصر وراثت پسر متوفیه 2. امیر  گودرزی به ش ش  580 پسر متوفیه 3. احسان گودرزی به 
ش ش  2216 پسر متوفیه 4. مریم گودرزی به ش ش  25564 دختر متوفیه  5.  علی حیدر گودرزی به ش ش  1436  همسر متوفیه  6. قشنگ حیدری 
به ش ش  34 مادر متوفیه و  اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا 

وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3818 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 316/7/97 ح خواهان: منصور قربانلو به نشانی آبادان امیری مجتمع پارمیدا خوانده : سعید نصاری به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه  مرجع رسیدگی   شعبه 7 شورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی: 97/11/27 ساعت 11 صبح خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده  تقدیم این شعبه  نموده اند  که تحت کاسه   316/7/97 ح  و با رعایت اینکه خوانده  مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی آگهی اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی  می  گردد خوانده  می تواند قبل 

از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه و اصل دادخواست  و  ضمائم را تحویل بگیرد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره 7 آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای مونس بنی رشیدیان فرزند جواد دارای شماره شناسنامه 1810143012 به شرح کاسه 786/2/97ح از این دادگاه درخواست  حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جواد بنی رشیدیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1079 در تاریخ 97/8/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و و رثه مرحوم منحصر است به: 1. احسان بنی رشیدیان شماره شناسنامه 1227 پسر متوفی 2. میاد بنی رشیدیان شماره شناسنامه 3305 پسر 
متوفی 3. محسن بنی رشیدیان شماره شناسنامه 1392 پسر متوفی 4. مونس بنی رشیدیان شماره شناسنامه 810143012 پسر متوفی 5. سمیرا بنی 
رشیدیان شماره شناسنامه 1810070880 دختر متوفی 6. سارا بنی رشیدیان شماره شناسنامه 363 دختر متوفی  7. زهرا بنی رشید شماره شناسنامه 
1445 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس ا عتراض دارد و یا و صیت 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسـه پرونده: 312/7/97 ح خواهان: منصور قربانلو  با وکالت سـارا محتشمی به نشانی آبادان امیری مجتمع پارمیدا خوانده : امیر صباحیان به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه  مرجع رسیدگی   شعبه 7 شورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی: 97/11/27 ساعت 9:30 صبح خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم این شعبه  نموده اند  که تحت کاسه   312/7/97ح  و با رعایت اینکه خوانده  مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی آگهی اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار 

آگهی  می  گردد خوانده  می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه و اصل دادخواست  و  ضمائم را تحویل بگیرد. 
 رئیس شورای حل اختاف شماره 7 آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 174/7/97 ح خواهان: منصور قربانلو با وکالت سارا محتشمی به نشانی آبادان امیری مجتمع پارمیدا خوانده : سعید نعمتی به نشانی 
مجهول المکان خواسـته: مطالبه  مرجع رسـیدگی   شعبه 7 شـورای حل اختاف ابادان وقت رسـیدگی: 97/11/27 ساعت 10:30 صبح خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم این شعبه  نموده اند  که تحت کاسه   174/7/97 ح  و با رعایت اینکه خوانده  مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی آگهی اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار 

آگهی  می  گردد خوانده  می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه و اصل دادخواست  و  ضمائم را تحویل بگیرد. 
 رئیس شورای حل اختاف شماره 7 آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
آقای خسرو رضائی فرزند اشرف_ خانم شریفه رضائی فرزند اشرف_ آقای پرویز رضائی فرزند اشرف _ خانم زهرا رضائی فرزند اشرف _ خانم زلیخا 
رضائی فرزند اشرف_ خانم فاطمه رضائی فرزند اشرف_ خانم فرح رضائی فرزند اشرف_ خانم شیخه رضائی فرزند اشرف_ آقای منصور رضائی فرزند 
اشرف_پرونده کاسه 9609986136100940 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امیدیه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 
14:00 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 ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد. استان خوزستان-شهرستان 

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

511/87آگهی اباغ دادنامه
ـ مهدی قارداش پور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به سید جواد پاکدل و اسداه ریاحی 
حسین معینی فرزند عیسی علیه شما به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی منافع عرصه به موجب دادنامه شماره 9709977578501187ـ  
1397/9/12 در پرونده کاسه شماره 35/970534 خوانده سید جواد پاکدل محکوم است به پرداخت پرداخت دادرسی به میزان 11/726/368 ریال 
و حق الوکاله وکیل براساس  تعرفه قانونی به میزان 720/003 ریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب یدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

511/88آگهی مزایده اموال )مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرائی کاسـه شـماره 52/975954 صادره از حوزه شـماره 247 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم حسین 
شاهسونی جمعا به پرداخت مبلغ 71/324/054 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای / خانم عباس کهنموی ده 
سرخی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/8 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای  احکام مدنی 
شوراهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه 
شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال امول داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد 
مزایده عبارتست از :  الف( تلویزیون رنگی 14 اینچ، چرخ خیاطی صنعتی، پنج جلد سر رسید، سه بسته پارچه توری با آرم مسعود، یک عدد قیچی 
بزرگ و یک عدد قیچی کوچک، پنکه، چایساز، پیک نیک دو نصفه دوک قهوه ای رنگ و غیره جمعاً 4/000/000 ریال ب( 62 توپ انواع چادر مشکی از 
قرار هر توپ به طور متوسط 200/000 ریال جمعاً به ارزش 12/400/000 ریال . ج(اقامی از قبیل عبای دست دوم ، فاکس ، قفسه دیواری، مانکن و غیره، 

جمعاً به ارزش 1/000/000 ریال که کل اقام طبق نظر کارشناسی به مبلغ 17/400/000 ریال ارزیابی گردیده است.
شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/89آگهی اباغ اجرائیه
به محمدجمال زهی نوری اباغ می گردد به موجب اجرائیه صادره درپرونده کاسه 971046 این دادگاه محکومید به پرداخت 30/000/000ریال درحق 

علی اکبر رحمتی ازقی ظرف10روز می توانید نسبت به اجرا اقدام فرمائید.
شعبه31 دادگاه حقوقی شهرستان مشهد

511/90آگهی
بدینوسیله به آقای علیرضاچوپانی فرزند رمضان فعا مجهول المکان اباغ می شود طبق حکم شماره 9709977586801112 محکوم به طاق 
همسرتان خانم معصومه شهنازی مقدم شده اید باشرایط باتوجه به مجهول المکان بودن مراتب  یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراضی دارید 

ظرف مهلت مقرر به دادگاه تحویل دهید واا وفق مقررات اقدام خواهدشد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 18دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد-
فاطمه خاکشوربربرستانی

511/91آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای یونس موبد صفدرآبادی فرزندحسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بطرفیت شما 
بخواسته حضانت بموجب حکم شماره 9709977586201104 در پرونده کاسه 12/970821 به حکم حضانت فرزند مشترک تاپایان سن بلوغ محکوم 
گردیده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/92آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های  قبلی به آقای ماشاء اله جان نثار فرزندحسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سرمایه گذاری 
مهرآفرینان کارکنان قوامین علیه شما درکاسه 970581 بموجب حکم شماره 9709977575601063 محکوم به تحویل 6دانگ آپارتمان پاک ثبتی 
59317 فرعی از 45754 از14-اصلی بخش 9مشهد خسارات دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد- رسائی

511/93آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی احمدیان فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا صدیقی فرزند 
مصطفی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977509201244 در پرونده کاسه 9709987509200795 به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک الی یوم ااداء وپرداخت مبلغ1434000ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموری دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/94آگهی اباغ دادنامه
بدینوسـیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی محمد رنجوری  فرزندمحمدرضا فعا مجهول المکان اباغ می شـود در مورد دادخواسـت آقای 
جواد اسماعیلی اسکندری فرزند محمدرضا علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977509201485 در پرونده کاسه 
9709987509200487 به پرداخت مبلغ بیست ودو میلیون ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک الی یوم ااداء 
وپرداخت مبلغ هشتصدوشصت وهفت هزارریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان جواد اسماعیلی اسکندری 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 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/95آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمدعلی خاوری فرزند غامعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمدطهماسبی 
جاغرق بطرفیت شـما بخواسـته مطالبه وجه چک بموجب حکم شـماره 9709977575401268 در پرونده کاسـه 970662 به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت خسارت هزینه دادرسی ونیز خسارت تاخیرتدیه به ماخذ شاخص تورم اعامی بانک مرکزی 
ازتاریخ سررسیدلغایت تاریخ اجرای دادنامه محکوم شده اید مراتب فوق درروزنامه آگهی وباتوجه به غیابی بودن دادنامه مذکور ،ظرف بیست روز 

ازتاریخ درج درروزنامه قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/96آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1-خانم خدیجه مشیری فرزند ابراهیم 2- خانم فاطمه فرهادی فرزند ابراهیم فعا مجهول المکان اباغ می 
شـود در مورد دادخواسـت آقای هادی فرهادی بطرفیت شما بخواسـته اثبات وقوع بیع-الزام به تنظیم سند رسمی ملک بموجب حکم شماره 
9709977575401118 در پرونده کاسه 970405 حکم بربطان دعوی خواهان صادرشده است. مراتب فوق درروزنامه آگهی وباتوجه به غیابی بودن 

دادنامه مذکور ،ظرف بیست روز ازتاریخ درج درروزنامه قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/97آگهي اباغ اجرائیه
آقاي محمدرضایی فرزند خادم حسین در خصوص دعوي خانم فاطمه حلیمی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ مي شود که پرونده کاسه970458 منجر 
به صدور اجرائیه علیه شما مبني برپرداخت نفقه جاریه بااحتساب حق مسکن ماهیانه یک میلیون تومان ازتاریخ 97/5/15 به محکوم لها وهمچنین 
پرداخت نیم عشردولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجرا احکام مدني یک نوبت در روزنامه چاپ وازتاریخ نشرپس ازده 

روز به اجرا گذارده خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 16دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد-محمدنیا

511/98آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان خانم لیلی راستگو دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای قاسم حسینی عارف فرزند عزیز اله به خواسته اثبات وقوع عقد بیع-الزام به تنظیم 
سندرسمی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575400692 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/99آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان آقای صفرصیاد شیرازی وغیره دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/خانم طاهره ضیایی فرزند خلیل-حسن پیرمعد فرزند محمد-حبیب 
اله عطاپور فرزند غامرضا-حسن باقرزاده فرزند عباسعلی-محسن مهدیزاده فرزند مهدی –حسینعلی صبوری فرزندرمضان-بی بی زهرا میرنژاد 
فرزند سیدقنبر-آسیه ضیایی فرزند خلیل به خواسته مطالبه خسارت دادرسی –ابطال سند )موضوع سند مالی است( –الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک –اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575400509 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت10:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/100آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان آقای وحید زراعتی-ابراهیم زراعتی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/خانم منصوره عبدالهی- محمود محمدی - طیبه حمامی-مجتبی 
انتقامی-هلنا محمدی-راضیه حمامی-محمدرضا رحمانی نسب-فاطمه زهرامحمدی-محمدساعی-پرویز ذبیحی-محسن صادقیان-اکبر ذاکری پور 
و به خواسته اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه9309987575400449 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 08:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/101آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
پیرو آگهی قبلی بدینوسـیله به آقای اصغر اسدپور فعال سـفا فعا مجهول المکان اباغ می گردد که اداره کل راه وسازمان ملی زمین ومسکن 
دادخواست تجدیدنظرخواهی خودرانسبت به دادنامه شماره 9709977575601096 صادره شعبه 6دادگاه حقوقی مشهد تقدیم نموده است لذا 
جنابعالی ظرف ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید بامراجعه به این شعبه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 

وارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمائید.درغیرپرونده باهمین کیفیت به دادگاه تجدیدنظرارسال خواهدشد.
مدیردفتر شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/102آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمد شاه محمدی فرزند علی 
اصغر

خواهان خانم عصمت حسینی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد شاه محمدی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کاسه 9709987887600763 شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد ثبت ووقت رسیدگی واستماع شهادت شهود 
مورخ 1397/11/25 ساعت 10:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشـانی کامل خود ، نسـخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.همچنین ظرف یک هفته ازتاریخ اباغ داور خودراباشرایط سنی حداقل سی سال ومتاهل به این دادگاه معرفی نمائید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/103آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقایان احمد روستا فرزند و بهروز 
خمیسی

خواهان آقای مجید بخشی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان احمدروستا وبهروز خمیسی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987575900602 شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/05 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی واستماع گواهی گواهان 

دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-محبوبه نمازی بایگی

511/104آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمد سهیل باد غیسی فرزند 
عبدالشکور

خواهان آقای محمدحسین رستمی نسب دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد سهیل باد غیسی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9609987575500602 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/08 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/105آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حسن غامی فرزند عبدالکریم
خواهان خانم سوسن حسین زاده فرزند سیدعبداله دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن غامی فرزند عبدالکریم به خواسته تنفیذ طاق)اثبات 
طاق نامه عادی( مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987586700977 شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/106آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حبیب احمدی فرزند مجدعلی
شماره بایگانی: 970625 خواهان خانم افسانه محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حبیب احمدی به خواسته طاق به درخواست زوجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987586300600 شعبه 13دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 13دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/107آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای سیدعلی اکبر مروت بقمچی فرزند 

محسن
شماره بایگانی: 971045 خواهان خانم سیده اسماء مروت بقمچی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیدعلی اکبر مروت بقمچی به خواسته اذن 
درازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987586300995 شعبه 13دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری 
شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/15 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 13دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/108آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به
کاسه پرونده :971093-5  وقت رسیدگی :1397/11/29 ساعت 10  خواهان:خانم نفیسه ارجمند چهارطاقی خوانده:حسین فعال تقی آباد مجهول 
المکان خواسته: مطالبه نفقه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفتر شعبه5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد-یوسفی

511/109آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای سعید نورانی فرزند آقاعمو
خواهان خانم عارفه رضازاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید نورانی به خواسته تعدیل نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کاسه 9709985114000984شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق( ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/12/06 ساعت08:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق(
511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی واستماع گواهی گواهان وشهادت شهود به آقای حسن دروگر 

فرزند علی اکبر 
خواهان خانم زهرا عباسی تالی فرزند غامرضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن دروگر فرزند علی اکبر به خواسته طاق، به درخواست 
زوجه)به استناد بند یک وهفت وسند نکاح وعسر حرج وشدید( مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 9709987887700663 
شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/12 ساعت 08:15 تعیین  که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/111آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی ساریزاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 
9409977516201258 صادره ازشعبه263 درپرونده شماره940790 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دویست 
ونودوپنج هزارریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی ودرج آگهی یک نوبت درحق محکوم له آقای جال زرقانی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف 
ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/112آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم سمیه ریگی کوته که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977508600395 صادره ازشعبه247 درپرونده شماره 970114 تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک های موصوف الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 1/146/000 ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ 450/000ریال بابت هزینه درج آگهی درحق محکوم له آقای محمدصادقی 
ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/113آگهی 
پیروآگهی های منتشـره درجراید بدینوسـیله به محکوم علیه آقای مهدی حسین پور که مجهول المکان می باشـد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه شـماره 97077508401232 صادره ازشعبه245 درپرونده شماره970456 محکوم به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 2/777/500 ریال بابت خسارت 
وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له ونیم عشردولتی در حق دولت شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
منشی شعبه245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/114آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمید قندهاری که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 
9709977509101181  صادره ازشعبه252 درپرونده شماره 970664 محکوم به برمحکومیت خوانده حمید قندهاری پور به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک ها 94/9/5 و94/9/10 و94/9/16 
الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ1/554/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وآگهی روزنامه درحق خواهان )غامرضا باغیشنی( 
صادرواعام می دارد درحق محکوم له آقای غامرضا باغیشنی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
منشی شعبه252 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/115آگهی 
محکوم له :خانم معصومه درگزی محکوم علیهما: خانم هاوآقایان نسترن وسینا ونازیا وسهیل وسوسن وندا وادن همگی کاظمیان فرزند ذبیح اله 
کاظمیان ورثه آقای ذبیح اله کاظمیان پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به خانم ها  وآقایان نسترن وسینا ونازیا وسهیل وسوسن وندا 
وادن همگی کاظمیان فرزند ذبیح اله کاظمیان ورثه آقای ذبیح اله کاظمیان که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره شعبه 10 
درپرونده کاسه 970966 به موجب دادنامه شماره 9709977501001205 صادره ازشعبه10 شورا محکوم علیهما به تعویض پاک وتنظیم سندرسمی 
خودرو هیوندا آونته آ به شماره پاک 197 ی 27 ایران 12 وشماره موتور GC4G 9546368  وپرداخت مبلغ 2847750 ریال بابت خسارات ناشی 
ازهزینه دادرسی درحق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به 
غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب ازمحکوم له ، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تاظرف ده 
روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . درغیراینصورت  واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه10 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/116آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای شهرام احمدیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره9709977500800787  صادره ازشعبه8 شورای حل اختاف درپرونده شماره970507 محکوم به1-مبلغ15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2-مبلغ2/011/500 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر وهزینه درج آگهی درروزنامه 3-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 1394/11/25 تایوم ااداء 
که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهدشد درحق محکوم له ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 

به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
 شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/117آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حمیدرضا قلعه نوی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977500800917 صادره ازشعبه8 شورای حل اختاف درپرونده شماره970397 محکوم علیهما محکوم هستند به صورت تضامنی 
بپرداخت1-مبلغ 11/900/000 ریال وجه چک)بابت اصل خواسته ( 2-مبلغ957750ریال)خسارات دادرسی(3-پرداخت خسارت تاخیرتادیه وجه 
چک ازتاریخ سررسید آن )97/2/10( تازمان وصول وجه چک برمبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که 
محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام ودرحق محکوم له ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/118آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای وحیدجعفر امامی که مجهول المکان می باشند اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
شماره 9709977500700792 صادره ازشعبه7 درپرونده شماره 970512 محکوم علیهم تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت 
وجه چک 2-مبلغ 838500ریال خسارت دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 1397/5/25 تازمان وصول درحق خواهان شده 
اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/119آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سیدمحمدکامیاب فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای براتعلی عصمتی تازیک 
علیه شما بخواسته مطالبه خسارت بموجب حکم شماره 9709977509401428 در پرونده  کاسه 970956 به حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 15/500/000 ریال بابت خسـارت وارده به لوازم تجهیزات ملک خواهان ومبلغ 6/800/000 ریال بابت اجور معوقه واجرت المثل از1392/4/7 
تا1397/7/25 ومبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسـی ومبلغ 1/136/000 ریال بابت هزینه دادرسـی درحق خواهان وتخلیه یک باب منزل 
مسکونی واقع درپنج تن83فرعی آخر سمت چپ درب سوم سمت راست وتحویل به خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/120آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای احمدامینی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی اکبر صادقی علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977509401334 در پرونده  کاسه 970797 به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ2934000ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی وآگهی روزنامه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/7/2 تایوم ااداء درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/121آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای سیدمحسن معروف فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت یونیلیور ایران سهامی خاص بانمایندگی 
ابراهیم اوزگری باوکالت زینب قهرمانی نژاد بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 9709977501500929 به پرونده کاسه 9709987501500537 
حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت :1-مبلغ بیست وهشت میلیون وپانصد ونودهزارریال وجه چک)بابت اصل خواسته (2-مبلغ نهصدوشصت ونه 
هزاروسیصدوهفتادوپنج ریال )خسارات دادرسی(3-پرداخت حق الوکاله وکای خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری4-پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه وجه چک ازتاریخ سررسید آن)95/11/5(تازمان وصول وجه چک برمبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری 
اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام ودرحق خواهان صادرمی گردد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/122رای دادگاه
پرونده کاسه 9709987580600494 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56حقوقی سابق( تصمیم نهایی 
شماره 9709977580601385  خواهان: بنیاد مسکن انقاب استان خراسان رضوی  خوانده:آقای محمدرضا صنعتی به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها:1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارت تاخیرتادیه 3-مطالبه خسارت دادرسی )رای دادگاه ( درخصوص دادخواست بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان خراسان رضوی به طرفیت آقایان 1-محمدرضا صنعتی2-محمدضا ثابتی فرزند محمدصادق به خواسته مطالبه مبلغ 777/222/416 ریال به 
استناد  یک فقره چک به شماره 534671 مورخ 96/3/16 عهده بانک تجارت ازحساب جاری 5404022146 وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ، 
به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ، حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 777/222/416 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
26/000/785 ریال بعنوان هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه طبق شاخص اعامی توسط بانک مرکزی ازتاریخ چک تا زمان وصول آن براساس 
محاسبه صورت گرفته درمرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام درحق خواهان صادرمی نماید . رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف 
بیست روز پس ازاباغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد ونسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز 

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

511/123اباغ دادنامه به آقای احسان جاودانی حاجی درپرونده کاسه 961304/21
نرگس قرابانی بیکی پرونده به خواسته مطالبه نفقه به طرفیت احسان جاودانی حاجی به کاسه 961304 دراین شعبه مطرح نموده که طی دادنامه صادره 
از شعبه 21 به شماره 9709977587101067 رای برالزام خوانده به پرداخت نفقه جاریه زوجه بدل از خوراک وپوشاک ودرمان مبلغ 750هزارتومان 
بانضمام تهیه مسکن واثاث البیت مناسب باشان زوجه ونفقه جاریه هرکدام از فرزندان به مبلغ 500هزارتومان بانضمام خسارات دادرسی درحق خواهان 
صادرواعام می نماید. رای صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز ازتاریخ نشرآگهی قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده رای وسپس ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفتر شعبه 21دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/124آگهی
باتوجه به دستورقاضی محترم شعبه مقتضی است ظرف مهلت یک هفته ازتاریخ اباغ داور خود را که باید دارای 30سال سن متاهل وحتی المکان از 
بستگان شما باشد را به دادگاه معرفی نمائید ودرصورت عدم معرفی وفق مقررات دادگاه نسبت به معرفی داوراقدام خواهد کرد.)اخطارشونده شهرام 

همتی زاده خانقاه می باشد(
منشی شعبه 18دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/125آگهی اباغ دادنامه
رای دادگاه:درخصوص دعوی خانم الهه کالیان مقدم فرزند حسن باوکالت آقای حامد صداقتی به طرفیت آقای قربانعلی امیری مقدم فرزند برات به 
خواسته طاق به دلیل تخلف زوج از شروط 1و8 سند ازدواج یعنی عدم پرداخت نفقه وغیبت بیش از 6ماه)ازمنزل بدون عذر موجه( نظر به دادخواست 
تقدیمی،تصویر سند ازدواج شماره ی 4917 دفتر شماره 6مشهد وتوضیحات حضوری خواهان ووکیل وی دردادگاه به اینکه خوانده درحالیکه دارای 
یک فرزند مشترک معلول است همسر وفرزندش را سه سال است ترک کرده واعتیاد به مواد مخدرهم دارد وفرزند مشترک  هم گرچه تحت پوشش 
اداره ی بهزیستی می باشد ، لکن )به دلیل اینکه دارای پدر ومادر است( هیچگونه هزینه ای ازجانب بهزیستی به او برای نگهداری ودرمان ، پرداخت نمی 
شود. ضمن اینکه یارانه ی خواهان وفرزند مشترک هم توسط خوانده دریافت می شود واین وضعیت ادامه ی زندگی مشترک را برای خواهان غیرممکن 
ساخته واینکه افرادی به عنوان گواه ادعای خواهان را مبنی برترک نفقه وترک همسر وفرزند،تائید کرده اند وتحقیقاتی که دراجرای تبصره ی ماده 8 
قانون حمایت خانواده توسط مرجع انتظامی انجام شده موید ادعای خواهان می باشد واینکه خوانده هم باوصف فراخوانی به دادرسی از طریق درج 
آگهی درروزنامه ،در دادگاه حضور نیافته ودفاع وایرادی نسبت به دعوی مطروحه علیه خودابراز نداشته ونظریه داوران هم برصدق اظهارات خواهان 
وعدم امکان ادامه ی زندگی اوبا خوانده است که باتوجه به مراتب وباالتفات به نظریه ی قاضی محترم مشاور، تخلف خوانده از بند 8 قسمت ب شرایط 
ضمن عقد محرز است.لذا مستندا به ماده ی1119 قانون مدنی ومواد 26،29،32 و33 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1 ورعایت مادتین 73و303 
قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم براحراز شرایط اعمال وکالت درطاق که تمامی آنها  درسند نکاحیه به امضای زوجین رسیده است ، صادرواعام می 
گردد.زوجه می تواند باارائه ی این حکم به یکی ازدفاتر رسمی طاق نسبت به اجراء وثبت ضیغه طاق بابذل یک سکه از مهریه اش اقدام نماید.حضانت 
فرزند مشترک فعا)به دلیل عدم حضور زوج( بازوجه است وزوجه راجع به جهیزیه وسایرحقوق مالی خودادعائی ندارد.رای صادره غیابی وظرف بیست 
روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مدت یادشده قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان وپس ازآن ظرف 
همین مدت قابل فرجامخواهی دردیوانعلی محترم کشور ومدت اعتبار این حکم 6ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی یاانقضای مهلت فرجامخواهی می باشد.
هادی حسن پور-رئیس شعبه 16دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/126آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مهدی شاداب زاده فرزند رمضانعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم منیره بوسعید 
کاته کندی فرزند غامعلی علیه شـما بخواسته اثبات نسـب/اثبات بنوت/فرزند به نام ضحی متولد 1387/2/26 به خود و خوانده بموجب حکم 
شماره9709977586500939 مورخ1397/10/12 در پرونده  کاسه 15/970435 حکم به اثبات نسب فرزند به نام ضحی به خانم منیره بوسعید کاته 
کندی وآقای مهدی شاداب زاده صادرواعام می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/127آگهی اباغ دادنامه به خوانده
بدینوسیله درخصوص دادخواست تقدیمی خانم مرضیه حسن پور فرزند محمدرضا باوکالت آقای سیدمرتضی غفوریان فرزند حسین درپرونده کاسه 
9709985112300001 بایگانی 970001 به طرفیت آقای قاسم اکبریان به خواسته ثبت واقعه طاق به شرح ومتن دادخواست تقدیمی ، نظربه اینکه ثبت 
طاق متفرع براثبات ایقاع طاق می باشد که درما نحن فیه ایقاع طاق محرز نگردید. لذا دادگاه طی دادنامه شماره 9709975112300956مورخ97/9/11 
دعوای خواهان رادرکیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وبانظر موافق قاضی محترم مشاور مستندا به ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم 
اسـتماع دعـوی خواهان صادرواعام مـی نماید رای صادره حضوری وظرف بیسـت روز پـس ازاباغ قابل تجدیدنظرخواهـی درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 

511/128آگهی
خواهان احمدنعمتی حصار دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی رضائی شهرام به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد-میدان میرزا کوچک خان-
روبروی تاارپردیس ارجاع وبه کاسه971146 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی دفتر شعبه247شورای حل اختاف مجتمع شماره5 شهرستان مشهد

511/129آگهی 
خواهان میرعلی رمضان زاده دادخواستی به طرفیت خوانده علی رضائی نژاد خواسته تنظیم سندخودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد-میدان کوچک خان مجتمع پنج 
رسالت ارجاع وبه کاسه245/971163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 245شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/130آگهی 
خواهان حسین مرتضائی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدباقر ثقفی خراسانی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد-طاب میدان میرزاکوچک خان 
ارجاع وبه کاسه970813-255 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/27 ساعت08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 255شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/131آگهی 
خواهان سیدیوسف رضویان دادخواستی به طرفیت خوانده اردشیر منصوری 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 درمشهد ابتدای خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 
8 ارجاع وبه کاسه971015 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/21 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/132آگهی 
خواهان آقای محمدبرگر دادخواستی به طرفیت علیرضا قوامی اهیجی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد ابتدای خواجه ربیع-روبروی آیت اله عبادی 8 ارجاع وبه کاسه970967 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/11/29 ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع 

از مفاد ان به شعبه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/133آگهی 
خواهان علی اکبر نکونام فارمدی دادخواستی به طرفیت خوانده رضادهقانی فتح آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد ابتدای خواجه ربیع-

روبروی آیت اله عبادی 8 ارجاع وبه کاسه9709987501300968 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/29 ساعت 08:00 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 13شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/134رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي علیرضا فاضل ایوری داراي شناسنامه شماره 11228 به شرح دادخواست به کاسه 971440  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه علی زاده به شناسنامه 5 در تاریخ1397/2/08 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-علیرضا فاضل ایوری فرزندابراهیم ش.ش11228 متولد1342 صادره ازدرگز فرزندمتوفی2- زهرافاضل ایوری فرزندابراهیم 
ش.ش 315متولد 1348صادره ازمشهدفرزندمتوفی3-رقیه فاضل ایوری فرزندابراهیم ش.ش2402 متولد1351 صادره ازمشهدفرزندمتوفی4-معصومه 
فاضل ایوری فرزندابراهیم ش.ش2389 متولد1353 صادره ازمشهدفرزندمتوفی5-صدیقه فاضل ایوری فرزندابراهیم ش.ش137 متولد1355 صادره 
ازمشهدفرزندمتوفی6-حکیمه فاضل ایوری فرزندابراهیم ش.ش146 متولد1356 صادره ازمشهدفرزندمتوفی7-جواد فاضلی ایوری فرزندابراهیم 
ش.ش 0933849397متولد1345 صادره ازمشهدفرزندمتوفی 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. 
شورا شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/135رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي مهدی کرباسـی داراي شناسنامه شماره 28219 به شـرح دادخواست به کاسه1502-97  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدکرباسی به شناسنامه 42 در تاریخ1397/9/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مهدی کرباسی فرزند احمد ش.ش28219 متولد 1343 صادره ازقوچان فرزندمتوفی2-پوران قائمی فرزند 
محمدکاظم .ش52 متولد1319 صادره ازقوچان همسرمتوفی3-مریم کرباسی فرزنداحمد ش.ش244 متولد1342 صادره ازقوچان فرزندمتوفی4-

محمد کرباسی فرزنداحمد ش.ش29262 متولد1345 صادره ازقوچان فرزندمتوفی5-مژده کرباسی فرزنداحمد ش.ش30570 متولد 1347صادره 
ازقوچان 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. 
شورا شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي جوادباقری مقیمی بهابادی داراي شناسنامه شماره 2141 به شرح دادخواست به کاسه 97/1286 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدمهدی محمدی به شناسنامه 90 در تاریخ1380/7/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش3170 متولد1341 صادره ازتهران فرزند متوفی2-
نرجس محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش4406 متولد 1335صادره ازتهران فرزند متوفی3-روح اله محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش68147 
متولد1343 صادره ازتهران فرزند متوفی4-راحله محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش5703 متولد1353 صادره ازتهران فرزند متوفی5-نصراله 
محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش3723 متولد1337 صادره ازتهران فرزند متوفی6-ریحانه محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش68146 متولد1345 
صادره ازتهران فرزند متوفی 7-فتح اله محمدی فرزند محمد مهدی ش.ش2151 متولد1339 صادره ازتهران فرزند متوفی8-نیره سجادی طهرانی 
فرزند سید نصراله ش.ش1411 متولد1316 صادره ازتهران همسرمتوفی 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. 
شورا شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
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اس�تان  دادگس�تری  ریی�س کل 
کهگیلوی�ه و بویراحم�د ب�ا تاکی�د ب�ر 
حمای�ت از بنگا ه ه�ای اقتص�ادی در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
گفت: اج�ازه نخواهی�م داد کارگاه ها و 
کارخانه های تولیدی اشتغال زا به دلیل 

بدهی یا معوقه  بانکی تعطیل شوند.

حجت ااس��ام غامرضا مزارعی در نشس��ت 
پیگیری اج��رای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 
مقاومتی با بی��ان اینکه هرگز اجازه نخواهیم داد 
کارگاه ها و کارخانه های تولیدی اشتغال زا به دلیل 

بدهی یا معوقه  بانکی تعطیل شوند، بر حمایت از 
سرمایه گذاری سالم تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
کهگیلویه و بویراحم��د، وی اظهار کرد: مکلفیم 
در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی سرمایه  ذاری 
کنی��م. نبای��د کارخانه ای که در حال کار اس��ت 
و بدهی دارد تعطیل ش��ود.  ب��ه گفته رییس کل 
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، حمایت 
از بخش خصوصی وظیفه شرعی ما است که باید 
دست در دست هم داده تا چرخ کارخانه ها بچرخد 
نه اینک��ه آنها را تعطیل کنیم. مزارعی در ادامه با 
بیان اینکه برخی بانک ه��ا اعتباراتی را در قالب 

ایجاد کارخانه های تولیدی به اشخاص پرداخت 
کرده اند اما کارآفرینی صورت نگرفته است، گفت: 
بانک ها تسهیاتی را به منظور کارآفرینی و ایجاد 
اش��تغال پرداخت کرده اند، اما اقدامی در راستای 
اشتغال زایی صورت نگرفته است. به همین دلیل 
با هر بانکی که چنین اعتباری داده، در چارچوب 
قان��ون برخورد خواهیم ک��رد. وی تصریح کرد: 
بانک ها باید با مجموعه  های تولیدی که تعدادی 
از افراد و خانواده هایشان از طریق آنها امرار معاش 
می کنند، مدارا کنند و بر تس��هیات اعطایی نیز 
نظارت بیشتری داش��ته باشند تا مشخص شود 

اعتبارات کجا و چگونه خرج می شود.

جلوگیری از تعطیلی کارخانه های تولیدی
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد

ایجاد زمینه اشتغال 
برای مددجویان آزادشده

 مدیرکل زندان های استان کرمان گفت: 
با پیگیری مصوبات کارگروه اش��تغال، 
زمینه ایجاد کار برای زندانیان آزادش��ده 

فراهم می شود.
رمض��ان امی��ری در کارگروه اش��تغال 
استانداری کرمان، به اعزام مددجویان زندان  باز به مرکز آموزش و 
تحقیقات کشاورزی اشاره و اظهار کرد: جهت اجرایی شدن اهداف  
کارگروه پیشنهاد می شود که این مرکز به یک ارگان واگذار شود تا 

امور آن سریع تر پیگیری شده و به نتیجه برسد.
وی از آمادگی خود و ارگان های وابسته به زندان جهت مدیریت این 
مجموعه خبر داد و افزود: اگر اعضای این کارگروه به صورت عملیاتی 
مصوبات را پیگیری کنند، به طور قطع مشکل اشتغال مددجویان، 
زندانیان آزادشده و خانواده های زندانیان مرتفع و حل خواهد شد و 
تاثیر آن را در کاهش آس��یب های اجتماعی و عدم بازگشت مجدد 

مددجویان به زندان خواهیم دید.

نقش مهم اشتغال در فرآیند 
اصاح و تربیت زندانیان 

 مدیر کل زندان های اس��تان آذربایجان 
شرقی، نقش اشتغال را در فرآیند اصاح 

و تربیت زندانیان، مهم عنوان کرد.
خش��ایار جمش��یدی در جلسه مشترک 
با محوری��ت اش��تغال مددجوی��ان در 
زندان های استان آذربایجان شرقی، نقش اشتغال در فرآیند اصاح و 
تربیت زندانیان را مهم عنوان کرد و افزود: سازمان زندان ها در اجرای 
برنامه های تامینی و تربیتی، نگاه ویژه ای به اشتغال و حرفه آموزی در 
زندان ها دارد چرا که اشتغال زایی مددجویان در زندان  می تواند عاوه 
بر ایجاد امنیت روانی برای فرد و جامعه، در کاهش آمار بازگش��ت 

مجدد به زندان نیز تاثیر داشته باشد.

تاثیر آموزش مددجویان 
بر عدم بازگشت به زندان

 مدیر کل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی گف��ت: آموزش زندانی��ان تاثیر 
مستقیمی بر عدم تکرار جرم و بازگشت 
به زندان دارد. علی هاشمی در مراسمی 
به مناسبت هفته س��وادآموزی در زندان 
مرک��زی بیرجند اظهار کرد: باید تاش کنیم با همکاری آموزش و 
پرورش فعالیت های آموزش��ی را بیش از پیش توسعه دهیم چراکه 
آموزش زندانیان تاثیر مس��تقیمی بر عدم تکرار جرم و بازگشت به 
زندان دارد. وی افزود: با راه اندازی مراکز یاددهی و یادگیری شهید 
مطهری در زندان مرکزی بیرجند 123 سوادآموز در دوره های انتقال 
و تحکیم از نعمت سواد بهرمند شدند همچنین با راه اندازی دبیرستان 
بزرگساان دانش و هنرستان کاردانش 133 دانش آموز در مقاطع 

مختلف دبیرستان مشغول به ادامه تحصیل هستند.

کاهش 25 درصدی ورودی
به زندان های استان مازندران

رییس کل دادگس��تری استان مازندران از کاهش 25 درصدی ورودی به 
زندان های این استان خبر داد. حجت ااس��ام محمدعلی تقوی فرد در 
مراس��م افتتاح فاز اول کانون اصاح و تربیت استان مازندران اظهار کرد: 
آمار وصول زندانیان استان مازندران در سال 1397 نسبت به سال 1391 
بیش از 25 درصد کاهش داش��ته که آماری بس��یار ارزشمند است. وی با 
اشاره به آمار زندانیان نسبت به جمعیت استان، ادامه داد: در سال 1391 از 
هر یکصد هزار نفر جمعیت استان 282 زندانی داشتیم که این رقم در حال 
حاضر با 19 درصد کاهش به 220 نفر رسیده است. رییس کل دادگستری 
استان مازندران آمار محکومان مالی حاضر در زندان های استان )به غیر 
از مهریه( را 475 نفر اعام ک��رد و گفت: 394 نفر نیز برای عدم پرداخت 
مهریه در زندان های استان حضور دارند که باید برای حل مشکات این 

افراد نیز چاره اندیشی شود.

دیدار دادستان زاهدان 
با مددجویان زندان ایرانشهر

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با مددجویان 
زندان ایرانشهردیدار کرد. حجت ااسام علی موحدی راد ضمن بازدید از 
زندان ایرانشهر با زندانیان مهریه دیدار کرد و گفت: شایسته نیست شخصی 
به دلیل مهریه در زندان باش��د و قضات باید با در نظرگرفتن کلیه جهات 
پرونده و شرایط فعلی بازار و نرخ متغیر سکه جهت جلوگیری از ورود افراد 
با این اتهام به زندان، تاش کرده و از افزایش آمار زندانیان مهریه جلوگیری 
کنند. ناصر سلیمانی، سرپرست زندان های استان سیستان و بلوچستان نیز 
خواستار استمرار تعامل خوب و سازنده مجموعه دادگستری با مجموعه 
زندان ها جهت کاهش جمیت کیفری و حتی اامکان کاستن از مجازات 

زندان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
زندان های تهران و کانون وکای مرکز

زندان های اس��تان تهران و کانون وکای دادگس��تری مرکز، تفاهم نامه 
همکاری مش��ترک منعقد کردن��د. تفاهم نامه همکاری مش��ترک مابین 
زندان های استان تهران و کانون وکای دادگستری مرکز با هدف رعایت 
حقوق شهروندی مددجویان و خانواده آنان منعقد و با امضای آن مقرر شد 
وکای تسخیری و معاضدتی با هدف مشاوره و آموزش امور قضایی برای 
مددجویان و خانواده آنان در مراکز تابعه س��طح زندان های اس��تان ضمن 
استقرار در مکان های اختصاصی و ازپیش تعیین شده به ارایه خدمات بپردازند.

 در پرونده ای حکم به اعسار 
محکوم علیه به نحوه اقساط 
صادر شده است. محکوم له 
با ارایه مدارکی اعام داشته 
محکوم علیه در قرعه کشی 
بانک مبلغی را برنده شده و 
وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز 
اعمال ماده 2 قان�ون نحوه اجرای محکومیت های مالی و 
جل�ب محکوم علیه را کرده اس�ت. مدعی رفع عس�رت 
محکوم له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد 

و تحت چه عنوان و خواسته ای؟
در فرضی که محکومٌ له مدعی رفع عس��رت از محکوم ٌعلیه اس��ت اما 
نمی توان��د مالی معرفی کند، مادامی ک��ه در دادگاه صاحیت دار، رفع 
عس��رت از محکومٌ له حکم اعس��ار از پرداخت محکومٌ به، اثبات نشده 
است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
سال 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ له ممکن 
نیست و محکومٌ له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون 
اعسار مصوب سال 1313 اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از 

محکوم له حکم اعسار از محکوم به مبادرت کند.

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون 
صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم خوردگی در 
متن چک یا اختاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور 
چک از حساب مس�دود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با 
وصف وعده دار بودن چک اص�داری، واجد وصف جزایی 

مندرج در ماده 7 این قانون است؟
 اوًا در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد 
مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور 
چک ب��ه صورت های مذکور، علی رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی 
تعیین نکرده است بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت 
وعده دار بودن چک های موصوف، موضوع مش��مول ماده 13 قانون 
یادش��ده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک های مذکور وعده دار 
نباش��د، مش��مول مجازات های مندرج در ماده 7 آن قانون می ش��ود. 
ثانیًا با توجه ب��ه اینکه مقنن طبق ماده 10 قان��ون صدور چک، عمل 
ش��خصی را که با علم به مسدود بودن حس��اب بانکی اقدام به صدور 
چ��ک کند، مطلقاً ج��رم و در حکم صدور چک بامح��ل، تلقی کرده 
اس��ت، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده دار باشد یا خیر، جرم 
 اس��ت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یادش��ده، محکوم 

خواهد شد.

دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر 
ک�رده و برای محجور قیم تعیین ش�ده اس�ت. محجور و 
قیم به شهرستان س�اری رفته اند و طبق گواهی پزشکی 
قانونی محجور بهبودی یافته اس�ت. دادگاه صالح برای 
رفع حجر و لغو قیم نامه و نص�ب احتمالی قیم جدید کجا 

است؟
با التفات به مفاد مواد 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور 
حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای رفع حکم حجر است 
همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده است، صالح برای لغو قیم نامه 

و نصب قیم جدید خواهد بود.

به موج�ب قانون اساس�ی، دادخواهي حق 
مس�لم هر فردی اس�ت و هرکس مي تواند 
به منظ�ور دادخواهي ب�ه دادگاه هاي صالح 
رج�وع کن�د. همه اف�راد مل�ت ح�ق دارند 
این گون�ه دادگاه ها را در دس�ترس داش�ته 
باش�ند و هیچ کس را نمي توان از دادگاهي 
که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، 
من�ع کرد. اگرچ�ه حق دادخواه�ی تا حدود 
زیادي ش�امل حمایت از حق�وق افراد براي 
مراجعه به محاکم قضایي اس�ت اما عوامل 
پیشگیری کننده از بروز مسایل منازعه خیز 
مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت 

بیشتری بر خوردار است.

قانون آیین دادرس��ی مدنی در فصل داوری مقرراتی 
وضع کرده اس��ت که طرفین کلی��ه قراردادها را قادر 
می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با 
انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در 
دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم 
حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطاعات 
فنی یا از نظر شهرت، به صحت عمل و امانت آنها ایمان 
بیش��تری دارند. در نتیجه، این امر اعم از اینکه حسب 
برخی قوانی��ن مانند قانون پیش ف��روش آپارتمان ها 
اجباری بوده یا بنا به ق��رارداد و تراضی اصحاب دعوا 
اختیاری باشد، از کینه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف 

مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند. 
در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، 
تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به صورت شرط 
داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه 
اختاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن 
قرارداد، طرفین ه��ر قراردادی در ضم��ن عقد ملزم 
می ش��وند در صورت بروز اختاف بین آنان به داوری 
که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، 
مراجعه کنند بنابراین در ای��ن فرض داوری در زمانی 
مورد توافق قرار می گیرد که نه  تنها اختاف و نزاعی 
در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه هم رخ ندهد. 
در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختاف حق 

مراجعه به مراجع قضایی سلب می شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن اس��ت توس��ط طرفین 
قرارداد یا توس��ط دادگاه صورت پذی��رد. انتخاب داور 
توس��ط دادگاه زمانی محقق می ش��ود که طرفین در 
ارجاع امر ب��ه داور توافق کرده باش��ند اما چنانچه در 
انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، دادگاه 
رأس��ا اقدام به تعیین داور می کن��د. در این خصوص 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مقرر می دارد: در مواردی 

که طرفین معامل��ه یا قرارداد متعهد ب��ه معرفی داور 
ش��ده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در 
مواقع بروز اختافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور 
اختصاصی خود اقدام یا در تعیی��ن داور ثالث تراضی 
کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک 
طرف می تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه 
رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور 
کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان 
تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند 
حس��ب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. 
دادگاه بای��د داوری انتخاب کند که ش��رایط داوری را 
داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل 

دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.
به گ��زارش معاون��ت فرهنگی قوه قضایی��ه، پس از 
انتخاب داوران و پذیرش س��مت از سوی آنان با اباغ 
موضوع دعوی، ش��رایط داوری و مشخصات داوران، 
ام��ر داوری آغاز می ش��ود. داوران مکلفند با دعوت از 
طرفین و وکای آنان و تش��کیل جلس��ه به استماع 
ادعا ه��ا و دفاعیات آنها پرداخته و به تع��داد مورد نیاز 
برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده 
و در پایان به اتفاق یا اکثری��ت آرا اقدام به صدور رأی 
کنند. این رأی به طرفین دعوی اباغ شده و پس از 20 
روز در ص��ورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی نفع 
می توان��د از دادگاه ارجاع کننده دعوی ب��ه داوری یا 
دادگاهی که صاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، 
درخواست صدور برگ اجراییه کند بنابراین تصمیمات 
داوران منشأ آثار حقوقی اس��ت و ترتیب تعیین آنها و 
حدود اختیاراتش��ان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را 
قانون مذکور به گونه ای تعیین ک��رده که مانند آرای 
صادره از دادگاه ها از اس��تحکام ازم برخوردار باشد. 
لذا تمامی اش��خاصی که اهلیت اقام��ه دعوی دارند، 
می توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختاف خود را 
که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح 
در هر مرحله ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، 
تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور، به داوری 

یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 کارکرد داوری در امور تجاری
از آنجایی که امروزه با پیش��رفت صنع��ت و فناوری، 
روابط بازرگانی و تجاری گس��ترش یافته و از س��وی 
دیگر حجم گس��ترده پرونده ها در دس��تگاه قضایی 
اجازه رسیدگی سریع به اختافات این حوزه که عمومًا 
برای تجار از اهمیت ویژه ای برخودار است، نمی دهد 
لذا باید سازوکاری فراهم شود که از یک طرف امنیت 
و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر 

میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود 
کاه��ش یابد بنابراین رفع اختاف اع��م از اینکه بین 
بازرگانان در سطح داخلی یا بین المللی باشد، خارج از 
دادگاه و بر اس��اس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین 

جاری صورت می پذیرد. 

 مراجع�ه ب�ه داوری از طریق ش�وراهای 
حل اختاف 

فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختاف، رسیدگی 
نظام من��د و دارای ضمانت اجرا نس��بت به دعاوی در 
صاحیت آن، با هدف حل اختاف از طریق س��ازش 
و مصالح��ه )اص��اح ذات البین( اعم از ام��ور مدنی، 
خانوادگی و کیفری است؛ به طوری که حتی اامکان 
نوع رسیدگی باید به گونه ای باشد که به صدور رأی ختم 
نشود. در حال حاضر به موجب قوانین موجود یکی از 
مراجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده راجع 
به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل 
اختاف است همچنین دادخواست هایي که از سوي 
زوجین در خصوص تقاضاي طاق به دادگاه ها ارایه 
مي شود، از سوي مراجع مذکور ابتدا به شوراهاي حل 
اختاف ارجاع مي ش��ود.عاوه بر ای��ن، در موارد زیر 
قاضی شورا با مش��ورت اعضای شورای حل اختاف 

رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند:
دعاوی مال��ی راجع به اموال غیرمنقول تا نصاب 200 
میلی��ون ریال، کلی��ه دعاوی مربوط ب��ه تخلیه عین 
مس��تاجره به جز دع��اوی مربوط به س��رقفلی و حق 
کسب و پیشه، لذا ش��امل اماکن مسکونی، ورزشی، 
فرهنگی و باغات و غیره نیز می ش��ود، رس��یدگی به 
برخی درخواس��ت های امور حسبی مشتمل بر صدور 
گواهی نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه 
و رفع آن، دعاوی تعدیل اجاره بها مشروط بر اینکه در 
اصل رابطه استیجاری اختافی نباشد، ادعای اعسار از 
پرداخت محکوم به در صورت رسیدگی به اصل دعوا 
توسط ش��ورا، تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفًا 

مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
در مواردی که درخواس��ت سازش مس��تقیماً به شورا 
داده می ش��ود اعضای شورا گزارش اصاحی را صادر 
می کنند و به تأیید قاضی شورا می رسانند.  در صورت 
عدم حصول س��ازش، قاضی ش��ورا پس از اخذ نظر 
کتبی اعضای شورا و مش��ورت با آنها راساً رأی صادر 
می کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ماک 

عمل است.
همچنین اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا 
نیز در صاحیت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در 
صورت  مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی 

به مراجع صالح هدایت می ش��وند. به عاوه گزارش 
اصاحی ص��ادره از طرف ش��ورا قطع��ی و غیرقابل 
تجدیدنظر اس��ت. در نهایت اینکه، اگرچه در مواردی 
از امور کیفری شوراها صاحیت رسیدگی دارند اما به 
موجب قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 در 
حال حاضر بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این 

شوراها حذف شده است.

 صاحی�ت ش�ورای حل اخت�اف در امور 
کیفری 

نخست در بررس��ی تفاوت بین امر کیفری و حقوقی 
باید گفت امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک 
فعلی که در قانون برای آن ج��رم و مجازات در نظر 
گرفته شده باش��د، اطاق می شود و امور حقوقی در 
واقع، رابطه ق��راردادی و خصوصی بین افراد جامعه 
اس��ت که کلیه معامات اقتص��ادی را دربرمی گیرد 
و دعاوی آن ش��امل بده��ی و طل��ب و تعهدات در 
ام��ور مدنی اس��ت. همچنی��ن امور مدن��ی ناظر بر 
احوال ش��خصیه و قرارداد هاي تج��اري یا حقوقی، 
جبران خسارات و غیره است و دادگاه های صالح در 
رس��یدگی به موارد کیفری و حقوقی به طور کلي از 
قوانین ماهوی و شکلی متفاوتی تبعیت می کنند. در 
خصوص صاحیت ش��وراهاي حل اختاف در امور 
کیفري باید گوش��زد کرد به موجب قانون ش��وراها 
رس��یدگی به جرایم بازدارنده در صاحیت شوراها 
قرار داده شده بود. با وجود این، در نتیجه اصاحاتی 
که انجام ش��د، صاحیت ش��ورا اکن��ون محدود به 

رس��یدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا 
جنبه خصوصي جرایم غیرقابل گذشت مانند دیه قتل 

غیرعمد در تصادفات رانندگی است. 

 چگونگی تعامل بین دادس�را و شوراهای 
حل اختاف

دادس��را عهده دار کش��ف جرم، تعقیب متهم، انجام 
تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای ازم در 
این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حس��بی و 
سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای 
حل اختاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از 
شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی 
به برخی از جرایم را به ش��وراهای حل اختاف واگذار 
کرده است اما دادسرا می تواند نسبت به کارکرد شوراها 
نظارت داشته باش��د. از طرف دیگر، دادسراها ارتباط 
نزدیکی با شوراها دارند زیرا بنا به قانون آیین دادرسی 
کیفری باید به عنوان وظیفه قانونی پرونده هایی را که 
در صاحیت شوراها اس��ت به آن مرجع ارجاع دهند. 
در این ارتباط دادس��را پس از جمع آوري دایل جرم و 
اقدامات ازم در جه��ت جلوگیري از امحاي آثار جرم 
و فرار متهم با تکمیل تحقیقات مقدماتي و اخذ تامین 
مناسب از متهم در صورت احتمال موفقیت شورا در امر 
سازش، پرونده را با قید تکلیف دعوت رسمي طرفین 
نس��بت به صلح و س��ازش، در خصوص جرایم قابل 
گذشت یا جنبه خصوصي جرایم غیرقابل گذشت به 
ش��وراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام 

قانوني معمول می دارند.

فرهنگ  استفاده از قرارداد داوری

گزیده ها

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان 
البرز گف�ت: با ش�هرداران مناطق مختلف 
درخصوص حفظ بهداشت عمومی برخورد 
و پرون�ده ش�هرداران متخل�ف و مجرم با 
صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال 

شده است.

حاجی رض��ا ش��اکرمی در خص��وص برخ��ی از 
مهمترین اقدامات قضایی انجام ش��ده در زمینه 
احقاق حقوق عامه در س��ال جاری بیان کرد:  در 
خصوص حفظ اکوسیستم محور چالوس - کرج، 
با پیمانکاران آزاد راه تهران - ش��مال جلس��ات 
متعددی ب��ا حضور ادارات متولی امر حفظ محیط 
زیس��ت و منابع طبیعی برگزار شد که پس از بیان 
مش��کات توس��ط ادارات متولی به پیمانکاران 
آزادراه مذکور، م��وارد ازم در جهت حفظ محیط 

زیست تذکر داده شده است.

وی عنوان ک��رد: در خص��وص اح��داث اتوبان 
ته��ران - قزوین و تکمیل پروژه بزرگراه ش��هید 
همت، نسبت به تخریب موانع و مستحدثات غیر 
مجاز در منطقه کاک )جهان نما( اقدام شد و هم 
اکنون موانع جهت تکمیل پروژه بزرگراه ش��هید 

همت مرتفع شده است.
به گ��زارش خبرگزاری ها، دادس��تان عمومی و 
انقاب مرکز اس��تان البرز در ادام��ه بیان کرد: با 
برداش��ت کنندگان غیرمجاز آب در س��طح شهر 
و مح��ور چالوس - کرج نیز برخورد ش��د و چاه و 
حفاری های غیر مجاز مس��لوب المنفعه و پلمب 

شده است.
شاکرمی خاطرنش��ان کرد: با شهرداران مناطق 
مختلف کرج در خصوص جمع آوری پسماندهای 
شهری و حفظ بهداشت و سامت عمومی برخورد 
شد و پرونده شهرداران متخلف و مجرم با صدور 

کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان 
کرمان از شناسایی چندین باند بین المللی 
مواد مخدر که از طری�ق فضای مجازی به 
نق�ل و انتقال وج�وه حاصل از م�واد مخدر 

اقدام می کردند، خبر داد.

دادخدا س��ااری اظهار کرد: در راستای ضربات 
موث��ر ب��ه بنیان های مال��ی س��وداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر مام��وران اداره  اطاعات 
اس��تان کرمان پس از انجام اقدام��ات نظارتی و 
رصد ه��ای اطاعات��ی دقیق ب��ر روی باند های 
بین المللی مواد مخدر که در خارج از اس��تان و در 
اس��تان های غرب و مرکز کشور فعالیت داشتند، 
موفق به شناس��ایی چندین باند بین المللی مواد 

مخدر شدند.
وی ادامه داد: اعضای این باند ها از طریق فضای 
مجازی  به نقل و انتقال وجوه حاصل از مواد مخدر 

از غرب و مرکز کش��ور به ش��رق و خارج از کشور 
اقدام می  کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، دادس��تان عمومی و 
انقاب مرکز اس��تان کرمان اف��زود: با احکام 
و دس��تورات قضایی ص��ادره 35 میلیارد ریال 
وجه نقد در حین انتقال، کش��ف و توقیف ش��د 
و قاچاقچی��ان بین المللی اصل��ی تحت تعقیب 

قضای��ی ق��رار گرفتن��د.
سااری ضمن تشکر از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره کل اطاعات اس��تان کرمان که با 
اقدامات اطاعاتی دقیق موجب انهدام باند های 
اصلی مواد مخدر شدند، خاطرنشان کرد: استمرار 
مب��ارزه  قاطعانه ب��ا بلیه مواد مخ��در و همچنین 
ضربات موثر به بنیان های مال��ی و بدنه و ارکان 
باند های اصلی م��واد مخدر در دس��تور کار قرار 
گرفته است و فضای مجازی نیز برای قاچاقچیان 

مواد مخدر ناامن خواهد شد.

پرونده شهرداران مجرم
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

ناکامی قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر 
در خروج وجوه نقد از کشور 

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز استان قم گفت: فردی که با 
تاسیس و ثبت ش�رکت های صوری و تجاری مختلف در چند 
استان کش�ور اقدام به انجام فعالیت های اقتصادی گسترده 
کرده و از پرداخت مالیات استنکاف می ورزید، در قم شناسایی 

و دستگیر شد.

مهدی کاهه از دس��تگیری یک متهم به فرار مالیات��ی خبر داد و اظهار 

کرد: از آنجایی که مالیات یک��ی  از ابزار های مهم و حیاتی دولت جهت 
تعدیل ثروت و ارایه خدمات عمومی و رفاهی به آحاد مردم بوده و نقش 
بسزایی در رشد و توسعه همه جانبه کش��ور دارد لذا پرداخت به موقع آن 
می تواند نتایج مطلوبی در توسعه، بهبود و اصاح ساختار های زیربنایی 

کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: ب��ا توجه به این موضوع، فردی که با تاس��یس و ثبت 
ش��رکت های صوری و تجاری مختلف در چند اس��تان کش��ور اقدام به 

انجام فعالیت های اقتصادی گسترده کرده و از پرداخت مالیات استنکاف 
می ورزید، در قم شناس��ایی و دستگیر ش��د. کاهه در گفت وگو با میزان 
ادام��ه داد: این فرد متهم به فرار مالیاتی به می��زان تقریبی 200 میلیارد 
تومان است که پس از تفهیم اتهام با قرار تامین وثیقه و عجز از تودیع آن 
روانه زندان شد. وی عنوان کرد: دادستانی قم در راستای مقابله با پدیده 
فرار مالیات��ی و احقاق حقوق عامه با قاطعیت پرونده های فرار مالیاتی را 

رسیدگی کرده و خواهد کرد.

دادستان قم: 
متهم به فرار مالیاتی 200 میلیارد تومانی دستگیر شد
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چهره ها

تعهدی برای استخدام 
سربازمعلمان نداریم

 معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی 
وزیر آموزش و پرورش گفت: گزینش 
و شرکت در دوره آموزشی که در مورد 
سرباز معلمان انجام می گیرد، قوانین 
و مقررات آموزش و پرورش است و 
منجر به تعهد استخدامی نمی شود.

علی الهی��ار ترکمن اظه��ار کرد: ما 
همان ابتدا محل خدمت س��ربازمعلمان را مش��خص می کنیم و اگر آنها 
می بینند که منطقه دور اس��ت یا رفتن و برگش��تن برایشان مشکاتی به 

همراه دارد، می توانند در این دوره ها شرکت نکنند.

سیاست های جدید 
صندوق بازنشستگی کشوری

 مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگی 
 کش��وری ب��ا اش��اره ب��ه دس��تور

 رییس جمهور در ضرورت خروج از 
بنگاه داری صندوق های بازنشستگی، 
گف��ت: در این راس��تا تعیین تکلیف 
شرکت های مشترک صندوق با شستا 
به زودی معلوم خواهد ش��د. جمشید 
تقی زاده با اش��اره به اهمیت پیگیری مطالبات و بدهی های ش��رکت ها 
همچنین مسائل حقوقی و مالیاتی آنها افزود: اگر سهام صندوق و شستا در 
ش��رکت های مش��ترک باهم جمع ش��وند، می توانیم کارهای بزرگی در 

هلدینگ ها انجام دهیم. 

تورهای زمستانه زیر ذره بین
 معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان تهران از آغاز اجرای 
طرح نظارت بر تورهای زمس��تانه با 
اتوب��وس  از 15دس��تگاه  بازدی��د 
گردش��گری به مقصد کویر خبر داد. 
ش��هرام علیمحمدی اظه��ار کرد: 
استفاده از راهنمای گردشگری دارای 
مجوز، همراه داشتن بیمه مسافران و برگه قرار داد با مسافر از جمله مواردی 

بود که با جدیت مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

پرداخت بدهی های 
مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی

مدیر سازمان بیمه سامت استان تهران با اشاره به اینکه در پرداخت 
مطالبات بخش خصوصی عقب هستیم، گفت: بخشی از بدهی های 
مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی از طریق اوراق پرداخت می شود، 
اما برای مراکز خصوصی هنوز نحوه پرداخت اوراق مشخص نیست 
و سیاست این موضوع با سازمان بیمه سامت ایران است. کوروش 
فرزین با اشاره به اینکه در بخش دولتی با پرداخت 60 درصد بدهی ها 
به روز هس��تیم، تصریح کرد: براساس قانون باید 60 درصد اسناد را 
به صورت علی الحساب پرداخت کنیم که این گونه نیز هست و فقط 

یک ماه عقب هستیم.

ایجاد شهرهای دوستدار کودک 
در اولویت

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه 
ایجاد ش��هرهای دوس��تدار کودک در اولویت این س��ازمان است، 
گفت: این اقدام در واقع به ایجاد فضاهای مناس��ب برای کودکان 
در چارچوب قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی، کمک 
موثری می کند. مهدی جمالی نژاد افزود: دس��تورالعمل شهرهای 
دوستدار کودک، اخیرا از س��وی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
به استان ها اباغ شده و اهداف عمده تهیه آن ایجاد بسترهای ازم 
برای بروز استعدادها و خاقیت های کودکان و نوجوانان در شهر و 

نظام مندی فضاهای فعالیتی این گروه سنی در شهر است.

بهره برداری از 
مراکز تشخیص زودهنگام سرطان  

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت از 
بهره برداری از 70مرکز تشخیص زودهنگام سرطان و کلینیک های 
بیماری های غیرواگیر، 100کلینیک دیابت و 100مرکز ترک الکل 
در هفته ابتدایی بهمن ماه خبر داد.مهدی شادنوش اظهار کرد: این 
مراکز با تعرفه های دولتی ارائه خدمت می کنند. وی همچنین گفت: 
م��ا اعتیاد را یک بیم��اری می دانیم و باید ب��ا آن مانند یک بیماری 
برخورد کنیم که ریشه های روحی روانی، خانوادگی، اقتصادی و... 
دارد. این اقدام با کمک دستگاه هایی از جمله بهزیستی و در چارچوب 

کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می شود.

80 پاسگاه محیط  بانی
 خالی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره ب��ه کمبود نیروی 
محیط بانی در کشور، گفت: 80درصد پاسگاه های محیط   بانی خالی 
هستند و این مسأله باعث جوان متخلفان در مناطق تحت حفاظت 
سازمان محیط زیس��ت می شود.جمشید محبت خانی تصریح کرد: 
ما نیازمند هفت هزار و 340محیط  بان هستیم یعنی در حال حاضر 
50درصد از ظرفیت محیط بانی کشور خالی است. وی ادامه داد: به 
دنبال این هس��تیم در پنج سال آینده ظرفیت موجود تکمیل شده و 
به عدد 100درصدی برسیم به همین منظور از سال جاری 350نفر 

محیط بان جذب این سازمان می شوند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

عوامل سریال »مینو« در نشست با اصحاب رسانه مطرح کردند

روایت قهرمانان بی نام و نشان دفاع مقدس
عاقه من�دان و مخاطب�ان مجموعه های 

گروه
تلویزیون�ی از 17 آذرم�اه بیننده س�ریال فرهنگی

»مینو« ب�ه کارگردانی امی�ر پوروزیری از 
ش�بکه اول س�یما بوده ان�د؛ س�ریالی ب�ا 
داستان عاشقانه که در فضای روزهای نخست دفاع مقدس 
شکل گرفته است. البته باید به این نکته توجه داشت که این 
مجموعه تلویزیونی در نظرس�نجی اخیر رسانه ملی، با 15 
درصد جذب مخاطب در رده سوم سریال های در حال پخش 
قرار دارد. به هرحال پخش این سریال بهانه ای بود تا عوامل 
آن در نخلس�تان اوج پاسخگوی س�ؤاات اصحاب رسانه 

باشند.

 ساخت سریال دفاع مقدسی سخت است
پوروزیری که با س��ریال »مینو« نخس��تین تجربه کارگردانی سریال را 
برای خودش ثبت کرد، ساخت سریال دفاع مقدسی را سخت برشمرد و 
اظهار کرد: اولین تجربه کارگردانی سریال، برایم تجربه بسیار جالبی بود. 
طرح اولیه سریال »مینو« بیشتر شبیه یک مستند بود و من سابقه ساخت 
فیلم مستند را داشتم. با آقای همایون فر در مقام تهیه کننده به این نتیجه 
رس��یدیم که این طرح می تواند در بستر یک داستان عاشقانه و با حضور 
خانواده ها و آدم های معمولی ساخته شود که کمتر به آنها در تاریخ جنگ 

پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در میان افراد معمولی دوران جنگ، قهرمان های زیادی 
وجود داش��ت، اما اسمشان جایی ش��نیده نشده اس��ت ادامه داد: در کل 
می توان گفت که روایت یک شهر جنگی که مردم آن می خواهند عشق و 

زندگی شان را حفظ کنند از علل اصلی ساخت این داستان بود.
این کارگردان همچنین درباره علت تغییر نام س��ریال از »آش��وب« به 
»مینو« و حساس��یت های احتمالی برای نام مینو، توضیح داد: س��ریال 
دیگری به نام »آش��وب« ساخته شد که ما تصمیم گرفتیم اسم سریال را 
تغییر دهیم. همچنین به نظر می رسد از دوره ای اسم زن در سریال های 
تلویزیونی ممنوع شد؛ ولی مخالفتی با نامی که ما انتخاب کردیم، صورت 

نگرفت.
کارگردان س��ریال »مینو« در ادامه با بیان اینکه موسس��ه اوج برای ما 
محدودیتی ایجاد نکرد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این سریال 
ممیزی هایی هم داش��ت، خاطرنش��ان کرد: این کار ممیزی نداشت که 
البته بخشی از آن به پافشاری من بازمی گردد. به شخصه نیز سکانسی را 
حذف نکردم و اصوًا تاش می کنم که هیچ گاه خودم را سانسور نکنم. 

پوروزیری همچنین درباره تلخی های سریال »مینو« که روایتگر تاریخ 
جنگ هش��ت س��اله ایران و عراق اس��ت، اظهار کرد: تفاوتی میان آثار 
نمایشی سیاه و تلخ وجود دارد. ما در سریال »مینو« سیاه نیستیم، ولی تلخ 
هستیم. به حال جنگ خشن است و نشان دادیم که می شود صحنه هایی 
از تلخی های جنگ را هم در تلویزیون نش��ان داد. بر همین اساس هم از 
قس��مت 10 به بعد، سریال با عامت 14 + نشان داده شد. وی همچنین 
با اشاره به نظرسنجی اخیر سازمان صداوسیما که در آن سریال »بانوی 
عمارت« رتبه نخست پر بازدیدترین سریال تلویزیونی را به دست آورد، 
تاکید کرد: یک س��ریال 15 میلیاردی را نمی توان با سریال 4 میلیاردی 
مقایس��ه کرد. نمی توان یک سریال تاریخی خوش رنگ و لعاب را که در 
بهترین ساعت از شبکه سه راهی آنتن می شود را با یک سریال جنگی که 
در آخرین ساعات شب از شبکه یک سیما پخش می شود را مقایسه کرد!

 هزینه تولید »مینو« حدود 4 میلیارد بوده است
مهدی همایون فر، تهیه کننده سریال »مینو« نیز در سخنانی اظهارکرد: 
همواره دوست داش��تم بتوانم درام عاش��قانه ای از دوران جنگ بسازم. 
جنگ فضای مردانه ای داش��ت و بیش��ترین حضور زنان در این فضا به 
زمانی برمی گردد که عراق به خرمش��هر و خانه های مردم حمله کرد. در 
آن دوره مردم با وجود امکانات محدودی که داشتند، در مقابل ارتش عراق 
ایستادند که باید اذعان کرد حضور زنان در این برهه تاریخی از نکات بسیار 
جالب توجه است. ما در تاریخ جنگ زنانی داریم که اسلحه دست گرفتند و 
مبارزه کردند؛ همین موضوع بستر داستان سریال »مینو« را فراهم کرد.

وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حدود 10 میلیارد تومان برای 
تولید سریال »مینو« سرمایه گذاری شده است، توضیح داد: سریال »مینو« 
بسیار ساده و با امکانات ساده ای تولید شد. به عنوان مثال کًا دو لوکیشن 
اصلی داشتیم که یکی از آنها بوستان وایت بود که بیشتر سکانس های 
خرمشهر در آنجا تصویربرداری شد و بخشی هم در شهرک دفاع مقدس 
ضبط ش��د. می توان گفت که حدود 4 میلیارد تومان هزینه س��اخت این 

سریال بوده است.

 شباهت رضا در »مینو« با بهروز »وضعیت سفید«
عباس غزالی بازیگر نقش اصلی مرد در این سریال هم با بیان اینکه وقتی 
فیلمنامه  سریال به دستم رسید، با داستان جذاب و دوست داشتنی رو به رو 
شدم اظهارکرد: من فیلم نامه های زیادی خوانده ام و در این باره وسواس 
دارم. یکی از دایلی که گزیده کار هس��تم این اس��ت که تاش می کنم 
کارهایی را انجام دهم که در ش��أن مخاطب باشد و من را هم یک گام به 
جلو پیش ببرد. بر همین اس��اس هم سریال »مینو« را انتخاب کردم که 

لحظه لحظه اش برایم جذاب است. بازیگر نقش »رضا« در سریال »مینو« 
ادامه داد: »مینو« از معدود سریال هایی بود که از همان قسمت اول ضمن 
معرفی کاراکترها، داس��تان را ش��روع کرد و این گونه نبود که بعد از چند 
قسمت، تازه قصه شروع شود. فکر می کنم یکی از دایلی که مخاطب با 
قصه سریال همراه شده همین آغاز داستان از قسمت های نخست است.

غزالی همچنین در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا کاراکتر »رضا« 
در سریال »مینو« با کاراکتر »بهروز« در سریال »وضعیت سفید« مشابه 
اس��ت توضیح داد: به طور کلی همواره سعی می کنم خودم را به ذهنیت 
خالق کاراکتری که آن را قرار است بازی کنم نزدیک کنم و با کارگردان 
و نویس��نده تعامل داشته باش��م. تاش می کنم در موقعیت تعریف شده 

زندگی کنم.
این بازیگر ادامه داد: من دو س��ریال »وضعیت سفید« و »مینو« را بازی 
کردم که داستان هر دوی آنها تقریباً در یک برهه تاریخی روایت می شود و 
معتقدم که به غیر از همزمانی تاریخ، شباهت دیگری به هم ندارند. کاراکتر 

»بهروز« به تیپ نزدیک ش��د و از نوع صدا و پوش��ش گرفته تا رفتارش 
همگی یک تیپ بود، ولی در مورد »رضا« این اتفاق نیفتاد. »رضا« یک 
شخصیتی بود که آن را به همراه کارگردان و نویسنده ساختیم. هر دوی 

کاراکترها دوست داشتنی هستند و دلم برایشان تنگ می شود.

 ساخت »مینو« شهامت می خواست
مهدیه نساج نیز که نقش »مینو« را در این سریال تلویزیونی بر عهده دارد، 
گفت: این سریال برایم تجربه تکرارنشدنی بود، چون اولین نقش اصلی ام 

در این سال ها محسوب می شود.
»سلمان فرخنده« نویسنده و بازیگر نقش »عماد« سریال »مینو« نیز در 
سخنانی اظهار کرد: ساخت سریالی همانند »مینو« شهامتی می خواهد 
که هر کسی از عهده آن برنمی آید؛ نه فقط شیوه اجرا بلکه از شیوه ای که 
در نگارش متن انتخاب کردیم تا شیوه انتخاب بازیگران که به سراغ چهره 

و بازیگران تکراری نرویم همگی نیاز به شهامت داشت.  

پنجمین جشن ساانه »موسیقی ما« با شعار »جش��ن همدلی اهالی موسیقی ایران« برگزار و بهترین های 
موسیقی در سال 96 از دیدگاه مردم )با بیش از 100 هزار شرکت کننده در نظرسنجی( معرفی و تقدیر شدند.

برگزیدگان سال 96 موسیقی ایران در حالی در پنجمین جشن ساانه »موسیقی ما« معرفی شدند و تندیس 
طایی را کس��ب کردند که نظرسنجی مربوط به این جشن در دو شاخه مردمی و کارشناسی برگزار شده بود. 
در شاخه مردمی، بیش از یک صد هزار رأی از سوی مخاطبان به ثبت رسید و در شاخه کارشناسی نیز بیش از 

300 کارشناس موسیقی در نظرسنجی مشارکت کردند.
در شاخه مردمی، 4 تندیس طایی به آلبوم های برگزیده )در سبک های سنتی، تلفیقی، پاپ و پاپ/راک( و 4 

تندیس طایی به تک قطعات برگزیده )در سبک های سنتی، تلفیقی، پاپ و پاپ/راک( اهدا شد.
در پنجمین جشن ساانه موسیقی ما، آلبوم »جز عشق نمی  خواهم« سیدعلیرضا عصار بهترین آلبوم سال 96 از 
نظر کارشناسان لقب گرفت. از دیدگاه مردمی هم این عنوان به آلبوم »شانزه لیزه« با صدای فرزاد فرزین رسید. 
در بخش برگزیدگان نظرات کارشناس��ی آلبوم آثار درویش خان به عنوان آلبوم بی کام، آلبوم حاا چرا؟ به 

عنوان آلبوم با کام در فهرست برگزیدگان قرار گرفتند.
 فردین خلعتبری هم آهنگساز برگزیده موس��یقی سنتی و دستگاهی ایرانی، غمنومه فریدون آلبوم برگزیده 
موس��یقی دراماتیک، مرگ خاموش آلبوم  برگزیده موسیقی پاپ – راک و میاد درخشانی بهترین آهنگساز 
تلفیقی و تجربی ش��د. آلبوم موس��یقی نواحی، مقامی و آیینی هم »نوایی آن دگر 2« برگزیده دیگر و زنده یاد 

افشین یداللهی ترانه سرای برگزیده شد.

موسیقی

آیت اه نوری همدانی در دیدار اعضای پژوهش��کده عروه الوثقی گفت: اخاص، شرط به ثمر نشستن 
کارهای تبلیغی اس��ت و فعاان عرصه منبر، تبلیغ و قلم زدن باید احاطه و تسلط کامل بر مبانی اسام 
داشته باشند. این مرجع تقلید در دیدار با رئیس، معاونان و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشگاه عروة 
الوثقی بیان کرد: اصل کار این پژوهشکده بسیار مفید است، زیرا اسام همیشه خواسته است پاسخگوی 
همه ش��بهات باشد و در اسام، حجت و دلیل تأکید فراوانی شده است. وی در ادامه با بیان حکمت 147 
نهج الباغه گفت: امیرالمؤمنین )ع( فرمود: همیشه در زمین افرادی هستند که قیام دارند چنانچه قرآن 
می فرماید: »یا ایها المدثر، قم فانذر«؛ قیام و حرکت هر کس��ی وظیف��ه دارد که به اندازه خودش قیام و 
حرکت داشته باشد و بی تحرکی در اسام مذموم است و نکته مهم آن است که این قیام برای خدا باشد. 
این مرجع عالیقدر همچنین با ذکر روایتی از بحاراانوار خاطرنشان کرد: یکی از دستورات مهم علمای 
ما آن است که اولین قدم هر عالمی باید اخاص باشد و بدون اخاص آن کار نتیجه نمی دهد. دوم آنکه 
چون اسام دین دایل و برهان اس��ت، محققان این پژوهشکده باید چنان مسلط به آن براهین باشند 
که بتوانند به خوبی اس��ام را معرفی کنند. وی افزود: تا انس��ان خودش در فقه زحمت نکش��یده باشد، 
نمی تواند همه جوانب کار را بسنجد. فقه یک علم دقیقی است، لذا پنجاه سال زحمت دارد تا کسی فقیه 
ش��ود. آیت  اه نوری همدانی با اشاره به اینکه ما با دنیایی مواجه هستیم که شبهات فراوانی علیه اسام 
و مخصوصاً تشیع هر روز مطرح است، بیان کرد: بنابراین نیاز به متخصصان و عالمانی داریم که بتوانند 

به آن شبهات، پاسخ عالمانه دهند.

   سریال »لحظه گرگ و میش« به کارگردانی همایون اسعدیان از هفته آینده روی آنتن می رود. همایون اسعدیان یازده سال پس از اسام پاسخگوی نیازهای بشریت است
سریال عاشقانه »راه بی پایان« این بار نیز با ترکیبی از چهره های باسابقه و جوان همراه با سریال »لحظه گرگ و میش« به تلویزیون 
بازمی گردد. این س��ریال عاشقانه به نویسندگی مونا انوری زاده در 50 قسمت آماده نمایش شده و از شنبه 22 دی ماه روی آنتن شبکه 
سه سیما می رود. مجموعه تلویزیونی »لحظه گرگ و میش« روایت فراز و فرود زندگی خانواده  ای اصیل در طول سه دهه و با محوریت 
زندگی تنها دختر این خانواده اس��ت؛ روایتی که از دهه 60 آغاز ش��ده، حوادث مختلفی از قبیل جنگ، تحوات اجتماعی و اقتصادی را 

پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان می پذیرد.

   بازیگران جدیدی به سریال نوروزی »ُمّر قانون« به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی مهران مهام اضافه شدند. »مهران 
مهام« تهیه کننده س��ریال »ُمّر قانون« به کارگردانی محمدحس��ین لطیفی در گفت وگو با فارس، اظهارکرد: گروه تولید این س��ریال 
نوروزی در منطقه دارآباد و منزل کمال مشغول تصویربرداری هستند تا به امید خداوند بتوانیم سریال را به پخش نوروزی برسانیم. وی 
ادامه داد: در این سکانس ها هدایت هاشمی، مهشید ناصری و اشکان اشتیاق حضور دارند و مقابل دوربین رفته اند. مهران غفوریان نیز 

بازی خود را در این سریال آغاز کرد. 

   محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای درباره پخش مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا در سالن های سینما گفت: بر اساس 
تقاضاهایی که اکثر استان ها، سینمادارها و متقاضیان برای پخش فوتبال تیم ملی جمهوری اسامی ایران داشتند، هیچ مجوزی صادر 
نش��ده است و امکان پخش فوتبال در س��ینماها وجود ندارد. وی درباره اولویت اکران های فیلم های نوروزی نیز یادآور شد: با توجه به 
اینکه آیین نامه اکران نوروزی هنوز نهایی نشده است و سرگروه ها مشخص نشدند، امکان ثبت قرارداد برای اکران نوروزی مردود است 

و مورد تأیید ما نیست. البته فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر متقاضی بودند اولویت اکران نوروزی را خواهند داشت.

تیترواره

معرفی بهترین های موسیقی ایران در سال ۹۶
معارف

وزیر کش�ور گفت: درحال حاضرشاهد 
آسیب های اجتماعی در مورد بسیاری از 
مسائل همچنین ولنگاری  هایی در حوزه 
فضای مجازی هستیم که این امر موجب 

نگرانی خانواده ها شده است.

 نگرانی از سامت فضای غیرواقعی
عبدالرضا رحمانی فضلی در یکصد و دوازدهمین 
جلسه شورای اجتماعی کش��ور در راستای ارائه 
گزارش نتایج پیمایش سامت اجتماعی و بررسی 
نیازهای تقنینی حوزه آسیب های اجتماعی اظهار 
کرد: در حال حاض��ر خاءهای قانونی در فضای 
مجازی وجود دارد و شاهد آسیب های اجتماعی 
در مورد بس��یاری از مس��ائل و ولنگاری  هایی در 
حوزه فضای مجازی هس��تیم که موجب نگرانی 
خانواده ها شده است. وی با تاکید براینکه در کنار 
رفع مشکات حوزه فضای مجازی باید استفاده 
از این فضا تقویت ش��ود، تصریح ک��رد: در زمینه 
تدوین و تقنین قوانین در فضای مجازی اولویت 
کار با ش��ورای عالی فضای مجازی است، اما اگر 
ازم باشد ش��ورای اجتماعی هم می تواند در این 

زمینه همکاری داشته باشد.

 استفاده از تجربیات سایر کشورها
اس��تفاده از تجربیات س��ایر کش��ورهای جهان، 
همچنی��ن تجربیات کارشناس��ان داخلی در این 
ح��وزه نیز موض��وع دیگری بود که وزیر کش��ور 
ب��ر آن تاکید کرد. اینکه در زمین��ه تدوین قوانین 
جامع در کاهش آسیب های اجتماعی می توانیم 
از تجربی��ات دنیا و همینط��ور تجربیات خودمان 
 و کارش��ناس های ای��ن ح��وزه اس��تفاده کنیم. 

وزیر کشور بیان کرد: گاهی اوقات شاهد هستیم 
که در فضای مجازی عضو گیری هایی در برخی 
کانال ها انجام می ش��ود و س��پس نسبت به آن 
موضع گرفته می شود. در این خصوص مکاتباتی 
را این وزارتخانه با ش��ورای فضای مجازی انجام 
داده است که نخست این شورا باید تدوین قوانین 
جامع در حوزه فضای مجازی را داشته باشند و اگر 
هم  ازم  باشد شورای اجتماعی نیز در این زمینه 

می تواند فعالیت کند.

 نظارت منطقی نداریم
رحمانی فضلی همچنین در پاس��خ به این سئوال 
که آی��ا راه��کاری ب��رای کاهش آس��یب های 
اجتماع��ی از فضای مجازی وج��ود دارد یا خیر؟ 
نیز گف��ت: هیچگونه نظ��ارت منطق��ی و هیچ 
قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند، 
 همچنین مجوزهای ازم را ارائه دهد وجود ندارد.

 به گزارش خبرگزاری ها، وزیر کشور تصریح کرد: 

خانواده ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات 
بس��یاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت 
ش��ده آسیب رسان اس��ت. براین اساس مقرر شد 
که قوانین و مقررات، روش ها و ش��یوه هایی که 
بتوان��د تضمین، اطمینان و ثبات بیش��تری را در 
خصوص اس��تفاده از این فضا ایجاد کند به طور 

حتم تعیین می شود. 

 تدوین طرح جامع 
کاهش آسیب های اجتماعی 

همچنین تق��ی رس��تم وندی رییس س��ازمان 
اجتماعی کشور در حاش��یه این جلسه و در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: دستور جلسه این شورا در 
دو محور اصلی تدوین ش��ده بود. محور اول ارائه 
گزارشی از پیمایش  سامت اجتماعی کشور بود.

نکته کلی استخراج شده از این گزارش این است 
که در شاخص های مرتبط با زندگی فردی عمدتا 
م��ردم ما رضایت بیش��تری نس��بت به وضعیت 

اجتماعی دارن��د، یعنی وقتی س��ئواات مربوط 
به وضعیت فردی پرس��یده می ش��ود در قیاس با 
وضعیت اجتماعی معم��وا وضعیت اجتماعی را 
بدتر ارزیابی می کنند. البت��ه این موضوع دایل 
متنوع و متعددی می تواند داش��ته باش��د. براین 
اساس مصوبه جلسه این بود که دایل این فاصله 
یعنی از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت 
اجتماعی، مدنظر پژوهشگران قرار گیرد.رییس 
سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه درباره بخش 
دوم جلسه ش��ورای اجتماعی کشور هم گفت: در 
این بخش نیازه��ای تقنینی حوزه آس��یب های 
اجتماعی مطرح ش��د، طبق تکلیف��ی که برنامه 
ششم توسعه تعیین کرده است، باید طرح جامعی 
را برای کاهش آسیب های اجتماعی طراحی کنیم 
که مصوبه ش��ورای اجتماعی این را به ما تکلیف 
کرد  که فراتر از طرح، این را در قالب قانون جامع 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح کنیم.

 همکاری مجلس و پژوهشگران
رس��تم وندی اضافه کرد: با هم��کاری مجلس و 
پژوهش��گران تاش خواهیم کرد که طرح جامع 
کاهش آس��یب اجتماع��ی را  تبدیل ب��ه قانونی 
مادری کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد، 
هم نقش و سهم دستگاه ها در آن مشخص شود، 
ضمن اینکه در بودجه های سنواتی کشور هم برای 
همه دستگاه ها اعتباراتش مد نظر قرار گیرد.وی 
درباره بازه زمانی برای نوشتن و ارائه ایحه مذکور 
خاطرنشان کرد: از دوسال پیش تیم های تحقیقاتی 
ب��رای تدوین ط��رح جامع کاهش آس��یب های 
اجتماعی مشغول به کارشده اند و تا پایان سال این 

طرح جامع تدوین خواهد شد.

ولنگاری فضای مجازی
رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور هشدار داد

اعزام تیم های ارزیاب به منطقه زلزله زده گیانغرب
زلزله ای به بزرگی 5/9 ریشتر روز گذشته کرمانشاه را لرزاند 
که البته به گفته مسئوان سازمان امداد و نجات کشور تا لحظه 

تنظیم این خبر خسارات جانی به همراه نداشت.

زلزل��ه ای به بزرگ��ی 5/9 درج��ه در مقیاس امواج درون��ی زمین عصر 
روز گذش��ته حوالی گیانغرب کرمانش��اه را لرزاند. زمین لرزه ای که به 
گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در عمق 
10 کیلومتری زمین و در طول جغرافیای��ی 45/66 و عرض 34/16 به 

وقوع پیوست.
طبق اظهارات ش��اهین فتحی، معاون عملی��ات امداد و نجات جمعیت 
هال احمر بافاصله بعد از وقوع زمین لرزه مذکور در ساعت 17:11 روز 
گذشته، تیم های ارزیاب این جمعیت به مناطق زلزله زده اعزام شده اند. 
همچنین مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور نیز از اعزام پنج تیم 

ارزیاب و آماده باش 10 آمبوانس برای اعزام به این مناطق خبر داد.

 آماده باش 100درصدی
آماده باش اورژانس بیمارس��تان ها نیز خبر دیگری بود که پیرحس��ین 
کولیوند، رییس سازمان اورژانس کش��ور به آن اشاره کرد. به گفته وی 
ت��ا لحظه تنظیم این خبر تیم های ارزی��اب اورژانس در صحنه نیز هیچ 
گزارشی از تخریب و مصدوم ش��دن شهروندان ارسال نکرده اند. با این 
وجود اگرچه مرتضی سلیمی، رییس سازمان امداد و نجات نیز بیان کرد 
که تاکنون خس��ارت جانی در این حادثه گزارش نشده است، اما وی به 
ترک خوردگی در دیوارهای برخی مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: 
عاوه بر تیم ه��ای ارزیاب در دقایق اولیه بعد از وق��وع این زمین  لرزه، 
25 نیروی زبده امدادگر و نجاتگر، 6 دس��تگاه آمبوانس و سه دستگاه 
خودروی نج��ات به منطقه زلزله زده اعزام و به اس��تان های لرس��تان، 

کردستان و ایام نیز دستور آماده باش 100درصدی برای امدادرسانی 
به زلزله زدگان داده شد.

 ترک خوردگی برخی منازل و ریزش کوه
رییس س��ازمان ام��داد و نجات به ای��ن موضوع هم اش��اره کرد که در 
شهرستان سومار نیز گروه امداد و نجات به حالت عملیاتی در آمده اند و 
طبق گفته فرماندار این شهرستان، ترک خوردگی برخی منازل و ریزش 
کوه در برخی مناطق گزارش شده اس��ت. همچنین خبرگزاری ایرنا از 
وقوع زمین لرزه در خانقین عراق به فاصله بسیار کمی از گیانغرب خبر 
داد که میزان این زمین لرزه 4/1، 3/8و 3/1 ریشتر بوده است. همچنین 
نزدیک ترین ش��هرها به کان��ون این زلزله، عاوه ب��ر گیانغرب با 23 
کیلومتر، س��ومار با 31، س��رپل ذهاب با 38 کیلومتر و نزدیک ترین نیز 

استان ایام با 90 کیلومتر بوده است.
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ترکیه درخواس��ت آمریکا برای انصراف از خرید سامانه ضدهوایی 
اس 400 از روس��یه را مج��دداً رد کرد. به گ��زارش روزنامه »ینی 
شفق«، رس��انه های ترکیه هفته گذش��ته اعام کردند که آمریکا 
از ترکیه خواس��ته اس��ت تا با صرف نظر کردن از خرید سامانه ضد 
هوایی روسی اس 400 سامانه پاتریوت را از آمریکا بخرد. در جریان 
سفر هفته گذشته هیئتی آمریکایی به آنکارا این پیشنهاد بار دیگر 
مطرح شد که ترکیه خرید سامانه موش��کی پاتریوت را جایگزین 
خرید اس 400 کند؛ پیشنهادی که مقام های ترکیه ای آن را مجدداً 
رد کردند. این منبع افزوده است که هیئت آمریکایی در کنار پیشنهاد 
فروش سیستم پاتریوت، پیشنهاد تحویل رادارهای پیشرفته را نیز 
به ترکیه داده که برای مقام های آنکارا جذاب نبوده اس��ت. منبعی 
نزدی��ک به دولت ترکیه که ینی ش��فق نخواس��ت نامش را فاش 
کند به این نش��ریه گفته است که دلیل رد این پیشنهاد ارزان بودن 
سامانه روسی نسبت به پاتریوت آمریکایی است. پیشنهاد فروش 
پاتریوت به ترکیه از 2013 مطرح شد ولی به دلیل قیمت باای آن 
 و همچنین بحث عدم انتقال تکنولوژی از سوی آمریکا آنکارا آن را 

نپذیرفته است.

 
وزارت کش��ور غ��زه از بازداش��ت عام��ان حمله به مق��ر رادیو و 
تلویزیون فلس��طین خب��ر داد. به گزارش روزنام��ه »رأی الیوم«، 
وزارت کش��ور غزه در بیانی��ه ای اعام کرد: بر اس��اس تحقیقات 
امنیتی و تصاویر به دست آمده از دوربین ها هویت عامان حمله به 
مقر رادیو-تلویزیون فلس��طین مشخص شد و تعداد آن ها پنج تن 
اس��ت و همگی آن ها وابسته به جنبش فتح و کارمندان تشکیات 
خودگردان فلسطین هستند که حقوق آن ها قطع شده است و یکی 
از آن ها کارمند رادیو و تلویزیون فلس��طین است که حقوق وی در 
ماه گذشته میادی قطع ش��ده است. وزارت کشور غزه که جنبش 
حماس آن را اداره می کند از آنچه در خصوص این حادثه منتشرشده، 
انتقاد و هرگونه اتهامات باطل در خصوص دس��ت داشتن جنبش 
حماس در ای��ن رخداد را تکذیب کرد. ده ها ت��ن از روزنامه نگاران 
و ش��خصیت های رس��می در اعتراضات خود در مقابل مقر هیئت 
عمومی رادیو و تلویزی��ون در رام اه حمله به مق��ر این هیئت در 
نوار غزه را محکوم کردند. رامی حمداه، نخس��ت وزیر تشکیات 
خودگردان فلس��طین "این اقدام غیر فلسطینی که ناقض تمامی 
معیارها و اصول اخاقی اس��ت" را محکوم ک��رد. پیش تر جنبش 
فتح که محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین آن را 
رهبری می کند، اعام کرد که مقر هیئت رادیو و تلویزیون فلسطین 

تا اطاع ثانوی بسته می شود.

 
یک روزنامه عبری زبان از چالش جدیدی که اس��رائیل در س��ال 
2019 و در چندی��ن جبهه با آن مواجه اس��ت، پرده برداش��ت. به 
نوش��ته روزنامه عبری زبان »معاریو« نزدیکی سوریه و حزب اه 
لبنان چالش اصلی است که ارتش اسرائیل سال 2019 با آن مواجه 
می شود و این در حالی است که پایان عملیات "سپر شمال" و انهدام 
تونل های "هجومی" حزب اه در مرزهای مشترک اسرائیل و لبنان 
نزدیک است. این روزنامه در ادامه افزود: سرنگونی هواپیما ترابری 
نظامی ایلوشین 20 روسیه در ماه س��پتامبر موجب ایجاد بحرانی 
میان روسیه و اس��رائیل ش��د و از آن زمان جنگنده های اسرائیلی 
نمی توانند به راحتی در داخل خاک سوریه مثل قبل تحرک داشته 
باش��ند و ازم اس��ت طی ماه های آتی برای حل این مسئله روابط 

مسکو و تل آویو بهبود یابد.

 
کمتر از س��ه ماه مانده به زمان خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک 
روزنامه چاپ لندن گزارش داد، نخست وزیر بریتانیا احتماًا بار دیگر 
رأی گیری در پارلمان بر س��ر توافق برگزیت را به تأخیر می اندازد. 
به گزارش »س��اندی تلگراف«، گمان می رود مشاوران ترزا می، 
نخست وزیر بریتانیا طرحی را برنامه ریزی کرده باشند مشروط بر 
اینکه اتحادیه اروپا امتیازات بیش��تری بدهد، اعضای پارلمان این 
توافق را تأیید کنند. بر اس��اس گزارش مذکور، هدف از این اقدام 
کاهش تعداد مخالفان این طرح در پارلمان بریتانیاست و همزمان 
فرصتی ایجاد می ش��ود تا مذاکرات با رهب��ران اتحادیه اروپا ادامه 
یابد. ترزا می قصد داشت ماه دسامبر این طرح برگزیت را که با سایر 
رهبران اتحادیه اروپا تدوین کرده بود به رأی بگذارد اما در مواجهه با 
مخالفت شدید حزب محافظه کار خودش و سایر گروه های پارلمانی 
از انجام رأی گیری منصرف ش��د. انجام رأی گیری به هفته ای که 
از 14 ژانویه آغاز می ش��ود، موکول شده است و طبق برنامه قبلی، 
رایزنی های پارلمانی باید پیش از آن آغاز شود. بریتانیا در 29 مارس 
اتحادیه اروپا را ت��رک می کند و ناکامی ترزا م��ی برای جلب نظر 
موافق پارلمان زنگ هش��داری برای س��رمایه گذاران و صاحبان 
 کسب وکار اس��ت که نگران فش��ارهای اقتصادی برگزیت بدون 

توافق هستند.

 جلد روز
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل 
از یک مقام عالی رتبه آمریکایی 
اظهار ک��رد که اص��رار مقامات 
ترکیه جهت دریافت کمک های 
نظامی بیش��تر برای به اصطاح 
مبارزه با گروه تروریستی داعش به 
گسترش حضور نظامی پنتاگون در 
سوریه خواهد انجامید که با تصمیم 
اخیر رئیس جمه��ور ایاات متحده 
برای بیرون کش��یدن نیروهایش از 
این کش��ور جنگ زده منافات دارد. 
فشارهای ترکیه نهایتاً باعث شد که 
ترامپ فرمان خ��روج نیروهایش از 
شمال سوریه را اعام کند و مبارزه با 

داعش را به نیروهای آنکارا بسپارد؛ اگرچه این مقام آمریکایی به وال استریت 
ژورنال گفته است که ترکیه از نیروهای ائتاف به رهبری آمریکا خواسته است 
تا با ادامه حمات هوایی، ارسال کمک های لجستیکی و نقل وانتقال نیروها 
آنکارا را در امر ادامه عملیات علیه داعش در سوریه یاری کند. مقام آمریکایی 
ادام��ه داد که احتمال موافقت کامل با درخواس��ت ترکیه برای ادامه کمک 
به نیروهای آنکارا ضعیف اس��ت. شایان ذکر است که گفتگوها برای مبارزه 
با گروه های تروریستی روز سه ش��نبه این هفته در آنکارا آغاز خواهد شد که 
مقامات آمریکایی همچون »جان بولتون«، مش��اور امنیت ملی کاخ سفید، 
ژنرال »جوزف دانفورد« ریاست ستاد مشترک ارتش و »جیمز جفری«، نماینده 
وزارت خارجه در امور سوریه در آن حضور خواهند داشت. مقام آمریکایی در 
ادامه گفت که ترکیه توان لجستیکی موردنیاز برای ادامه عملیات همچون 
نیروهای ائتاف برای مبارزه با داعش را ندارد و حتی در مورد توان آنکارا برای 
مقابله با کردها اظهار نگرانی کرد. وی افزود: »برای اینکه آقای جفری از پس 
انجام این ریسک بر آید باید برای هماهنگی با ترکیه دست به کار شود و به آن ها 
اجازه دهد تا به شمال سوریه وارد شوند و کاری هم با مناطقی که به صورت 
قانونی در دست کردها هستند هم نداشته باشند. جفری همچنین از مظلوم 
عبدی، فرمانده نیروهای کرد موردحمایت آمریکا در سوریه، خواسته است که با 
دولت سوریه هیچ پیمانی منعقد نکنند تا دولت آمریکا قادر به پیشبرد استراتژی 
خود را این کشور باشد.« وال استریت ژورنال تصریح کرد که تصمیم ترامپ 
برای خروج نیروهایش از سوریه مورد استقبال جیمز متیس، وزیر وقت دفاع و 
»برت مک گورک«، دیپلمات ارشد قرار نگرفت و هر دو اندکی بعد از تصمیم 

ترامپ از مقام خود استعفا دادند.

گزارش

نیویورک تایمز:
آمریکا تاکنون رئیس جمهوری 

نامناسب تر از ترامپ نداشته است
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با اشاره به اقدامات جنجالی رئیس جمهور 
آمریکا و سوءاس��تفاده او از قدرت، ترامپ را بدترین رئیس جمهور این کشور 
توصیف کرد. در این گزارش آمده است که وی به کرات منافع خود را به منافع 
کشور ترجیح داده است. وی از جایگاه خود برای پیشبرد اهداف تجاری اش 
اس��تفاده کرده و از کش��ورهای خارجی هدایای مالی پذیرفته است. ترامپ 
درباره روابطش با یک دولت خارجی دش��من به م��ردم آمریکا دروغ گفته و 
با مقامات دولتی که از جایگاهش��ان سوءاستفاده کرده اند، مدارا کرده است. 
ترامپ برای آنکه از مسئولیت همه این اشتباهات و همچنین از موضوعات 
مرتبط با مبارزات انتخاباتی اش شانه خالی کند، به تضعیف سیستم بازرسی 
کشور پرداخته است. وی خواستار مجازات دشمنان سیاسی خود و حفاظت از 
متحدانش بوده است. ترامپ تاش کرده است مانع اجرای عدالت شود. وی 
اعتماد مردم را به نهادهای دموکراتیک ازجمله مطبوعات، مجریان قانون و 
قوه قضائیه، یکی پس از دیگری تضعیف کرده است. نویسنده این مطلب در 
ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا تاکنون رئیس جمهوری نامناس��ب تر از ترامپ 
نداشته است، افزود: اکنون باید منتظر بمانیم تا تحقیقات مختلف درباره ترامپ 
به نتیجه برسند و رأی دهندگان در س��ال 2020 رأی خود را اعام کنند. اما 
انتظار بسیار خطرناک است. هزینه برکناری یک رئیس جمهور کمتر از هزینه 
باقی ماندن او بر سر قدرت است. وی به کرات نشان داده است که برای حفظ 
منافع خود به کشور ضربه وارد می کند. ترامپ به منافع آمریکا در سراسر جهان 
آسیب خواهد رس��اند و بخش های مهم قانون اساسی کشور را نابود خواهد 
کرد. برخی از بانفوذترین »چهره های میان��ه روی دولت ترامپ« هم اخیراً 
کابینه را ترک کردند. به عنوان مثال وزیر دفاعی که از اتحاد آمریکا با ناتو و کره 
جنوبی دفاع می کرد، از سمت خود کناره گیری کرد؛ همین طور دادستان کل 
آمریکا؛ که مانع از آن شد ترامپ جریان تحقیقات فدرال را به نفع خود تغییر 
دهد. دولت ترامپ روزبه روز از افرادی نوکرمآب و کس��انی که او را به سمت 
کارهای نادرست سوق می دهند، پر می شود. وی هر روز آزادانه تر رؤیاهای 
خود را به سیاست تبدیل می کند، به عنوان مثال به توصیه مجریان فاکس نیوز 
از تعطیلی دولت حرف می زند. به اعتقاد نویس��نده، بزرگ ترین خطری که 
اکن��ون آمریکا را تهدید می کند، ایجاد حالت اضطراری به دلیل بروز جنگ، 
حمله تروریستی، بحران مالی یا یک فاجعه طبیعی است که آنگاه دیگر خیلی 
دیر خواهد شد بخواهیم اذعان کنیم ترامپ فرد مناسبی برای هدایت کشور 
در چنین اوضاعی نیست. این روزنامه آمریکایی با اشاره به کناره گیری ریچارد 
نیکسون در پی رسوایی واترگیت اضافه کرد: برای نجات کشور اکنون تنها 
یک راه حل قابل قبول باقی مانده است، درست همانند زمانی که مردم آمریکا 
در سال 1974 ]1352[ دریافتند یک مجرم در کاخ سفید حضور یافته است. 
آن راه حل این است، رئیس جمهور باید برود. نیویورک تایمز در بخش دیگری 
از این تفسیر تأکید کرده است، گرچه برکنار کردن رئیس جمهور کار ساده ای 
نیست، آن گونه که گاهی اوقات به نظر می رسد، بعید هم نیست. همان گونه که 
کارشناسان علوم سیاسی همواره تأکید کرده اند، ترامپ از ابتدا رئیس جمهوری 
به شدت ضعیف بود. هرچند اعضای کنگره برای محدود کردن وی به اندازه 
کافی تاش نکردند، هیچ یک از روسای جمهور اخیر آمریکا تا این اندازه با انتقاد 

علنی یا مخالفت خصوصی از طرف حزب خود مواجه نبوده اند.

مجارستان
رهبران اتحادیه ها و س��ندیکاهای مجارستان در تجمعی خواستار 
برگزاری اعتصاب و اعتراضات سراسری در تاریخ 19 ژانویه 2019 
)29 دی( ش��دند تا با تغیی��رات قانون کار که آن ه��ا آن را "قانون 
برده داری" و مضر برای کارگ��ران و کارمندان می دانند، مخالفت 
کنند. جمعیتی متشکل از دست کم 10 هزار تن در مقابل ساختمان 
پارلمان مجارس��تان، گرد هم آمدند تا علیه قانونی که در دس��امبر 
س��ال 2018 میادی تصویب ش��د، اعتراض کنند؛ قانونی که به 
کارفرمای��ان اجازه می دهد س��اانه از کارمندان خود درخواس��ت 
400س��اعت اضافه کار داش��ته باش��ند. اش��لو کورداش، رئیس 
فدراس��یون اتحادیه تجارت مجارس��تان، گفت: ای��ن اتحادیه ها 
خواس��تار لغو "قانون برده داری"، افزایش دستمزد، افزایش حقوق 
کارگران و یک سیس��تم انعطاف پذیرتر در خصوص بازنشستگی 
هس��تند. آن ها قصد دارند تا این درخواست های خود را به ویکتور 
اوربان، نخست وزیر مجارس��تان ارائه دهند و اگر دولت از مذاکره 
امتناع کرد این اتحادیه ها دس��ت به اعتصاب خواهند زد. کورداش 

افزود: دولت ما را رها کرده است. 
کشور باید در زمان و تاریخ اعام شده دست به اعتصاب بزند. این 
در حالی است که استوان هولیک، سخنگوی دولت مجارستان بار 
دیگر مدعی ش��د که جورج س��وروس حامی مالی این اعتراضات 
است اما به ش��کایت ویژه معترضان اشاره ای نکرد. هولیک گفت: 
مجارس��تان موردحمله قرارگرفته اس��ت، چراکه در مقابل تمامی 
سیاست های حامی مهاجرت ایستاده، به عاوه بر این که مجارستان 

متحدان بیشتر و بیشتری در این موضوع دارد.

عکس نوشت 

عطرهای مردانه و زنانه که در آن ها از چهره وادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه الهام گرفته شده، برای فروش در مسکو عرضه شدند. در همان زمان، 
کرملین گزارش داد که آن ها هیچ اجازه ای برای اس��تفاده از نام وادیمیر 
پوتین برای اهداف تجاری نداده اند. بطری های عطر دارای نمایه سر پوتین 

و نشان ملی روسیه هستند.

چن��د منب��ع دیپلماتیک ب��ه روزنامه انگلیس��ی 
»ساندی تلگراف« گفتند: عربستان که بزرگترین 
حکومت مخالف بش��ار اس��د، رئیس جمهوری 
سوریه در منطقه است، احتماا پس از بحرین و 
امارات سومین کشوری باشد که سفارت خود را 

در دمشق بازگشایی می کند.
این منابع افزودند: جنگ هش��ت ساله سوریه به 
کمک نیروهای روسیه به پایان خود نزدیک شده 
است و بازگشایی سفارت عربستان در دمشق به 
معنای آغاز دوره جدیدی از مشروعیت بشار اسد 
است. در همین راستا، یک دیپلمات انگلیسی در 
بیروت به س��اندی تلگراف گفت: پست بعدی ام 
ممکن اس��ت در دمشق باشد و معتقدم که ظرف 
یک سال س��فارت مان در س��وریه را مجددا باز 
خواهیم کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس 
نیز پیش��تر اذعان کرده بود که بشار اسد با وجود 

تاش ها ب��رای برکن��اری اش در ق��درت باقی 
خواهد ماند. 

»س��ال 2018 برای رئیس جمهوری بحران زده 
س��وریه پایان خوبی داش��ت. عاوه ب��ر اعام 
خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه از س��وی 
دونالد ترامپ، بسیاری از کشورهای عربی برای 
ازسرگیری روابط دوس��تانه با سوریه ابراز تمایل 

کرده اند.«
کیس��توفر فیلیپس، مدرس روابط بین الملل در 
دانش��گاه کویین مری لندن و نویس��نده کتاب 
»نبردی ب��رای س��وریه: رقاب��ت بین المللی در 
خاورمیانه جدید« در مطلبی به بررس��ی شرایط 
فعلی س��وریه و چالش ها و مسائلی که حکومت 
بش��ار اس��د، رئیس جمهوری این کشور در سال 
جدید میادی با آن روبه رو خواهد ش��د، پرداخته 
اس��ت. فیلیپس در ای��ن مطلب ک��ه در روزنامه 

واش��نگتن پس��ت منتشر ش��ده، نوش��ته است: 
عمر البش��یر، رئی��س جمهوری س��ودان در ماه 
دسامبر نخس��تین رهبر عربی لقب گرفت که از 
زمان آغاز جنگ داخلی س��وریه در سال 2011 از 
این کشور دیدار می کند. کمی پس از آن، امارات 
که پیش از این با بشار اسد مخالف بود، اعام کرد 
که روابط با دمش��ق را از س��ر می گیرد. بحرین و 
کویت هم اع��ام کردند که احتم��اا به زودی 
همین رویه را پیش خواهند گرفت. با از سرگیری 
پروازهای تونس به سوریه و روابط تجاری اردن 
با این کشور، بس��یاری از ناظران گمان می برند، 
روزهایی که اسد یک رهبر منفور در منطقه بود، 

رو به اتمام هستند.
به نظر می رسد عربستان که یکی از حامیان اصلی 
شورشیان سوریه طی جنگ داخلی بوده، به طور 
روزبه روز تمایل بیش��تری به پذیرش ماندن اسد 

در دمشق پیدا می کند. 
در همی��ن ح��ال  به نظر می رس��د در نشس��ت 
نمایندگان دائم کش��ورهای عضو اتحادیه عرب 
که قرار اس��ت به زودی برگزار ش��ود، مس��ائل 
مختلف از جمله راه های احیای روابط با سوریه و 
بازگرداندن عضویت سوریه به اتحادیه عرب که 
از نوامبر 2011 بلوکه ش��ده، بررسی شود. منابع 
به ش��بکه المیادین گفته بودند، نشست اتحادیه 
عرب در سطح نمایندگان دائمی با هدف بررسی 
احیای روابط میان کش��ورهای عربی و س��وریه 
برگزار می شود؛ موضوعی که اتحادیه عرب آن را 

تایید نکرده است.
مناب��ع المیادین فاش کرده بودن��د، دو گروه در 
اتحادیه ع��رب دیدگاه ه��ا و نظ��رات متفاوتی 
درباره بازگشت س��وریه به این نهاد دارند. گروه 
اول خواه��ان بازگش��ت س��وریه و بازگرداندن 
کرس��ی خالی این کش��ور در جریان نشس��ت 
نمایندگان دائمی در یکش��نبه بودن��د در حالی 
ک��ه گ��روه دوم می خواهند س��فارتخانه ها ابتدا 
بازگشایی شده و ش��روع به فعالیت کنند و بعد از 
 س��وریه برای حضور در نشست آتی سران عرب 

دعوت شود.
در این راستا روزنامه »ااهرام« مصر روز شنبه به 
نقل از منابع نوشت، بسیاری از کشورهای عربی از 
جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به سمت 
توافق درباره احیای روابط سوریه و اتحادیه عرب و 

آشتی دو طرف حرکت می کنند.
منابع به این روزنامه گفتند، تاکنون همه طرف ها 
یک موضع یکسان نداشته اند اما آنچه همه منابع 
بر آن تاکید دارند بازگرداندن کرس��ی سوریه در 
اتحادیه عرب به این کشور است و همه معتقدند 

این امر زمان بر است.
در این راستا احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب 
روز ش��نبه با خمیس الجهین��اوی، وزیر خارجه 
تونس در چارچوب س��فرش ب��ه قاهره ماقات 
کرد. محمود عفیفی، سخنگوی رسمی دبیرکل 
اتحادیه عرب تصریح کرد، در این دیدار آمادگی ها 
و مقدم��ات کنونی برای هماهنگ��ی با دبیرخانه 
اتحادیه عرب و مقام��ات تونس درباره برگزاری 
اجاس آتی سران عرب بررسی شد که قرار است 

31 مارس به میزبانی تونس برگزار شود.

ریاض به دنبال بازگشایی سفارت خود در دمشق است

 به احتمال زیاد تغییر رویکرد کشورهای عرب منطقه نسبت به سوریه و تاش برای حضور در این کشور بعد از نابود شدن 
گروه

داعش و از بین رفتن گروه های تروریستی باعث می شود عربستان سعودی سومین کشوری باشد که سفارت خود در بین الملل
دمشق را بازگشایی می کند.

عربستان در فکر آشتی با سوریه  

چهره خبر

موضع ماکرون در قبال جلیقه زردها سخت تر می شود
رئیس جمهوری فرانسه اعام کرد، موضع سخت تری در قبال 
تظاهرات جلیقه زردها که در پاریس پایتخت و دیگر شهرهای 

این کشور جریان دارد، اتخاذ می کند.

تظاهرات جلیقه زردها روز شنبه در فرانسه در حالی برگزار شد که دولت 
امانوئل ماکرون روز جمعه اعمال خشونت شدید در برخی درگیری های 

تظاهرات جلیقه زردها را محکوم کرده بود.
تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زرد در فرانسه در دو ماه گذشته اقدام به 
بستن راه ها، اشغال کیوسک عوارض بزرگراه ها و ساماندهی تظاهرات 

هفتگی و بعضًا خشونت آمیز در پاریس کرده اند. 

عامل مح��رک تظاهرات جلیق��ه زردها، ناتوانی کارگ��ران و طبقات 
متوسط به پایین فرانسه در تأمین نیازهای زندگی عنوان شده اما خشم 
و نارضایتی از اصاحات ماکرون به نفع ثروتمندان نیز به کوره خش��م 
ناراضیان دمیده است. تظاهرکنندگان جلیقه زرد روز شنبه در پاریس 
و به گفته پلیس در جمعیتی حدود چهار هزار نفر، سرود ملی فرانسه را 
می خواندند و بنرهای ضد ماکرون در دست داشتند. تظاهرات با رسیدن 
افراد به مرکز ش��هر رنگ خش��ونت گرفت و تظاهرکنندگان اقدام به 
برتاب بطری و س��نگ به سمت پلیس کردند و پلیس نیز در مقابل گاز 

اشک آور شلیک کرد.
پ��س از آنکه بنیامی��ن گریوو س��خنگوی دولت فرانس��ه در پی ورود 

تظاهرکنندگان به حیاط وزارتخانه او با اس��کورت پلیس از محل خارج 
شد، ماکرون خشونت ش��دید که به گفته او جمهوری فرانسه را هدف 

حمله قرار داده است را محکوم کرد.
دولت فرانسه در اواخر س��ال گذشته میادی با تظاهرات جلیقه زردها 
غافلگیر ش��د و س��ال جدید را با رویک��رد تهاجمی آغاز ک��رد و گفت 
تظاهرکنن��دگان تحریک کنندگانی هس��تند که درصدد س��رنگونی 

دولت هستند.
چهارشنبه هفته گذش��ته یکی از چهره های اصلی جلیقه زردها توسط 
پلیس بازداشت شد. دولت فرانس��ه روز جمعه اعام کرد که به اجرای 
تغییرات در فرانسه ادامه خواهد داد و در انجام این کار تندروتر خواهد بود.

 لیونی: نخست وزیری 
تنها مختص به نتانیاهو نیست

 عمر البشیر: معترضان برای انتخابات ۲۰۲۰ 
آماده شوند

رهبر سابق اپوزیسیون رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد که پست نخست وزیری اسرائیل مختص بنیامین 
نتانیاهو نیست.

 روزنامه اورشلیم پست به نقل از تزیپی لیونی، رهبر سابق اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نوشت: صندلی 
نخست وزیری به طور فیزیکی به بدن نتانیاهو نچسبیده و برای جدا کردن او از صندلی احتیاج به جراحی 
نیست بلکه فقط کافی اس��ت که در انتخابات شرکت کنید. تنها از طریق انتخابات مردم انتخاب خواهند 
کرد که چه کسی به کرسی نخست وزیری تکیه بزند. وی افزود: در این باره 

کاما بجاست که مردم بدانند تصمیم دادستان کل چیست.
قرار اس��ت انتخاب��ات زودهنگام در اس��رائیل نهم آوریل برگزار ش��ود. 
تحلیلگران معتقدند که بنیامین نتانیاهو این بار نیز می تواند نخست وزیر 
شود چراکه رقیب سرس��ختی نخواهد داشت. با این حال گروه های 
سیاسی مختلف در سرزمین های اشغالی دست به ایجاد ائتاف های 
سیاس��ی گوناگون زده اند تا بلکه بتوانند با به دست گرفتن تعداد 
باای کرسی های مجلس نتانیاهو را کنار بزنند. البته احتمال دارد 
رسیدگی به پرونده فساد مالی نتانیاهو باعث شود وی مجبور به 

کناره گیری از قدرت شود. 

رئیس جمهوری سودان در واکنش به کسانی که خواستار کناره گیری او از قدرت هستند، اعام کرد، برای 
انتخابات 2020 و رسیدن به قدرت آماده شوند.

عمر البشیر،  رئیس جمهوری سودان گفت: ما از جانب مردم اختیار تام داریم و از طریق انتخابات با نظارت 
کمیس��یون انتخابات که همه گروه های سیاسی آن را به رسمیت ش��ناخته اند به قدرت رسیدیم. وی در 
گفت وگو با تلویزیون "المستقله" که دفتر آن در لندن است، گفت، همه گروه های سیاسی درباره قانون اساسی 
کنونی توافق نظر دارند و پیمان ما با ملت منجر به انجام اقداماتی برای فراهم کردن زندگی کریمانه و امنیت 

شد و ما به کشور خدمت می کنیم و در سایه آشفتگی بین المللی و منطقه ای 
به دنبال تامین زندگی مردم سودان و امنیت هستیم. البشیر گفت، اقدام 
احزاب "جبهه ملی تغییر" برای ارائه یادداش��ت با درخواست تشکیل 
ش��ورای حاکمیتی انتقالی برای مدیریت امور کشور از سوی رهبران 
حزبی صورت گرفته که از دولت کنار گذاش��ته ش��ده اند. این جبهه 
که متشکل از 23 حزب است و جنبش "اصاح اکنون" نیز جزء آن 

اس��ت، روز سه شنبه اعام کرد در گفت وگوی ملی مشارکت داشته و 
یادداشتی با مضمون تشکیل شورای انتقالی برای مدیریت امور کشور 

و تشکیل دولت گذار به البشیر ارائه می دهند.

رس�انه های آمریکای�ی گ�زارش کردند: 
دونال�د ترام�پ، رئی�س جمه�ور آمریکا 
در نشس�تی با رهبران کنگره این کش�ور 
لفاظی های همراه با ناسزا سر داده و در یک 
جا نیز گفته ترجیح می دهد مسئله تعطیلی 
اخیری که در دولت آمریکا بوجوده آمده را 

"اعتصاب" توصیف کند.

دونالد ترامپ روز جمعه مذاکراتی در پشت درهای 
بس��ته و جنجالی با چارلز ش��ومر، رهب��ر اقلیت 
دموکرات س��نا و نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا داش��ته و در ابتدای این جلسه 
ی��ک لفاظی همراه با ناس��زا و یاوه گویی به مدت 
15 دقیقه داشته است. منابع آگاه دیگری نیز این 
روایات را نزد رس��انه های »سی ان ان« و »دیلی 

بیست« تایید کرده اند.
محوریت این نشس��ت مس��ئله اختاف نظر در 
دریافت بودجه مورد درخواست ترامپ برای دیوار 
در مرز با مکزیک به مبل��غ 5.6 میلیارد دار بوده 
است. براساس گزارش »سی ان ان« ترامپ ظاهرا 
در این جلسه گفته که نمی خواهد برای کمتر از این 

مبلغ مذاکره کنند.
دیلی بیس��ت نیز گزارش کرد که در این جلس��ه 
ترامپ، نانسی پلوس��ی را از بابت صحبت توهین 
آمیز اخیر رشیده طلیب، نماینده فلسطینی ااصل 
دموکرات کنگره آمریکا که در آن به مادر ترامپ 

توهین کرده بود مقصر دانسته است.
براس��اس گزارش ه��ا ترام��پ ب��ه قانونگذاران 
آمریکایی گفته که نمی تواند استیضاح شود چون 
بیش از حد محبوب اس��ت. این در حالی است که 
ترامپ در یک توئی��ت در روز جمعه نیز صحبت 

مشابهی را مطرح کرده بود.
نانسی پلوسی نیز در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا 
گفته است که آنها این جلس��ه را به منظور بحث 
درباره مسئله تعطیلی دولت آمریکا که روز جمعه 
چهاردهمی��ن روز آن بود تش��کیل دادند و بحث 
جلس��ه به استیضاح مربوط نمی ش��ود. چند منبع 
گفتند که رئیس جمهور آمریکا در این جلس��ه از 

الفاظ رکیکی استفاده کرده است.
ترامپ همچین در این جلس��ه گفت��ه که ترجیح 
می دهد از لغ��ت اعتصاب برای مس��ئله تعطیلی 

دولت آمریکا استفاده کند. 

در پی تحرکات اخیر نظامی آمریکا در عراق 
و سفر مخفیانه و سؤال برانگیز دونالد ترامپ 
به یک پایگاه نظامی در شمال این کشور، و 
انتشار تصاویر جوان افسران آمریکایی در 
خیابان های بغداد، مطالبات عراقی ها برای 
خروج س�ربازان آمریکا از کشورشان رو به 

گسترش است.

تحوات هفته اخیر در عملیات هلی برن نظامیان 
آمریکا در کرکوک در ش��مال ع��راق، آغاز مانوری 
با مش��ارکت 25 هزار نظام��ی آمریکایی در کویت 
و نزدی��ک مرز ع��راق، و انتقال بخش��ی از نیروها 
تجهیزات نظامی آمریکا از س��وریه به کردس��تان 
عراق از جمله محورهایی است که موضوع چرایی 
ادامه حضور نظامی واشنگتن را بیش از پیش مطرح 

کرده است.
از جمله، خبرگزاری الغدیر عراق در بخش تلویزیونی 
خود در برنامه ای به نقل از کارشناس��ان امنیتی، بر 
ضرورت اقدام ب��رای بیرون راندن نظامیان آمریکا 
ازکشورش��ان بعنوان مه ترین برنام��ه پیش روی 

نیروهای ملی تاکید کردند.

به گفته این کارشناسان، پس از آزادی خاک عراق از 
داعش، برگزاری انتخابات پارلمانی، تشکیل دولت 
جدید اکنون نوبت آن است که موضوع تقویت روابط 
منطقه ای و بین المللی عراق مورد توجه قرار گیرد و 
مقدمه این امر تعیین تکلیف حضور چند هزار نیروی 

نظامی آمریکاست.
این خبرگزاری تاکید کرده اس��ت که عراق در این 
مرحله نیازمند سیاستی مستقل، دیپلماسی شجاعانه 
و وزارت خارجه ای توانمند و ثابت قدم است تا بتواند 

سیاست های مستقل خود را به پیش ببرد.
الغدیر به نمایندگان پارلمان توصیه کرده است که با 
جدیت بیشتری موضوع تصویب قانون الزام به خروج 
نیروهای آمریکا از عراق را دنبال کنند و این امر را در 

اختیار واشنگتن نگذارند.
»محمد البلداوی« نماینده پارلمان از ائتاف الفتح 
)از بزرگترین ائتاف های پارلمان عراق( روز شنبه به 
خبرگزاری »المعلومه« عراق گفت که پیش نویس 
ایحه قانونی ملزم کردن دولت به اخراج نیروهای 
بیگانه از جمله نظامیان آمریکا از خاک عراق، پس 
از بررسی کمیسیون حقوقی، به کمیسیون امنیت و 

دفاع پارلمان رسیده است.

 افزایش تنش 
بین دموکرات ها و ترامپ 

افزایش مطالبات برای خروج نظامی 
آمریکا از عراق

 HEMAYATONLINE. 
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تعیین تکلیف 
هیات مدیره سرخابی ها به زودی 

 معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوان��ان اظهار کرد: وزیر 
ورزش تکلیف هیات مدیره سرخابی ها را 
با توجه به موضوع بازنشستگی مشخص 
می کند تا شرایط مجمع دو باشگاه معلوم 
شود. محمدرضا داورزنی ادامه داد: ضمن 
اینکه انتخاب مدیرعامل هم به عهده هیات مدیره و مجمع خواهد بود. 

تهران میزبان نخستین 
اردوی منتخبان هندبال ساحلی 

 نخس��تین اردوی آماده سازی منتخبان 
هندبال ساحلی المپیاد استعدادهای برتر 
از تاریخ 19 تا 23 دی در محل فدراسیون 
هندب��ال برگزار می ش��ود ک��ه مهرداد 
جعفری، رس��ول صالحی، صفر طاهریو 
احسان ش��عبانی به عنوان مربی در کنار 
این تیم حضور دارند. گفتنی است؛ حدود 40 ورزشکار از استان های 

مختلف کشور در این اردوی تخصصی حضور دارند. 

ساعی کاندیدای 
کمیته ورزشکاران OCA شد

 با تصمیم اعضای کمیسیون ورزشکاران، 
هادی ساعی به عنوان کاندیدای کمیته 
ورزش��کاران OCA معرفی شد. آرش 
کمیس��یون  ریی��س  میراس��ماعیلی، 
ورزش��کاران کمیت��ه مل��ی المپیک که 
به عن��وان نماین��ده ایران در نشس��ت 
کمیسیون ورزش��کاران IOC نیز معرفی شده است، در این رابطه 
بیان کرد: بعدازظهر دیروز اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک به هم��راه رضا صالح��ی امیری، ریاس��ت کمیته، طاهره 
طاهریان، نایب رییس و نصراله س��جادی، مشاور ریاست تشکیل 
جلسه دادند تا پیرو مصوبات هیات اجرایی، نمایندگان این کمیسیون 
را برای کمیته ورزشکاران شورای المپیک آسیا و نشست کمیسیون 

ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک مشخص و معرفی کنند.

مهاجم گران قیمت پرسپولیس 
بی مشتری ماند

 پس از خبر خروج گادوین منشا، بازیکن 
نیجری��ه ای تیم فوتبال پرس��پولیس از 
لیست بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس 
ب��رای نیم فصل دوم لی��گ برتر فوتبال 
کش��ورمان برخی از تیم های لیگ برتر 
فوتبال درخواست جذب این فوتبالیست 
را به تیم فوتبال پرس��پولیس ارائه دادند.  با این حال اما رقم باای 
قرارداد این بازیکن نسبت به سایر بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران 
موجب شد تا برخی از تیم ها همانند تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 

و فواد خوزستان از تصمیم خود منصرف شوند.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

کی روش پیش از نخستین دیدار در جام ملت های آسیا عنوان کرد

ماموریت ملی پوشان برای سربلندی ملت
ام�روز و در دومی�ن دیدار 

گــــروه
ورزشی

مس�ابقات   D  گ�روه 
ج�ام ملت ه�ای آس�یا در 
ش�اگردان  م�ارات،  ا
»کارلوس کی روش« در نخستین دیدارشان 
برابر تیم ملی فوتبال یمن از ساعت 19:30 
دقیق�ه صف آرایی خواهند ک�رد. »کارلوس 
کی روش« با تاکید بر این موضوع که »تمام 
تمرکز ما بازی با یمن اس�ت« در نشس�ت 
خبری، پاسخگوی سؤاات خبرنگاران بود.

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در این نشس��ت 
خبری با اشاره به آخرین شرایط تیمش قبل از این 
دیدار و اینکه ب��رد در بازی با یمن چقدر راه ایران 
را هم��وار می کند گفت: تنه��ا مطلبی که برای ما 
اهمیت دارد بازی با یمن است. شاید صحبت های 
من را خیلی ها درست متوجه نشده باشند ولی اآن 
می گویم تمام تمرکز ما بازی با یمن است و روی 

چیز دیگری تمرکز نداریم.

 مدعیان اصلی ژاپن و کره هستند
وی در پاس��خ به این س��ؤال که نظ��رش در مورد 
تیم های شگفتی س��از این دوره از بازی ها چیست 
هم اظهارکرد: مطمئناً مدعیان اصلی این مسابقات 
ژاپن و کره هس��تند که در 40 س��ال قبل س��رمایه 
گذاری های زیادی در تیم های پایه انجام دادند. آنها 
از نظر تاریخی در کنار استرالیا مدعیان اصلی هستند. 
البته 21 تیم دیگر با این رویا که بتوانند فوتبال خوبی 
ارائه کنند و خود را به آن خانواده طایی نزدیک کنند 
تاش می کنند. تیم های مثل ای��ران، چین، قطر، 
ازبکستان چنین شرایطی دارند. البته ما هزار درصد 
تاش می کنیم که روی بازی تمرکز داشته باشیم و 
امیدوارم استحقاق برد در بازی با یمن را داشته باشیم.

 مصدومیت هم جزیی از فوتبال است
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اینکه 

آیا از بعد فنی بازیکنی هست که شما بابت نبودش 
نگران باشید نیز اظهارکرد: ما در چند ماه گذشته با 

موجی از مصدومیت ها رو به رو بودیم. 
س��عی کردی��م گروه��ی از بازیکن��ان را آم��اده 
کنی��م ک��ه در خدم��ت تی��م مل��ی باش��ند ولی 
ای��ن موض��وع جزئ��ی از فوتب��ال اس��ت ام��ا 
 راهکاره��ای مناس��بی برای بازی یم��ن در نظر 

داریم. 

 هیچ تیمی کارت اعتباری 
برای پیروزی ندارد

ک��ی روش در خص��وص اینکه میزب��ان بازی ها 
در خانه متوقف ش��د و اس��ترالیا نیز در بازی اول 
شکست خورد و این موضوع چقدر می تواند برای 
بازیکنان ایران درس باش��د گفت: همیش��ه این 
برای ما یک هشدار اس��ت و با دیدن این بازی ها 
متوجه می شویم هیچ تیمی کارت اعتباری برای 

پیروزی ندارد. ما نقاط قوت و ضعفمان را می دانیم 
مربی یمن، مربی خوبی است. آنها بازیکنان خوبی 
مث��ل القاضی و الصاص��ی دارند ول��ی مأموریت 
اصلی ما این اس��ت ک��ه پل هایی از امی��د ایجاد 
کنیم نه پل هایی از ت��رس. پس تاش می کنیم 

تا هوادارانمان را خوشحال کنیم.

 به بازیکنان گفته ام باید سر بلند زمین 
را ترک کنند

س��رمربی تی��م ملی ای��ران در خص��وص اینکه 
هواداران ایران از تیم ملی حمایت می کنند و پیام 
ش��ما به آنها چیس��ت گفت: پیام من ساده است، 
قبًا هم به بازیکنانم گفته ام که وقتی بازی تمام 
می شود باید با سِر بلند زمین را ترک کنید. آنها باید 
باعث سربلندی مردم ش��وند، فوتبال را به عنوان 
یک سرگرمی بازی می کنیم پس وظیفه بازیکنان 
این اس��ت که به فکر شاد کردن مردم کشورشان 
باش��ند. به خصوص وقتی که اتفاقات��ی خارج از 
فوتبال ه��م می افتد این وظیفه بازیکنان اس��ت 
که مسئولیت پذیر باش��ند. فیفا می گوید خانواده 
بین المللی فوتبال باید با هم باشند و بازیکنان باید 
این شادی و ایجاد اتحاد را در خانواده ایجاد کنند.

ورزش جهان

NBA ثبت یک رکورد جدید در
تیم گلدن اس��تیت وریرز در بازی خود در لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا با 
نتیجه 127 بر 123 ساکرامنتو کینگز را شکست داد. بازیکنان گلدن استیت 
در این بازی خارج از خانه 47 بار برای ش��وت سه امتیازی اقدام کردند که 
در 21 مورد موفق بودند. از 36 تاش بازیکنان س��اکرامنتو هم 20 شوت 
وارد سبد ش��د. این نخستین بازی تاریخ NBA بود که هر دو تیم حداقل 
20 ش��وت س��ه امتیازی موفق به نام خود ثبت کردند. رک��ورد قبلی با 40 
پرتاب موفق مربوط به بازی کلیولند کاوالیرز 21 شوت در مقابل مینه سوتا 

تیمبروولوز 19 شوت بود.

دوپینگ رکابزن 90 ساله آمریکایی 
آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا اعام ک��رد که مدال طای، کارل گروو 
رکابزن 90 ساله ای که ماه جوای سال 2018 با ثبت یک رکورد جهانی در 
ماده اسپرینت مقام قهرمانی را از آن خود کرد، پس گرفته شده، چرا که نمونه 
دوپینگ وی مثبت درآمده است و احتماًا این اتفاق به دلیل مصرف گوشت 
آلوده به ماده ای نیروزا اپیترن بولون، رخ داده است. گروو تابستان سال جاری 
در رقابت های قهرمانی مسترز تِرک آمریکا رکورد جهانی به ثبت رساند و 

اما نه تنها این رکورد بلکه مدال طایش هم از او پس گرفته شده است. 

ستاره پاریسی در تیر رس آبی ها
مدیر برنامه های ادینسون کاوانی افشا کرد: وی قصد ترک پاریس را دارد و 
باشگاه چلسی خواستار جذب این بازیکن است. کاوانی پیش از اینکه فصل 
گذشته با مبلغ 52 میلیون پوند به پاری سن ژرمن بپیوندد مورد توجه باشگاه 
چلس��ی قرار داشت. البته اکنون فرصت مناسبی برای چلسی است تا وی 
را به خدمت بگیرد و به لندن ببرد. مائوریتسیو ساری، مدیر باشگاه چلسی 
تاکنون درباره جذب کاوانی سکوت کرده است، ولی مدیر برنامه های این 
بازیکن معتقد است که کاوانی از حضور در پاری سن ژرمن راضی نیست.

بن عطیه در مسیر انتخاب 
آرسنال یا میان

مهدی بن عطیه، مدافع مراکش��ی تیم فوتبال یوونتوس ممکن اس��ت به 
عضویت آرسنال درآید و بیانکونری را ترک کند.همچنین گفته می شود، 
این مدافع با تجربه سخت مورد توجه آ.ث میان ایتالیا و آرسنال انگلیس 
اس��ت و در روزهای آینده به احتمال زیاد این مدافع آفریقایی یکی از این 
دو تیم را برای ادامه فعالیت انتخاب خواهد کرد. وی با تیم تورینی تا سال 
2020 قرارداد دارد و گفته می شود حق ترانسفر وی بالغ بر 15 میلیون یورو 
تخمین زده می شود.گفتنی است؛ درفصل جاری بن عطیه در 6بازی برای 

راه راه پوشان به میدان رفته است.

آگهی

دادنامه
پرونده کاسه 9709986719100169 شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان سلسه تصمیم نهایی شماره خواهان 
\ خان��م  مری��م میرزائ��ی اب باریک  فرزندعلی احمد  ب��ا وکالت اقای حجت اله حق نظری فرزند محمد به نش��انی 

لرستان الشتر خ امام )ره( طبقه فوقانی پاساژ خاتم و اقای محسن حیدریانی فرزند قدرت به نشانی لرستان الشتر خ 
امام  طبقه فوقانی خلتم  خوانده : اقای خس��رو میرزا نیا فرزند علی جعفر به نش��انی لرستان –الشتر مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه بابت رای شورا در خصوص دعوی خواهان بنام مریم )ملک ناز( میرزائی اب باریک فرزند علی 
احمد با وکالت محسن  حیدریانی و حجت اله حق نظری به طرفیت خوانده بنام خسرو میرزانیا فرزند علی جعفر به 
خواس��ته مطالبه وجه مبلغ 200000000ریال به انضمام تمامی هزینه های دادرس��ی بدین نحو که وکای خواهان 
بیان داش��ته اند که مرحوم احس��ان میرزانیا فرزند مشترک طرفین دعوا در تاریخ 96/5/25 به رحمت خدا رفته که 
خواهان دعوا بابت ش��کایت اقای حسین  نادری فرزند ش��فیع به طرفیت احسان میرزا نیا مبلغ 300000000ریال 
به ش��اکی پرونده حس��ین نادری  پرداخت نموده و متعاقب ان اقای حس��ین نادری رضایت بدون قید شرط خود را 
به احس��ان میرزا نیا مطابق س��ند غیر مالی ش��ماره 17628 مورخه 1396/10/15 اعام نموده وبا عنایت به گواهی 
حصر وراثت به ش��ماه دادنامه 9609776719300405 صادره از ش��عبه سوم شورای حل اختاف شهرستان الشتر 
که خوانده بدوی ورثه متوفی می باش��د وبه اس��تناد گواهی گواهان خواستار خواسته خویش به شرح موصوف بوده 
که گواهی تعرفه شده هر دو در جلسه شورا حاضر گردیده و بیان داشتند که خواهان دعوامبلغ 200000000ریال 
بابت دیه مرحوم احس��ان میرزانیا پرداخت نموده اس��ت و خواهان دعوی در جلس��ه ش��ورا  به الفاظ جاله خداوند 
واه باه تا اه سوگند یاد نمودند که مبلغ 200000000 ریال بابت دیه پسر مرحومش پرداخت نموده ودر مقابل 
خوانده دعوا علیرغم اخطاریه اباغ شده از طریق روزنامه حمایت مورخه 97/5/14 در جلسه شورا حاضر نگردیده و 
ایحه ای دفاعیه موجهی به ش��ورا ارائه ننموده اس��ت   علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده واظهارات گواهان 
تعرفه ش��ده و اتیان س��وگند خواهان و به استناد  به مواد 519-515-198 از قانون ایین دادرسی و مواد 9-25-27 
از قانون ش��وراهای حل اختاف مصوب 1394 دعوای مطروحه را وارد و    ثابت دانس��ته حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200000000 ریال اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض واخواهی در این ش��ورا و 
پس از مضی مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگستری 

شهرستان سلسله می باشد
حسین تقی پور -قاضی شعبه اول شورای حل اختاف الشتر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
بموجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی 971334 مطروحه در اجرای احکام 
حقوقی ازنا یک دس��تگاه ساختمان با کاربری مسکونی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف 
گردیده است بنا به تقاضای محکوم لها )خانم سرور صادقی( با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رسد .1-نام مالک آقای محمد حسن آزادی فرزند میرزا آقا می باشد .2-ملک مورد مزایده واقع در شهرستان ازنا –خیابان 
فلسطین شمالی –کوچه شهید منصوری که دارای سابقه ثبتی به شماره پاک 1053 فرعی از پاک 29 اصلی مفروز و 
مجزا از 71 اصلی با شماره ثبت 9275 در دفتر 64 صفحه 54 و دارای پایان کار به شماره 20979 مورخ 1381/11/29 
و به مدت 20 سال از مورخ 1381/12/20 اجاره به شرط تملیک بوده که دارای سند 6 دانگ می باشد .3-حسب نظریه 
کارشناس دادگستری بهای ملک موصوف از قیمت پایه 593/680/000ریال شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای 
احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ پیشنهاد نماید .4-ملک مورد مزایده فاقد حقوق ارتفاقی بوده و در 
حال حاضر در  اختیار مستاجر از مورخ 97/8/1 لغایت 98/8/1 به مبلغ 30/000/000 ریال رهن و مبلغ 1/800/000 ریال 
اجاره ماهانه می باشد.5-حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده دارای قدمت تقریبی 20 سال که به صورت 
یک واحد مسکونی می باشد که عرصه  آن به مساحت 103متر مربع و اعیانی مسکونی به مساحت 85/56 متر مربع و 
انباری مسکونی به مساحت 28 متر مربع در یک طبقه مسکونی دارای 2 اتاق خواب ، انباری ، حیاط و دارای انشعابات آب؛ 
برق و گاز می باشد6-برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود 
را به عنوان سپرده نقداً به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده 
نسبت به پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوراض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای 
بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های 
صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه می باشد .8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور 
تملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد 
.9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از 
شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند .10-زمان مزایده روز دوشنبه مورخه 

1397/11/01 ساعت 8 الی 10 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .
مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ازنا 

ـ نوبت اول آگهی مزایده مال غیر منقول 
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی سنندج در خصوص پرونده 971437 
ش��عبه دوم اجرای احکام)حقوقی( سنندج مبنی بر محکومیت اسعد 
ادیبان � س��عید اکبری � در حق دیار درخش��انی، مال غیرمنقول به 
ش��رح ذیل توقیف و کارشناس��ی شده اس��ت. لذا مزایده نوبت اول در 
روزش��نبه مورخ 1397/11/02 از ساعت 10  الی 11 صبح درمجتمع 
قضایی ش��هید بهشتی س��نندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور 
نماینده دادسرای عمومی و داد ورز شعبه)با قیمت شروع به میزان مبلغ 
کارشناسی( به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل 
از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده 
بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند. برنده 
مزایده کسی خواهد بود که بااترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد. 
و فی المجلس مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی 
قیمت را بدهد.مال کارشناسی شده بدین شرح میباشد: ملک مفروض 
بود که ششدانگ آن متعلق به آقای محمدصدیق امینی فرزند محمد 
که به آدرس: سنندج سه راه مریوان جنب کارخانه غرب دانه با کاربری 
ب��اغ. که ملک مورد نظر تحت پاک ثبتی 492 فرعی از 2339 اصلی 
مفروض مجزی از 484 روستای سرخه دزج دفتر جلد 119 صفحه 306 
به شماره ثبت سند 15187 که مساحت کل ملک 3784/66 مترمربع 
می باشد که مبلغ کارشناسی ششدانگ 3/487/194/000 ریال برآورد 

نموده است. که ملک در اجاره نمی باشد.
شماره : 2/597ـ خ-دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی سنندج ـ صباح محمدی

 متن آگهی 
خواهان خانم حمیده دژانگه فرزند عبد ش��ا ساکن لردگان بلوار شهدا میدان 
معل��م ط2 خوانده آاقی محم��د وفا جو فرزند علی حس��ین مجهول المکان 
خواس��ته 1-ثبت واقعه ازدواج دائم 2-مطالبه پرونده کاس��ه 960387شعبه 
سوم دادگاه عمومی حقوقی لردگان خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به 
خواسته 1-ثبت ازدواج 2مطالبه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان لردگان 
نموده که جهت رس��یدگی به  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرس��تان لردگان واقع درشهرستان لردگان خ 17 شهریور ارجاع وبه کاسه 
پرونده 960387ع3ثبت ومنجر به صدوررای گردیده اس��ت به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز کاده 73 قانون ایین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود رای صادره را دریافت ومراتب 

اعتراض خودرا نسبت به رای صادرواعام نماید 2756
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی لردگان احسان بامیری 

آگهی اباغ دادخواست وقت رسیدگی 
بدینوسیله وفق ماده 73 قانونی به خواندگان مجهول المکان 1- لهراسب صادقی 
2-پروین صافی 3- نسرین صادقی همگی فرزندان بهادر وعزت کیخسروکیانی اباغ 
می گردد اقای مراد علی رحیمی فرزند حسین دادخواستی با وکالت اقای مجتبی 
نوروزی حسن هندوی مبنی بر اازم به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت شما به 
این دادگاه ارائه گردیده که به شماره 970851ح/3ثبت گردیده است وقت رسدیگی 
برای مورخ 1397/12/8 ساعت 30/11 تعیین گردیده است لذا ازم است جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفتر این دادگاه مراجعه وضمن اعام 
ادرس دقیق خود دروقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید درصورت عدم حضور 

دادگاه غیابا به مضوع رسیدگی وتصمیمی قانوین اتخاذ می نماید 2757
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بروجن حبیبی

مفقودی)30(
برگ سبز سواری پژو پارس مدل1394رنگ سفید به شماره موتور124K0756136شماره 
شاس��یNAAN01CE7FH272986 ش��ماره پاک68ای��ران117ص62 به نام ابی 

سلطانی خلیفه لو مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است
کرج

مفقودی
ب��رگ س��بز و برگ کمپان��ی خودرو پژو پرش��یا مدل 92 رنگ خاکس��تری به ش��ماره 
پ��اک ای��ران38-613 ج 97 و ش��ماره موت��ور 124K183994 و ش��ماره شاس��ی  
NAAN1CADR647580  بن��ام معصومه علی زاده فرزند محمد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان مارد

آگهی حصر وراثت
آقای علی مسرت بخش دارای شماره شناسنامه 0310001935 به شرح دادخواست به کاسه 97000400807 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وجیه اله مسرت بخشی به شماره شناسنامه 617 به تاریخ 
1397/09/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسن مسرت بخش 
فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 125 متولد 1365 صادره ساوجباغ پسر متوفی 2- علی مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره 
شناسنامه 0310001935 متولد 1367 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- حسین مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 
4899106173 متولد 1360 صادره ساوجباغ پسر متوفی 4- مهرداد مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 168 
متولد 1357 صادره ساوجباغ پسر متوفی 5- منوچهر مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 452 متولد 1351 صادره 
ساوجباغ پسر متوفی 6- فریبا مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 894 متولد 1347 صادره خرمدره دختر متوفی 
7- صغری مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 53 متولد 1362 صادره ساوجباغ دختر متوفی 8- زینب مسرت بخش 
فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 708 متولد 1359 صادره کرج دختر متوفی 9- شکوفه مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره 
شناسنامه 895 متولد 1349 صادره ابهر دختر متوفی 10- زهرا مسرت بخش فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 36 متولد 1356 
صادره ساوجباغ دختر متوفی 11- امی صغری واایشی فرزند رمضان علی بشماره شناسنامه 736 متولد 1335 صادره خرمدره 
همسر متوفی 12- خیر النساء شقاقی فرزند هدایت اله بشماره شناسنامه 207 متولد 1306 صادره خرمدره مادر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
نظرآباد : 1859حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

حصروراثت
 آقای بهزاد داور پناه فرزند عبدالوهاب  دارای شماره شناسنامه 15  به شرح دادخواست به 
کاسه 247/س/97 از این شورا درخواست  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پریوش یزدانی یزدی  به  شناسنامه  366  در تاریخ 1397/8/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-    بهزاد داورپناه 
به ش.ش 15 به کد ملی 3255120284  به ت.ت 1326/1/1 همس��ر متوفی2-    پونه 
داورپناه به ش.ش 27592 به کد ملی 0059665807 به ت.ت 1357/6/20 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .12
4014قاضی شوراهای حل اختاف بخش زالیان

مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب سید محسن طباطبایی فر به شماره دانشجویی 8441111 رشته 

رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
294 – شاهرود

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
آقای خسرو رضائی فرزند اشرف_خانم شریفه رضائی فرزند اشرف_آقای پرویز رضائی فرزند اشرف _خانم زهرا رضائی فرزند 
اشرف _خانم زلیخا رضائی فرزند اشرف_خانم فاطمه رضائی فرزند اشرف_خانم فرح رضائی فرزند اشرف_خانم شیخه رضائی 
فرزند اش��رف_آقای منصور رضائی فرزند اشرف_پرونده کاس��ه 9609986136100940 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان امیدیه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 14:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد. استان خوزستان-

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین دیمیزار پاک فرعی 1959 از 90 اصلی واقع در قریه خسبان  شهرستان طالقان 
جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید.اینک بر حسب تقاضای کتبی بیژن نادری ذیل وارده 
97/5/4110 قائم مقام متقاضی مالک با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت و روز شنبه مورخه 
97/11/13 در محل به عمل خواهد آمد. لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی 
که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و اماک طالقان ارائه 
نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و 
ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

عمل خواهد آمد.   تاریخ انتشار روز : دو شنبه        مورخه    97/10/17                            
ـ رئیس ثبت اسناد و اماک طالقان  شماره دادنامه :     318   رسول مالمیر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
به موجب پرونده اجرائی کاسه 1397031054000007  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی بشماره پاک 64 فرعی 
از 136 اصلی واقع در مزرعه لواسان طالقان بمساحت 1747.76 متر مربع بنام ذکریا گرشاسبی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 ذیل 
شماره 3468 صفحه 35 دفتر جلد 127 به شماره 585922 سری ب سال 91 ثبت و صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره 
17415 مورخ 1395/05/21 دفترخانه یک طالقان در قبال مبلغ 1/000/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه شهرک 
طالقان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 990/000/000 ریال ارزیابی شده و حدود پاک فوق بشرح ذیل میباشد : 
شمااً پی است بطول ) 31.73 ( سی و یک متر و هفتادو سه سانتیمتر به راه عام شرقاً در چهار قسمت که قسمت اول و دوم و سوم 
و چهارم آن شمالی است اول پی است بطول )9.74( نه متر و هفتادو چهار سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی دوم پی است بطول 
)8.75( هشت مترو هفتادو پنج سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی سوم پی است بطول ؛)23.86 ( بیست و شش متر و هشتاد و 
شش سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی چهارم پی است بطول ) 17.22( هفده متر و بیست و دو سانتیمتر به یکصدو سی و شش 
اصلی جنوباً پی است بطول ) 24.15( بیست و چهار متر و پانزده سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی غرباً در سه قسمت که قسمت 
اول و دوم و سوم آن جنوبی است اول پی است بطول )14.87( چهارده متر و هشتاد و هفت سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی 
دوم پی است بطول)3404(سی وچهارمتر و هفتادو چهار سانتیمتر به یکصدوسی و شش اصلی سوم پی است بطول )15.95( پانزده 
مترو نودوپنج سانتیمتر به یکصدو سی و شش اصلی برابر شماره 23955 مورخه 97/6/24 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری مبنی بر موافقت اصولی اولیه احداث اقامتگاه بومگردی واقع در شهرستان طالقان- بخش پایین طالقان موسوم به لواسان 
وبرابر نامه شماره 1330 مورخه 95/05/10 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طالقان مبنی بر اینکه محدوده پاک جز  ء 
مستثنیات میباشد و سطح عرصه پاک در حال حاضر بصورت زمین بایر دارای شیب مایم از سمت شمال غرب به جنوب شرق فاقد 
کشت و زرع و هرگونه مستحدثات و حصار می باشد همچنین محدوده پاک دارای دو مسیر دسترسی از ضلع شمال و جنوب بصورت 
جاده خاکی می باشد به نحوی که از ضلع شمالی و مسیرفرعی منشعب از راه آسفالته روستای سوهان به مسافت 1440 متر و از مسیر 
جنوب منشعب از جاده  اصلی پایین طالقان ودر مجاورت جاده دسترسی به سد طالقان به طول 780 متر می باشد پاک فوق از ساعت 
9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/11/06 در اداره ثبت اسناد اماک واقع در شهرک طالقان از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 990000000 ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه 
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 بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
  دادنامه 319 طالقان        

آگهی حصر وراثت
خانم اثمر حبیبی دارای شماره شناسنامه 557 به شرح دادخواست به کاسه 97000400804 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدولی حبیبی به شماره شناسنامه 2 به تاریخ 1397/10/01 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد رضا حبیبی فرزند محمد ولی بشماره 
شناسنامه 4 متولد 1338 صادره هشترود پسر متوفی 2- غامرضا حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 405 متولد 
1340 صادره هشترود پسر متوفی 3- غامعلی حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 1 متولد 1342 صادره هشترود پسر 
متوفی 4- ابراهیم حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 512 متولد 1347 صادره هشترود پسر متوفی 5- محرم حبیبی 
فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 606 متولد 1354 صادره هشترود پسر متوفی 6- قیزقید حبیبی فرزند محمد ولی بشماره 
شناسنامه 352 متولد 1335 صادره هشترود دختر متوفی 7- علویه حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 479 متولد 
1344 صادره هشترود دختر متوفی 8- اثمر حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 557 متولد 1350 صادره هشترود 
دختر متوفی 9- مستوره حبیبی فرزند محمد ولی بشماره شناسنامه 1717 متولد 1358 صادره هشترود دختر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
1860حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی مفقودی مدارک خودرو
 برگ س��بز و تایی��ده تعویض پاک خ��ودروی پراید صبا مدل 1386 به ش��ماره موتور 
1883448 و ش��ماره شاس��ی s  1412286309321 و شماره انتظامی ایران 891-78 

ط 65 متعلق به خانم مرضیه بزرگی امراله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.
     دادنامه 320      

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرشاد رستمی دارای شناسنامه شماره 6160004603 بشرح دادخواست به کاسه 1202/2/97 از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادرون علی رستمی فرزند الهی به شماره شناسنامه 181 در تاریخ 
1397/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1-فرشاد رستمی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 6160004603 صادره از ایوان – فرزند متوفی 2- حسین رستمی فرزند علی به شماره شناسنامه 477 صادره 
از ایوان فرزند متوفی 3- سجاد رستمی فرزند علی به شماره شناسنامه 2 موالید صادره از ایوان- فرزند متوفی 4- شاپور رستمی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 507 صادره از ایوان فرزند متوفی 5- لیا رستمی فرزند علی به شماره شناسنامه 9 موالید صادره 
از ایوان فرزند متوفی 6- یوسف رستمی فرزند علی به شماره شناسنامه 19 موالید صادره از ایوان فرزند متوفی 7- فرزاد رستمی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 4490001509 صادره از ایوان -فرزند متوفی 8- غزاله نوری فرزند میرزا به شماره شناسنامه 
288 صادره از ایوان- زوجه متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی ایوان- یوسف مراد نژادی

آگهی حصر وراثت
آقای خداداد  شهرت اسدپور  نام پدر گدا   بشناسنامه 1051 صادره از اندیکا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که مادرش  مرحوم نباتی خانم  شهرت زمانپور بشناسنامه 94  صادره از اندیکا در تاریخ 97/5/25  در  
کوشک اقامتگاه دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-خداداد  اسدپور )فرزند متوفی(2-مریم اسدپور )فرزند متوفی(3-خانم 
جان اسدپور )فرزند متوفی(4-خیرالنساء اسدپور)فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6737شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

آگهی
ریاست محترم شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان در خصوص پرونده کاسه 817/12/97 که منجر به صدور 
قرار کارشناسی مبنی بر تعیین میزان نفقه معوقه زوجه خانم مریم عباسی فرزند عوض به طرفیت اقای حمید عیسی زاده 
فرزند امیر علی که موضوع کارشناسی به اینجانبان ارجاع گردیده به استحضار میرساند :با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و 
لحاظ نمودن اوضاع و احوال مسلم نظر شان و اصالت خانوادگی زوجه و موقعیت اجتماعی وی و رعایت جوانب امر وفق مواد 
1204و1106و1107و1199 قانون مدنی نفقه خواهان به قرار ذیل تعیین میگردد.:از مورخ 1397/1/1 لغایت اجرای حکم از 

قرار ماهیانه 380/000 تومان.
م الف/285    زهرا غفوری-کارشناس منتخب دادگستری در امور خانواده

  آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به اقای حامد قدردان فرزند محمد  خواهان اقای افشین طهماسبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حامد قدردان  به خواسته 
مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986110400608 شعبه 1 دادگاه  عمومی حقوقی 
شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ30 / 11 /97 ساعت 45 : 08 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 کثیر اانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده) آقای حامد قدردان (   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. 
46 / 10 -منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اهواز - احمدپور

آگهی وقت رسیدگی
به حکایت محتویات پرونده شماره 970343 که در شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اهواز تحت رسیدگی می باشد 
. اعام گردیده متوفی آقای علی عموری فرزند منصور به شماره ملی 1753624754 و شماره شناسنامه 598 تاریخ تیرماه 1382 
غایب و ناپدید شده و تاکنون هیچگونه خبری از نامبرده در دست نمی باشد . لذا بدین وسیله ضمن اعام مراتب از کلیه کسانی 
که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطاع خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قراردهند تا حقی از کسی 
تضیع نگردد . این آگهی سه نوبت متوالی به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشر میگردد بدیهی است چناچنه 
یک ارسال از تاریخ نشر اولین آگهی در قید حیات بودن غایب مذکور به اثبات نرسد حکم فوت فرضی نامبرده صادر خواهد شد . 
45 / 10 -مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( اهواز

آگهی حصر وراثت
بانو : فهیمه شهرت:  مرادپور نام پدر: سنگور  بشناسنامه : - صادره از: - درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که همسرم مرحوم حمید شهرت: فاحیان بشناسنامه 33 صادره: اهواز در تاریخ 1397/8/20 در اهواز اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی فهیمه مرادپور ش ش 676 صادره اهواز فرزند سنگور ) مادر متوفی ( 2 – محمدعلی 
فاحیان ش ش 325 صادره اهواز ) پس��ر متوفی ( 3 – مینا فاحیان ش ش 426 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 4 – فائقه 
فاحیان ش ش 1 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 5 – غزل فاحیان ش ش 7 – 149456 – 174 صادره اهواز ) دختر متوفی (6 
– مینا فاحیان ش ش 426 صادره اهواز ) دختر متوفی (واغیر ورثه دیگری ندارد . 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.
 47 / 10 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : عیس��ی  شهرت: حمید نام پدر: عبدالحسین  بشناس��نامه : 6414 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم عبدالحسین  شهرت: حمید بشناسنامه  1075  صادره: رامهرمز در تاریخ 
1397/8/18 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- زهرا ساعد به ش.ش 127 اهواز ت.ت 1334/3/7 )همسر 
متوفی( 2- موسی حمید به ش.ش 4201 اهواز ت.ت 1360/2/20  3- عیسی حمید به ش.ش 6414 اهواز ت.ت 1361/9/26 
)پس��ران متوف��ی(  4- خدیجه حمید به ش.ش 6712 اهواز ت.ت 1357/3/1 5- س��هام حمید ب��ه ش.ش 308 اهواز ت.ت 
1354/6/25  6- حلیمه حمید به ش.ش 4539 اهواز ت.ت 1365/4/11 7- سعیده حمید به ش.ش 1740424638 اهواز 
ت.ت 1369/1/4  )دختران متوفی(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.
48 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در پرونده کاسه 440/1/96 خواهان یوسف عامری شکایتی به طرفیت رحیم خصریی حمادی و امینه خصریی حمادی  به 
خواس��ته مطالبه وجه نموده اس��ت و آدرس خوانده را مجهول المکان اعام داشته که در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 97/11/30 مورخ سه شنبه راس ساعت 9 صبح جلسه رسیدگی معین که بوسیله 

انتشار در جراید به خوانده اباغ میگردد که در وقت معین فوق حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید.
49 / 10 -منشی دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : سید صادق   شهرت: سلطان ابراهیمی  نام پدر: سید عبداه بشناسنامه : 1683  صادره از: اهواز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم سید عبداه   شهرت:سلطان ابراهیمی بشناسنامه  18  صادره: 
اهواز در تاریخ 1397/5/15 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- سید جعفر سلطان ابراهیمی به ش.ش 1774 
اهواز ت.ت 1365/11/23 2- س��ید بهمن سلطان ابراهیمی به ش.ش 554 اهواز ت.ت 1356/10/1  3- سید صادق سلطان 
ابراهیمی به ش.ش 1683 اهواز ت.ت 1362/7/1  4- سید محمد سلطان ابراهیمی به ش.ش 5221 اهواز ت.ت 1350/11/2 
5- سید علی سلطان ابراهیمی به ش.ش 5221 اهواز ت.ت 1350/11/2 6- سید حسن سلطان ابراهیمی به ش.ش 5891 
اهواز ت.ت 1347/6/5  7- سید حسین سلطان ابراهیمی به ش.ش 99 اهواز ت.ت 1345/6/17 )پسران متوفی( 8- حمیده 
س��لطان ابراهیمی به ش.ش 552 اهواز ت.ت 1354/5/1 9- مریم س��لطان ابراهیمی به ش.ش 553 اهواز ت.ت 1355/6/1 
10- بهاره سلطان ابراهیمی به ش.ش 27 اهواز ت.ت 1359/1/1 )دختران متوفی(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.
50 / 10-قاضی شورای حل اختاف باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : معین    ش��هرت: س��عد پور  نام پدر: چاسب  بشناسنامه : 4142  صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم چاسب   شهرت: سعد پور بشناسنامه  1138  صادره: اهواز در تاریخ 1397/8/15 در 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- نجیبه دوای به ش.ش 1132 اهواز ت.ت 1346/1/1 )همسر متوفی( 2- صادق 
سعد پور به ش.ش 1742617107 اهواز ت.ت 1375/7/15  3- ناصر سعدپور به ش.ش 1741781361 اهواز ت.ت 1369/8/10 
4- معین سعدپور به ش.ش 4142 اهواز ت.ت 1367/11/22 )پسران متوفی(  5- زینب سعدپور به ش.ش 1741781371 اهواز 
ت.ت 1371/3/20  6- سکینه سعدپور به ش.ش 1741781388 اهواز ت.ت 1373/2/3  7- کلثوم سعدپور به ش.ش 2304 اهواز 
ت.ت 1366/9/1 8- فاطمه سعدپور به ش.ش 1001 اهواز ت.ت 1364/5/12 )دختران متوفی( 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.
 51 / 10 - قاضی شورای حل اختاف باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : یوسف    شهرت: دوای  نام پدر: رمضان بشناسنامه : 1742100457  صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم رمضان   ش��هرت: دوای  بشناس��نامه  1190  صادره: اهواز در تاریخ 1397/7/14 در 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- جواهر سعدی به ش.ش 1140 اهواز ت.ت 1364/1/1  )همسر متوفی( 2- یوسف 
دوای به ش.ش 1742100457 اهواز ت.ت 1374/9/8  3- محمد دوای به ش.ش 1742535798 اهواز ت.ت 1376/7/9 )پسران 
متوفی(  4- ابتسام دوای به ش.ش  1741394511 اهواز ت.ت 1369/5/1  5- زهرا دوای به ش.ش 1741394521 اهواز ت.ت 
1371/3/1   6- مریم دوای به ش.ش 1742962831 اهواز ت.ت 1377/11/9)دختران متوفی( 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.
52 / 10- قاضی شورای حل اختاف باوی

اجرائیه
مشخصات محکوم له نام : پروین نام خانوادگی : کوزری نام پدر : جمشید شغل: -نشانی محل اقامت : ماثانی کوی ولیعصر 
خیابان شهید کریم زاده پاک 24 محکوم به به موجب دادنامه شماره 29/97 مورخ 97/4/25 قاضی شورای حل اختاف شعبه 
چهارم مجتمع باوی محکوم علیه امراله آذر محکوم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه اتومبیل سواری پراید 
مدل 1383 و مبلغ 770/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1/400/000 ریال هزینه جراید )روزنامه ( در حق پروین کوزری 
مشخصات محکوم علیه نام : امراله نام خانوادگی : آذر نام پدر : خیراله شغل: نشانی محل اقامت : مجهول المکان به استناد ماده 
29 قانون شوراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف است پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن به موقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی 

از سوی اجرای احکام شورای حل اختاف صورت می پذیرد.
10/53-قاضی شورای حل اختاف شعبه 4 صلحی شهرستان باوی

آگهی  مزایده اموال غیر منقول 
 درپرن��ده اجرای��ی کاس��ه 940244 مطروح��ه در اجرای  احکام مدنی  دادگس��تری  رودس��ر، حس��ب دادنامه  ش��ماره  
9409971425200278-94/4/10 صادره از  ش��عبه  دوم  دادگاه حقوقی رودس��ر  له اقای  محمد رضا روشناسان با وکالت 
اقای محمد امانی به طرفیت آقای غامرضا ترابی  عروس محله ، نظر  به تعرفه مال  از طرف  محکوم له ، مال مورد تعرفه ، 
طبق نظریه کارشناسی به شرح  زیر  از طریق  مزایده به فروش می رسد: ملک  مورد مزایده عبارت است از  دو دانگ مشاع  
از شش��دانگ  عرصه و اعیان  یک قطعه  زمین س��احلی  به بنای  احداثی به مساحت  ششدانگ  2008/53 متر مربع دارای 
سند  رسمی  مالکیت پاک  6124 فرعی مفروز ومجزی شده از  344 فرعی از 72 اصلی  بخش 29 گیان واقع در  ساحل 
دریای رودسر- به حدود  اربعه شماا به جاده ساحلی  - جنوبا  به اراضی  بدون سند  متعلق به مالک – شرقا  به زمین  وراث 
خداشناس  و غربا  به زمین  شهرداری  و با کاربری  مسکونی  در تصرف  محکوم له قرار دارد.  ملک فوق الذکر  در مجاورت  
خیابان ساحلی واقع شده  و دارای  چشم انداز به دریا می باشد. ارزش ملک یاد شده  توسط کارشناس  رسمی دادگستری  از 
قرار هر متر مربع  6/500/000 ریال  و برای  دو دانگ مشاع  از ششدانگ  ملک یاد شده  به قیمت  پایه  4/352/000/000 
ریال  معادل  چهارصد و سی و پنج  میلیون  و دویست  هزار تومان ارزیابی  شده است.  متقاضایان  خرید مورد مزایده 
در صورت  تمایل  می توانند تا پنج روز  قبل از  مزایده  با هماهنگی  این اجرا  از ملک  مزبور بازدید نمایند.  مزایده 
در مورخه  97/11/4 از س��اعت 9 الی 11 صبح  در دفتر  اجرای  احکام مدنی  دادگس��تری  رودسر با حضور  نماینده 
دادس��تان  محترم شهرس��تان  رودس��ر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع   وکس��انی  که بااترین  قیمت را  پیشنهاد 
نمایند  برنده  مزایده   شناخته خواهد  شد.  برنده مزایده  می بایست 10 درصد  مبلغ فروخته   را در روز مزایده  به 
صورت  نقدی  به حس��اب  س��پرده  دادگستری  رودسر واریز الباقی  را حداکثر ظرف یکماه  بپردازد،. در صورت  عدم 
پرداخت  مابقی وجه مزاید    ده درصد  وصول  ش��ده  به نفع  دولت  ضبط  می گردد.  کلیه هزینه  های متعلق  بر 
عهده  خریدار  می باش��د ..این آگهی   به اس��تناد  ماده  118   قانون اجرای احکام  مدنی  در یکی  از روزنامه های  

کثیر اانتشار  محلی درج  ومنتشرمی گردد.  
ح  5877    دادورز اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  رودسر- زکریا پور

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) بار دوم (
درپرونده  کاسه 950274 اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان املش  حکم به فروش  ماترک مرحوم ابراهیم 
میرزایی صادر و از طریق مزایده به ش��رح ذیل به فروش میرس��د. مورد مزایده عبارت اس��ت از : یکباب خانه قدیمی  
ومحوطه بدون س��ند مالکیت بمس��احت تقریبی  200 متر مربع واقع در املش- کمربندی س��رچور – کوچه  شهید  
دادش��ی – کد پس��تی  99617-44951 که از  شمال  به خانه  ومحوطه  آقاجانی از جنوب به خانه  ومحوطه آزموده  
از ش��رق  به مس��جد و از غرب  به کوچه  ش��هید داداش��ی محدود میگردد. ملک مذکور  دارای امتیاز  آب و برق و گاز  
میباش��د لذا با  توجه به جمیع جهات ارزش و قیمت  مورد مزایده 700/000/000 ریال معادل  هفتاد میلیون تومان  
بر آورد و ارزیابی  میگردد. که مقرر  اس��ت در روز چهارش��نبه مورخه 97/11/3  از س��اعت 10الی 12   ظهر  در محل  
اجرای احکام  مدنی دادگس��تری شهرس��تان املش  از طریق  مزایده  به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناس  
شروع  و به  پیشنهاد  دهنده بااترین قیمت  فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می بایست  حداقل ده  درصد از قیمت  
پیشنهادی  خود رادرروزمزایده   نقدا  به حساب  سپرده دادگستری  واریز  والباقی  را حداکثر  ظرف  یک ماه  از تاریخ  
مزایده بپردازد  و در صورت  عدم پرداخت  الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کسرهزینه های   مزایده به حساب  
دولت  تودیع   خواهد شد.متقاضیان   خرید  تا  پنج روز  قبل از  روز مزایده  با هماهنگی  این اجراء  می توانند  از مورد  
مزایده بازدید  نمایند  این آگهی   جهت اطاع  عموم در یکی  از روزنامه  های کثیر اانتشار محلی   منتشر  می گردد.
 ح  5878   اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان املش

آگهی مزایده اموال غیر منقول بار اول
در پرونده کاسه 970158 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش حکم به فروش ماترک مرحوم امین ربانی 
صادر و از طریق مزایده به شرح ذیل به فروش می رسد موارد مزایده عبارتند از : 1 – یک قطعه زمین باغ چای مخروبه 
واقع در س��وخته کیش بمس��احت 5883 مترمربع و فاقد س��ند مالکیت و تغییر کاربری که از شرق به باغ بایر محمد 
صفری و خانه فاطمه ربانی از شمال به جاده اسفالته گوشت پزان از غرب به ابادی سوخته کیش و خانه و محوطه داود 
حس��ین پور و نهر اب و از جنوب به باغ و خانه و محوطه برجعلی پور محدود میباش��د که بمبلغ 11/766/000/000 
ریال براورد و ارزیابی میگردد 2- یک قطعه  زمین باغ چای مخروبه واقع در س��وخته کیش بمساحت 3200 مترمربع 
و فاقد سند مالکیت و تعییر کاربری در دو قطعه جدا کننده بصورت جاده شن ریزی شده و ماشین رو که از شرق به 
زمین بایر اسماعیل قاسم پور از شمال به زمین و کوچه اختصاصی رمضان علی نژاد و جاده شن ریزی شده و از غرب به 
باغات اشخاص و از جنوب به باغ چای عابدین حسن زاده و جاده شن ریزی شده و راه مالرو محدود میباشد که بمبلغ 
1/600/000/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد 3- یک قطعه زمین باغ چای مخروبه واقع در رمشایه بمساحت 3260 
مترمربع و فاقد س��ند مالکیت و تغییر کاربری که از ش��رق به رودخانه معروف به سامان رود از شمال به باغ چای علی 
علی نژاد و کاظمی از غرب به باغ بایر قاسم قاسمی و از جنوب به باغ چای محمد تمجیدی محدود میباشد که بمبلع 
978/000/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد 4- یک قطعه زمین شالیزار واقع در رمشایه بمساحت 2390 مترمربع و 
فاقد سند مالکیت و تغییر کاربری و بصورت بایر و تسطیح اراضی شده که از شرق به زهکش از شمال به شالیزار علی 
اکبر تمجیدی و از غرب به نهر اب و جاده مکانیزه بین مزارع از جنوب به شالیزار محمد محمودی محدود میباشد که 
بمبلغ 836/500/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد 5- یک قطعه زمین ش��الیزار واقع در رمش��ایه بمساحت 10828 
مترمربع و فاقد س��ند مالکیت و تغییر کاربری و بصورت بایر و تس��طیح اراضی شده که از شرق به زهکش کشاورزی و 
از ش��مال به ش��الیزار نرگس شعبانی از غرب به نهر اب و جاده مکانیزه بین مزارع از جنوب به شالیزار اشخاص محدود 
میباشد که بمبلغ 4/331/200/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد 6- یک قطعه زمین محوطه باغی خانه قدیمی دارای 
درختان مثمر و غیر مثمر واقع در رمش��ایه فاقد س��ند مالکیت بمساحت 400 مترمربع که از شرق به خانه و محوطه 
فروغی از ش��مال به خانه و محوطه صفر مرادی از غرب به خانه و محوطه پریوش ربانی و کوچه بن بس��ت از جنوب 
به کوچه بن بس��ت شهید حسین پور محدود میباش��د که بمبلغ 1/000/000/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد که 
مقرر اس��ت در روز س��ه شنبه مورخه 1397/11/2 از ساعت 10 الی 12  ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان املش از طریق مزایده به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به پیشنهاد دهنده بااترین 
قیمت فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را در روز مزایده نقدا به 
حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد و در صورت عدم پرداخت 
الباقی ثمن مزایده وجه پرداختی پس از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت تودیع خواهد شد متقاضیان خرید تا 
پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجرا می توانند از مورد مزایده بازدید نمایند این اگهی جهت اطاع عموم 

در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی منتشر میگردد
ح  5883    اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش

آگهی حصر وراثت
اقای لطف اله  تحویلی بیدرونی فرزند حجت به شماره شناسنامه 5179676924 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناس��نامه ورثه درخواستی بش��ماره 90-59 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادوران حجت تحویلی 
بیدرونی  به شماره شناسنامه 31 در تاریخ  1372/11/02 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیاهکل در گذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از : 1 – لطف اله تحویلی بیدرونی فرزند حجت به شماره شناسنامه 5179676924 پسر متوفی 2- آفاق 
تحویلی بیدرونی فرزند حجت به شماره شناسنامه 5179676460 دختر متوفی 3- علی رضا تحویلی بیدرونی فرزند حجت به 
شماره شناسنامه 5179091152 پسر متوفی 4- فتح اله تحویلی بیدرونی فرزند حجت به شماره شناسنامه 5179084202 
پسر متوفی و متوفی بجزوراث فوق وراث دیگری ندارد این اگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار درج میگردد تا هرکسی نسبت 
به ان اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می 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   5885   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

تیم ملی یمن به دنبال صعود به دور حذفی 
س��ایت عربی کوره از تاش فراوان تیم ملی فوتبال یمن برای رقابت با قهرمانان اسبق جام ملت های 
آسیا خبر داد.سایت عربی »کوره« در گزارش��ی به بررسی تیم های شگفتی سازه این دوره از مسابقات 
جام ملت های آس��یا 2019 پرداخت و در بین تیم ها اما نام تیم ملی فوتبال یمن نیز دیده می شود.سایت 
عربی درباره تیم ملی فوتبال یمن نوش��ت: تیم ملی فوتبال یمن به دنبال آن است تا تمام تاش خود را 
برای موفقیت در جام ملت های آسیا 2019 امارات متحده عربی انجام دهد؛ با این حال اما باید بدانید که 
احتمال قهرمانی این تیم در مسابقات بسیار کم خواهد بود.این سایت ادامه داد: یمن با 2 قهرمان اسبق 
جام ملت های آسیا یعنی تیم های ملی فوتبال ایران و عراق هم گروه است و همچنین ویتنام نیز که در 
س��ال های اخیر به تیمی نسبتاً پیشرفته تبدیل ش��ده، هم گروه این تیم است. با توجه به این تفاسیر تیم 
 ملی فوتبال یمن باید در تاش باش��د تا پس از ایران و عراق به عنوان تیم س��وم که از 4 گروه رقابت ها 

جام ملت های آسیا 2019 صعود می کنند، به مرحله حذفی مسابقات راه یابد.


