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آگهی

 هرچند تاش و ایثار انسان های مخلص اجری عظیم تر ازرضایت 
حض�رت حق تعال�ی در پی ن�دارد ولی برخ�ود ازم دانس�تم  به 
 مصداق حدیث ش�ریفه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق  از 
تاش های بی وقفه و دلسوزانه  اقای سید محمد موسوی دردوران 
تصدی نه ساله به عنوان مدیرکل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی خراسان رضوی که  با تعهد و وجدان کاری ؛ جلوه ای زیبا 
از مشارکت را در راستای تحقق اجرای طرح های  فرهنگی ، روان 
درمانی و بهداشتی با تمرکز بر توسعه و گسترش اشتغال زندانیان 
و توسعه زیر س�اخت  های  کار در زندان با بهره گیری از نیروهای 

درون سازمانی موفق گردید ،مجموعه زندان های خراسان رضوی 
را به عنوان مراکز آموزش�ی و تربیتی  معرفی  واین اقدامات موثر 
حلقه های ارتباطی میان زندان و جامعه را بازس�ازی نماید تقدیرو 
تشکر نموده و همچنین حس�ن انتخاب  آقای خشایار جمشیدی  
به عنوان مدیر کل س�ازمان زندان ه�ا و اقدامات تامینی و تربیتی 
خراسان رضوی را تبریک گفته و توفیق روزافزون همه خادمین به  

نظام مقدس اسامی را  از خداوند منان مسئلت دارم .
جعغر نخعی 
 سرپرست دفتر روزنامه حمایت در استان خراسان رضوی 

قدردانی از اداره کل زندانهای خراسان رضوی

آگهی ابطال قرارداد تخصیص زمین شهرک صنعتی 

  بنا بر تقاضای جانشینی بانک  ملی شعبه سعدی و اجرای مفاد مصوبه شماره 156/31266/ه  مورخ 69/5/9 
هیات محترم وزیران و تبصره ۸  ماده یک قانون  تسهیل اعطاء تسهیات بانکی. کاهش هزینه های طرح 
و تس�ریع در اجراء طرحهای  تولی�دی و افزایش منابع مالی و کارآئی بانکها مص�وب ۸6/4/13 دفترچه 
قراردادهای )نسخه متقاضی( به شماره 1643- 415  مورخ 13۸2/6/25  قطعه M 324 -272 -139 به مساحت کلی ۸666/62 

متر مربع به طرفیت شرکت نیکو اسفنج از اراضی  شهرک صنعتی شمس آباد از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
اداره حقوقی - شرکت شهرک  های صنعتی تهران 

آگهی دعوت
زرین  کیمیاگر  اکسیر  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  و   135۸۸5 ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   (
10101790۸10 دعوت می گردد که در مجمع عمومی فوق العاده 
العاده روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 که  و عادی به طور فوق 
به ترتیب در ساعت ۸ صبح و 10 صبح به نشانی تهران ، میدان 
انقاب اول خیابان آزادی کوچه مهرناز پاک 1۸ ) ساختمان 36 ( 

طبقه 4 واحد 15 تشکیل می گردد حضوربهم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

اصاح اساسنامه 
کلیه مواردی که در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
تعیین بازرس

تعیین هیئت مدیره 
کلیه مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق 

العاده می باشد .
هیئت مدیره

511/2آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی صنعت 
نصب و تعمیرات ماهتاب گستران باختر

 به شماره ثبت 34970 و شناسه ملی  10380502850
و  ازکلیه سهامدارن شرکت مهندسی صنعت نصب  بدینوسیله 
تعمیرات ماهتاب گستران باختر به شماره ثبت 34970)سهامی 
خاص( دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
 1397/10/29 مورخ  شنبه  روز  در  که  شرکت  العاده  فوق  بطور 
وکیل  مشهد-بلوار  در  واقع  شرکت  آدرس  به  صبح   ۸ ساعت 
آباد- نبش وکیل آباد 20- پاک 420-واحد 3 برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

2- انتخاب اعضا هیات مدیره
2- انتخاب بارزسین

3- انتخاب روزنامه کثیراانتشار
4- سایر مواردیکه در صاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده باشد.
هیأت مدیره شرکت

آگهی فراخوان شرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر را از طریق 
ارائه  تا  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
پیشنهاد مناقصه گران وبازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح پروژهشماره فراخوانردیف

54،144،685،4802،590،000،000راه روستایی بشنه شهرستان نی ریز97/45 س1

10،142،710،760508،000،000راه روستایی بااده سبوک شهرستان کازرون97/46 س2

بهسازی و آسفالت راه روستایی جوزاربکش به مور میر 97/47 س3
و تنگسا به چنار برگ گویم شهرستان ممسنی

28،580،337،8171،430،000،000

بهسازی و آسفالت راه روستایی شهرستان ممسنی 97/48 س4
)عالیوند به جونگان، دلوار – کوه سیاه)قزمزاری( ، 

میانه بردنگان به گردن تل، کلگاه علیا و سفلی

37،416،209،9171،880،000،000

داشتن گواهی احراز صاحیت حداقل رتبه 5 راه وترابری الزامی است.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ 97/10/22 تا ساعت13 مورخ97/10/2۸ از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 97/11/9 و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد 
مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 97/11/9 در محل دبیرخانه محرمانه اداره کل واقع در 

ساختمان ستارخان می باشد.
زمان گشایش پیشنهاد: پیشنهادها در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10 

صبح مورخ 97/11/10 در دفتر مدیریت این اداره کل واقع در ساختمان مدرس بازگشایی خواهد شد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: شیراز 

بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس- اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها
کسب حداقل امتیاز ازم از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات مالی مناقصه گران جهت ردیف یک 

الزامی می باشد.
 هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام: ۸519376۸-021  و 021-۸۸969737

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام/ 
پروفایل تامین کنده / مناقصه گر: موجود است.

 iets.mporg.ir و www.setadiran.ir وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/20

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

نوبت اول

اجرای طرح پابند های الکترونیکی در 
انتظار تصویب ردیف بودجه

دکتر جهانگیر اعام کرد

بر اساس گزارش وزیر اطاعات
 در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس

»حمایت«  از راهکارهای رونق گردشگری گزارش می دهد

:SPV واکنش تهران به تعلل بروکسل در برقراری

دادستان سیرجان تشریح کرد

اسماعیل بخشی بدون شکنجه
به جاسوسی اعتراف کرده است

بازاریابی فرهنگی 
یا همکاری با  بخش خصوصی

منتظر اروپا نمی مانیم

آخرین جزییات پرونده 
آزار و اذیت دختر جوان
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وزارت امور خارجه آمریکا اوایل هفته جاری در 
بیانیه ای اعام کرد که »مایک پمپئو« به غرب 
آسیا س�فر خواهد کرد. مقاصد این سفر که از 
۸ ت�ا 15 ژانویه )1۸ ت�ا 24 دی( به طول خواهد 
انجامید، عربستان، مصر، اردن، قطر، امارات، 
کویت و بحرین اعام ش�ده اس�ت. هرچند در 
این بیانیه سخنی از ایران به میان نیامده و تنها 
به توس�عه همکاری های منطق�ه ای در حوزه 
اقتصاد تأکید شده اما با توجه به تقارن این سفر 
با دوره گردی »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی 
آمریکا با بنیامین نتانیاهو و گفتگو در خصوص 
آینده س�وریه با مقامات ترکیه، می توان گفت 
که محور عمده گپ و گفت وزیر خارجه آمریکا 
به موضوع »تسریع در خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از سوریه«، »افزایش تحریم ها«، »تکرار 
ادعاهای ضد ایرانی در حیطه حقوق بش�ر« و 

»ایران هراسی و افزایش تحریم ها« ...

پمپئو در منطقه
چه می کند؟! 

یاد د اشت

2 3

  دکتر جواد منصوری 

15

13

تنش در روابط  واشنگتن و آنکارا 

ظهرنویسی در قانون جدید چک

کاهبرداری شبکه ای با تبلیغات فریبنده

فروش  یک میلیارد و 200 میلیون دار   
از طریق کارت های ملی اجاره ای

اختاف نظر بولتون و اردوغان درباره تحوات سوریه باا گرفت 

»حمایت« در گفت و گو با یک حقوقدان بررسی کرد 

جلسه اول محاکمه علنی متهمان پرونده شرکت کاهبرداری دومان توکان برگزار شد

دادستان تهران خبر داد

 با وجود اعام سیاس�ت جدید ترامپ برای خروج از سوریه، به نظر می رسد مشاوران 
ترامپ سعی دارند هر روز برای کشورهای منطقه شرطی جدید برای این خروج اعام 
کنند تا بتوانند از این طریق به برخ�ی دیگر از اهداف خود در خاورمیانه دس�ت پیدا 
کنند. این اختافات را می توان در صحبت های یک روز اردوغان رییس جمهور ترکیه 
مشاهده کرد. در روز دوشنبه یادداش�ت او در روزنامه نیویورک تایمز و استقبالش از 
رویه جدید آمریکا در س�وریه منتشر شد و درس�ت یک روز بعد ، به دلیل اعتراض به 
سیاست های اعام شده توس�ط جان بولتون مش�اور ترامپ، او را در ترکیه به حضور 

نپذیرفت.   

   با نظارت آناین بر نظام بانکی می توان بسیاری از 
تخلفات را رصد و با آن مقابله کرد

   صنعت بانکداری  باید با استفاده از تکنولوژی روز 
بتواند ابزارهای نظارتی خود را بکار گیرد

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »حمایت« پیشنهاد کردند

نظارت آناین
راه مقابله با  تخلفات بانکی
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با موافقت نمایندگان طرح اصاح موادي از 
قانون انتخابات با اولویت در مجلس شوراي 

اسامي بررسي مي شود.

وکای ملت پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته 
خانه ملت، جلسه ای غیرعلنی داشتند. اکبر رنجبرزاده 
عضو هیأت رییس��ه مجلس در توضیح این جلسه 
غیررسمی، گفت: با نظر موافق نمایندگان از جلسه 
هفته بعدی کاری، مجلس شورای اسامی روزهای 
یکشنبه، دوش��نبه و سه شنبه جلسات علنی خواهد 
داشت. نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: 
جلسات علنی روزهای سه شنبه به صورت دو شیفت 
صبح و بعدازظهر برگزار می شود. وی افزود: از این رو 
جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس روزهای 

یکشنبه و دوشنبه عصر برگزار می شود.

   تعیین مجازات متخلفان قانون حمایت 
از کاای ایرانی

نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز گذشته خود در 
جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و 

خدماتی کشور و حمایت از کاای ایرانی، عدم رعایت 
مفاد این قانون جرم محس��وب ش��ده و مرتکب به 
مجازات های مقرر به این شرح محکوم می شود: عدم 
رعایت مواد )3(، )5( و )18( این قانون توسط بااترین 
مقام مسئول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاه های 
موضوع ماده )2(، به انفصال از خدمت به میزان مدت 
مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای 
ارزش ارجاع کار یا هر دو محکوم می شود. عدم رعایت 
ماده )4(، تبصره های )7(، )8 (و)10( ماده )5( و ماده 
)19( توسط هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع 
ماده )2(، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه 
ش��ش خواهد بود. عدم رعایت ماده )5( توسط هر 
یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی 
بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در 
سامانه موضوع این قانون یا هر دو محکوم می شوند. 
نمایندگان، قوه قضایی��ه را نیز مکلف به اختصاص 
شعبی از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرائم 

قانون حمایت از کاای ایرانی کردند.
وکای ملت همچنین با بررسی اولویت های طرح 
اصاح م��وادی از قانون انتخابات مجلس موافقت 

کردند. این طرح با قید یک فوریت در دستورکار این 
هفته نمایندگان مجلس قرار داش��ت که تعدادی از 
نمایندگان نیز تقاضای مسکوت ماندن به مدت سه 
ماه و همچنین سلب فوریت را داشتند که در نهایت 
نظر مجلس بر بررسی اولویت دار این طرح بود. یکی 
از محورهای مهم این طرح موضوع اس��تانی شدن 
انتخابات مجلس است. نمایندگان در ادامه نشست 
علنی روز گذشته خود، با بررسی طرح اصاح قانون 
نحوه تأمین هزینه های درمان جانبازان به صورت دو 

فوریتی موافقت کردند.

   وزیر ارشاد سه کارته شد
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد که روز گذشته برای 
پاس��خ به چند س��وال نمایندگان به صحن علنی 
خانه ملت آمده بود، در پاسخ به سوال سمیه محمودی 
نماینده ش��هرضا پیرامون عدم ش��فافیت در نظام 
وقف، با تأکید بر سیاست این وزارتخانه برای ایجاد 
شفافیت در نظام وقف، گفت: این شفافیت نیازمند 
نظام حسابرسی پیوس��ته و آشکار است تا ترازهای 
مالیاتی اتفاق افتاده و در معرض افکار عمومی قرار 

گیرد. وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام وقف 
تاکید کرد: وزارتخانه به دنبال شفافیت هر چه بیشتر 
در این نظام است که تقویت دولت الکترونیک یکی از 
موضوعاتی است که پیگیری می کنیم تا فضای کاغذ 
و مراجعات حضوری از بین برود و سامانه های گویا 
باعث مراجعه غیرحضوری شود. پس از پاسخ  های 
صالحی نماینده شهرضا اعام کرد که از پاسخ وزیر 
ارشاد قانع شده است. وزیر ارشاد همچنین در پاسخ 
به س��وال ش��هاب نادری نماینده پاوه درخصوص 
علت تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور 
اسامی گفت: اقتضائات و نیازهای حوزه فرهنگ 
و هنر گس��ترده و وسیع است ولی منابع محدود؛ لذا 
انتظارات از این وزارتخانه باید واقع بینانه باشد. وی 
با بیان اینک��ه اقداماتی در خصوص توقف این رویه 
صورت گرفته است، افزود: برخی اتفاقات و برنامه ها 
نیز نیازمند کمک نهادهای مختلف از جمله مجلس 
است. به گزارش خانه ملت، پس از قانع نشدن نادری 
از پاس��خ وزیر ارش��اد، مجلس هم از پاسخ  صالحی 
درباره تضعیف حقوق انتشارات قانع نشد تا وزیر ارشاد 
سومین کارت زرد خود از خانه ملت را نیز دریافت کند.

مجلس قانون انتخابات را اصاح می کند
با موافقت نمایندگان 

  سیاست  
مقامات کشورمان به وقت کشی اروپایی ها در برقراری سازوکار 
مالی با ایران واکنش نش�ان داده و اعام کردند که در مس�یر 

پیشرفت کشور منتظر اروپا نمی مانند.

9 ماه پیش اتحادیه اروپا در شرایط خروج آمریکا از برجام، با اصرار فراوان 
از کشورمان خواست که با عدم خروج از توافق هسته ای، با سازوکار مالی 
ویژه)SPV( که از سوی این اتحادیه معرفی می شود، از منافع برجام بهره 
ببرد. »فدریکا موگرینی« مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، چند 
هفته پیش اعام کرد که قبل از پایان سال 2018، سازوکار ویژه اتحادیه 
اروپا برای تسهیل دادوستد با ایران اجرایی خواهد شد. دسامبر تمام شد و 
س��ال نو فرا رسید، اما سازوکار ویژه اروپا همچنان در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. موانع متعددی، از تهدیدات آمریکا گرفته تا عدم تمایل کشورهای 
اروپایی به میزبانی از آن، س��ر راه SPV قرار گرفته و اجرایی شدن آن را 
به تاخیر انداخته است. از سوی دیگر، این تعلل ها و وعده های سرخرمن 
اروپایی ها با انتقاد مقامات ایران روبرو شده است. در همین رابطه، پیمان 
سعادت سفیر ایران در اتحادیه اروپا، هم همین هشدار را طی یادداشتی در 
وبگاه یورونیوز تکرار کرده و گفته بود که اروپا باید از بیانیه های سیاسی فراتر 
رود و اقدامات عملی انجام دهد در غیر این صورت، صبر ایران بی نهایت 
نخواهد بود. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پیشتر به اروپا گفته 
بود که نمی تواند بدون خیس شدن شنا کند. یعنی اروپا برای جبران خسارت 

خروج کاخ سفید از برجام، باید هزینه بپردازد.
ظریف که برای رایزنی با مقامات دهلی نو، روز گذشته به هند سفر کرده بود، 
 SPV مجددا به این موضوع واکنش نشان داد و در پاسخ به سوالی درباره
گفت: اروپایی ها تاش کرده اند اما در حد انتظار ما نتوانس��تند پیشرفت 
کنند. وی افزود: ما همکاری خود را از طریق کانال های مختلف مانند هند 
گسترش می دهیم. وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما با شرکای سنتی خود 
مانند هند، چین و روسیه در راستای منافع مردم مان همکاری می کنیم. 
ظریف همچنین گفت: ما طیفی از موضوعات داریم در همکاری با هند که 
مطرح هستند. در حوزه بانکی یوکو بانک هند و پاسارگاد همکاری خود را 
در زمینه تجارت آغاز کردند. ظریف ابراز امیدواری کرد: با وجود تحریم های 
آمریکا، ایران و هند بتوانند در راستای منافع مردم دو کشور همکاری های 
بیشتری داشته باشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در پاسخ 
به سوالی درباره درخواس��ت هند برای گاز ارزانتر برای راه اندازی صنایع 
در چابه��ار، گفت: ما برای گفت وگو با هند آمادگ��ی داریم تا آنها بتوانند 
سرمایه گذاری در چابهار از جمله در حوزه پتروشیمی را آغاز کنند. ظریف 
خاطرنشان کرد: همیشه آماده گفت وگوها با هند در این  حوزه بوده ایم و از 

پیشنهادات هند استقبال می  کنیم.

   از اروپا صداقت ندیده ایم
در ادامه این واکنش ها، س��ردار غامحس��ین غیب پرور رییس سازمان 
بسیج مستضعفین هم اظهار داشت: دستاورد های انقاب اسامی قابل 
شمارش نیست، در تمامی عرصه ها پیشرفت داشته ایم، ما در عرصه های 
دفاعی، علمی، نانو، اجتماعی ما شاخص های رشد را داشته ایم البته به این 
معنی نیست که مشکلی نداریم؛ اما در کشور دستاورد های انقاب را خوب 
تبلیغ نمی کنیم. وی ادامه داد: در طول تاریخ ایران، ما از آمریکا و اروپایی ها 

برخورد صادقانه ندیدیم. استقال و رشد و ترقی درب خانه آمریکایی ها 
نیست. رییس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت: ایران کشوری بسیار 
غنی است و از سرمایه انسانی خوبی برخوردار است، بهترین راه پیشرفت 
کشور استفاده از جوانان و بهره گیری از آنها است. غیب پرور ادامه داد: در 
این چهل سال بار ها توطئه های دشمن را شاهد بودیم؛ اما انقاب پابرجا 
و آینده مال کشور ماست ما از پیچ و خم های زیادی عبور کردیم و بازهم 

عبور خواهیم کرد.

SPV وعده دوباره اروپا درباره   
اما اروپایی ها که بر س��ر دوراهی ایران و آمریکا گیرکرده اند، مجددا با 
وع��ده، زمان اجرای عهد خود را به عق��ب می اندازند. در همین رابطه، 
»مایا کوچیانچیک« سخنگوی »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که اتحادیه اروپا همچنان در حال کار 
روی راه اندازی سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرایند تجارت با ایران 
و دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران اس��ت. وی در ادامه تصریح 
کرد: سازوکار مالی ویژه به زودی راه اندازی خواهد شد. ما معتقدیم که 
این سازوکار در هفته های آینده راه اندازی شده و اثرات مثبتی بر پیشبرد 
تعامات تجاری با ایران خواهد داشت سخنگوی موگرینی تأکید کرد: 
این سازوکار بخشی از تاش های گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ 
برجام در زمانی اس��ت که ایران به تعهدات خود ذیل این توافق پایبند 
است. شایبان ذکر اس��ت؛ علی رغم این وعده ها، برخی تحلیلگران بر 
این باورند که اعضای اتحادیه اروپا به این دلیل که نگران هستند مبادا 
هدف تحریم های آمریکا قرار گیرند، تمایلی به اجرای این س��از و کار 

مالی ویژه ندارند.

   اروپا، ایران را تحریم می کند
البته بروکس��ل برای کاهش س��طح تعهدات خود به تهران، در این مدت 
بهانه های فراوانی را دستاویز قرار داده است. در همین رابطه، پلیس دانمارک 
آبان ماه سال جاری بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به ایران را به 
حمله به یک فرد در خاک این کشور متهم کرد. »اندره ساموئلسن« وزیر 
امور خارجه دانمارک روز گذشته ضمن تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران 
از قصد اتحادیه اروپا برای تحریم تهران بر اس��اس همین ادعاها خبر داد. 
ساموئلسن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روز مهمی 
برای سیاست خارجی اروپا! اتحادیه اروپا هم اکنون با اعمال تحریم علیه یک 
دستگاه اطاعاتی ایران به دلیل توطئه هایش در خاک اروپا موافقت کرد. این 
عامتی قوی از سوی اتحادیه اروپا است مبنی بر اینکه ما چنین رفتارهایی در 
اروپا را نخواهیم پذیرفت. در این باره، خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از 
وزارت خارجه دانمارک و دیپلمات های اتحادیه اروپا مدعی شد که یک واحد 
از وزارت اطاعات و دو ایرانی در لیست تروریسم  اتحادیه راوپا قرار گرفته اند. 
به گزارش خبرگزاری ها، رویترز در این باره خبر داد که سعید هاشمی مقدم 
به همراه اسداه اسدی در لیست موس��وم به تروریسم اتحادیه اروپا قرار 
گرفته اند. در ادامه این موج فشارها بر تهران، »استیف باک« وزیر خارجه 

هلند هم در سخنانی مدعی شده که ایران مسئول قتل دو هلندی است.
البته تجربه تاریخی ایران در همکاری با غرب، ثابت کرده که اتکا به وعده 
آمریکا و اروپا، ساختن خانه بر روی آب است و غربی ها هرگز برای منفعت 
ایران اسامی حاضر به ریسک، ضرر یا تقابل با یکدیگر نیستند و در شرایط 
سخت اقتصادی فعلی، انتظار بیشتر بر وعده های اروپا، شرایط را برای کشور 
س��خت تر خواهد کرد که باید با تنوع بخشی به همکاری های سیاسی و 

اقتصادی، راه را برای منفعت کشور و ملت هموار کرد.

منتظر اروپا نمی مانیم
:SPV واکنش تهران به تعلل بروکسل در برقراری

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

خبرکوتاه

پمپئو در منطقه چه می کند؟! 
وزارت ام��ور خارجه آمریکا اوایل هفته ج��اری در بیانیه ای اعام کرد که 
»مایک پمپئو« به غرب آس��یا س��فر خواهد کرد. مقاصد این سفر که از 8 
تا 15 ژانویه )18 ت��ا 24 دی( به طول خواهد انجامید، عربس��تان، مصر، 
اردن، قطر، امارات، کویت و بحرین اعام شده است. هرچند در این بیانیه 
سخنی از ایران به میان نیامده و تنها به توسعه همکاری های منطقه ای در 
حوزه اقتصاد تأکید شده اما با توجه به تقارن این سفر با دوره گردی »جان 
بولتون«، مشاور امنیت ملی آمریکا با بنیامین نتانیاهو و گفتگو در خصوص 
آینده سوریه با مقامات ترکیه، می توان گفت که محور عمده گپ و گفت 
وزیر خارجه آمریکا به موضوع »تسریع در خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
سوریه«، »افزایش تحریم ها«، »تکرار ادعاهای ضد ایرانی در حیطه حقوق 

بشر« و »ایران هراسی و افزایش تحریم ها« منتهی شود.
پایگاه خبری - تحلیلی »واش��نگتن فری بیکن« درباره س��فر وزیر امور 
خارجه آمریکا به منطقه در مقاله ای تعداد کش��ورهایی که پمپئو به آن ها 
سفر خواهد کرد را غیرمعمول دانسته و از لزوم توجه به متحدان منطقه ای 
آمریکا به خصوص در زمانی که آن ها بعد از تصمیم »دونالد ترامپ« برای 
خروج از سوریه احساس نگرانی می کنند، سخن به میان آورد. فری بیکن 
در ادام��ه تصریح کرد: »هرچند هنوز برنامه زمان بندی خروج س��ربازان 
آمریکایی از س��وریه اعام نشده و این دس��تور در همان حد پیام ترامپ 
باقی مانده ولی موج نگرانی در میان متحدان واشنگتن از تل آویو گرفته تا 

ریاض را در پی داشته است.«
عمق نگرانی از تصمیم ترامپ را می توان از اظهارات »س��وزان رایس«، 
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری »باراک اوباما« 
دریافت که خروج پیش بینی نشده ترامپ را »هدیه کریسمس« ترامپ به 
ایران و روسیه توصیف کرده بود. افزون بر این، نتانیاهو که همیشه سعی 
می کند خود را خونسرد و مسلط بر اوضاع نشان دهد هم نتوانست نگرانی 
خود را از سیاس��ت منطقه ای مستأجر کاخ سفید پنهان کند و در اظهاراتی 
شتاب زده در خصوص گسترش عملیات نظامی اسرائیل در سوریه برای 
مقابله با حضور مستش��اری ایران، فریاد زد که تا چه حد از خروج سربازان 

اشغالگر آمریکایی نگران است.
این در حالی است که واشنگتن پست هفته گذشته طی گزارشی تحلیلی، 
تصمیمات ترامپ را عامل��ی تهدیدکننده برای امنی��ت متحدان آمریکا 
توصی��ف کرد که در درازم��دت موجب بی اعتمادی جهان به واش��نگتن 
می ش��ود. نیویورک تایمز نیز در سرمقاله ای در 9 دی سال جاری، کلیددار 
کاخ سفید را بزرگ ترین تهدید برای امنیت رژیم صهیونیستی معرفی کرد 
و افزود: »زمانی که اسرائیل به بیشترین حمایت ها از سوی آمریکا نیازمند 

است، تصمیم ترامپ بزرگ ترین عامل تهدید برای این کشور است.«
بنابراین، اولین هدف پمپئو، رفع نگرانی و زدودن غبار دغدغه ها از فکر و ذهن 
متحدان آمریکا پیرامون خروج نظامیان این کشور از سوریه و اطمینان بخشی 
به آن ها درباره تداوم حمایت واشنگتن از آن هاست. بنا بر ادعای واهی فری 
بیکن، »پمپئو در این سفر قصد دارد به حکام عرب بقبواند که آمریکا تصمیمی 
برای ترک خاورمیانه نداشته و نمی خواهد متحدانش را در مقابل ایران تنها 
بگذارد. آمریکا می خواهد بگوید که همچنان رهبر خاورمیانه محسوب می شود 

و نخواهد گذاشت که اقدامات ثبات زدای ایران ادامه یابد.«
از طرفی، پمپئو به سیاق همیشگی، نقبی به مسائل حقوق بشری کشورمان 
نیز خواهد زد و در آتش تحریم هایی که به این مناسبت بر کشورمان تحمیل 
شده، خواهد دمید. اما نکته خوشمزه ماجرا اینجاست که بر اساس گزارش 
نش��ریه »پولتیکو«، پمپئو در س��خنرانی خود در قاه��ره خواهد گفت که 
ایران در مس��ائل مربوط به حقوق بشر و حاکمیت قانون، باید از عربستان 
سعودی درس بگیرد! از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود 
در قاهره اقدامات عربستان س��عودی در اجرای عدالت در پرونده قاتان 
»جمال خاش��قجی« را مورد تحسین قرار خواهد داد. خب، تکلیف حقوق 
بشر هم معلوم شد! وقتی قاتان هزاران زن و کودک و غیرنظامی بی گناه 
در یمن و قصابان خبرنگاران و منتقدان سیاس��ی، تمثال و الگوی حقوق 
بشر باشند، روش��ن اس��ت که حامی آن ها چه کارنامه ای وحشتناکی در 

خصوص حقوق بشر دارد.
فراموش نکنیم که همین آقای پمپئو، زمس��تان س��ال گذشته از پیاده نظام 
اغتشاشگری که کشور را به آشوب کشاندند، تمام قد دفاع و ایران اسامی را به 
نقض حقوق بشر متهم کرد! بعد از خاموش شدن غائله و پایان مأموریت فتنه 
گران، کنگره و دولت آمریکا هم دست به کار شدند و چند شخصیت حقیقی و 
حقوقی را به این بهانه تحریم کردند. اما در مورد حاکمیت قانون در عربستان 
نیز گفتنی بس��یار است. س��عودی ها، نه مجلس منتخب و نه قانون اساسی 
مدون مبتنی بر مردم سااری دارند و اینکه پمپئو در ژست مدرس دموکراسی 
می خواهد حکومت قرون وسطایی کودک کشان سعودی را الگوی حاکمیت 
قانون معرفی کند، از عمق خباثت آمریکایی ه��ا پرده برمی دارد. جمهوری 
اسامی که این روزها در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب خود قرار 
دارد، به طور متوسط هر دو سال یک بار انتخابات برگزار کرده و از حیث میزان 
مش��ارکت و اقبال عمومی نیز از میانگین جهانی بااتری برخوردار اس��ت. 
بنابرای��ن، توصیه وزیر متوهم و قلدرمآب آمریکایی به نشس��تن پای درس 

حکومت داری پدرجد تروریست ها را باید »جک سال« بنامیم!!
هدف بعدی وزیر خارجه آمریکا، هماهنگی بیشتر با کشورهای منطقه برای 
افزایش فشارهای تحریمی و پروپاگاندای ضد ایرانی است. پمپئو شب گذشته 
در ایستگاه امان و در دیدار با وزیر خارجه اردن صراحتاً اعام کرد که تاش های 
دیپلماتیک و تجاری خود را برای فشار بر ایران مضاعف خواهد کرد. متولی 
دستگاه بی در و پیکر دیپلماسی آمریکا در خصوص افزایش نفوذ ایران در منطقه 
نیز هشدار داد و گفت: »خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه مجوزی برای 
ایران نیست که این کشور بتواند هر کاری خواست در منطقه انجام دهد.« پمپئو 
با تکرار توهین های بی شرمانه کاخ سفید به غرور ایران پرافتخار، کشورمان و 
تروریست های تکفیری داعش را در یک کفه ترازو قرار داد و عامان اصلی 
ناامن��ی در منطقه عنوان کرد تا از طریق تکمیل پازل ایران هراس��ی، حربه 

تحریم های نخ نما شده را یک بار دیگر به بوته آزمون درآورد.
این اولین دور از ولگردی آمریکایی ها در منطقه علیه ایران اسامی نیست. 
پیش از این، رؤسای جمهور، وزرای خارجه، مشاوران امنیت ملی و دیگر 
مقامات اسبق نظام سلطه در آرزو و توهم شکل دادن ائتاف های منطقه ای 
و بین المللی در برابر جمهوری اس��امی بارها چنی��ن تورهایی را ترتیب 
داده بودن��د اما این خیال باطل را به گور بردند و همه آن ها اکنون خوراک 
حشرات زیر خاک ش��ده اند. از این رو تردیدی نیست که پمپئو، بولتون و 
سایر دشمنان نظام مقتدر جمهوری اسامی نیز به زباله دان تاریخ خواهند 
پیوست؛ درحالی که ایران سرافراز همچنان پا برجا و مستحکم به حرکت 

توفنده خود ادامه می دهد.

    سرلش��کر محمدعلی جعفری فرمانده کل س��پاه به پاس 40 س��ال 
مجاهدت و نگهبانی آیت اه احم��د جنتی رییس مجلس خبرگان و دبیر 

شورای نگهبان، با اهدای لوح سپاس از این عالم انقابی تجلیل شد.

    وزارت خارجه آمریکا مدعی زندانی بودن یک ش��هروند آمریکایی در 
یکی از زندان های ایران شد. وزارت خارجه آمریکا اطاعات بیشتری در 

این زمینه منتشر نکرده است.

گزیده ها

 تصمیم گیری برای ترخیص 
خودروهای مشمول مصوبه دولت

شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
روز گذش��ته با حض��ور آیت اه 
آمل��ی اریجان��ی،  ص��ادق 
حجت ااسام حسن روحانی و 
علی اریجانی روسای سه قوه 
تشکیل جلسه داد. در آغاز جلسه، 
از همکاری ه��ای  گزارش��ی 
اقتصادی با کشورهای همسایه و توافق های انجام شده برای گسترش 
مبادات کاا و خدمات و سرمایه گذاری های مشترک ارایه شد و تسریع 
در انجام توافقات مورد تأکید قرار گرفت. همچنین وزیر صمت گزارشی 
از وضعیت خودروهای سواری وارداتی که در انبار اماکن گمرکی، مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، ارائه داد و شورای 
عالی با تأکی��د بر اجرای مصوب��ه اخیر هیأت وزی��ران در این زمینه، 
تصمیم های ازم در جهت تسریع در ترخیص خودروهای مشمول این 
مصوبه و رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو 
را اتخاذ کرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، در ادامه 
این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از پیشنهادها و اقدامات در 
جهت اصاح نظام بانکی ارایه کرد و شورای عالی با هدف سامت نظام 
بانکی، صیانت از حقوق س��پرده گذاران در موسسات اعتباری، بهبود 
مدیریت و اصاح این موسسات و نحوه تقویت نظارت بانک مرکزی 

در این زمینه، تصمیم های ازم را اتخاذ کرد.

انتقاد از زمان بر بودن 
فرآیند سرمایه گذاری در کشور

علی اریجانی رییس مجلس در 
همایش معرف��ی فرصت های 
سرمایه گذاری و توانمندی های 
استان کرمانشاه، اظهار داشت: 
استان کرمانش��اه مرز طوانی 
داشته و حدود 400کیلومتر مرز، 
مزیت بزرگ این استان است که 
سبب ارتباط این استان با کشور عراق و اقلیم کردستان از چند نقطه شده 
اس��ت. به گ��زارش خانه مل��ت، وی با تاکی��د بر اینک��ه زمینه های 
سرمایه گذاری باید روش��ن تر برای سرمایه گذاران تبیین شود، گفت: 
س��رمایه  گذاران باید بدانند در چه زمینه هایی و با چه پشتیبانی هایی 
می توانند س��رمایه گذاری کنند که متاس��فانه در زمینه اطاع رسانی 
نقایصی وجود دارد. وی با بیان اینکه استاندار و مسئوان استان کرمانشاه 
باید کمک کنند تا زمینه های سرمایه گذاری سریع تر سرمایه گذاران 
فراهم ش��ود، ادام��ه داد: زمان بر بودن تش��ریفات س��رمایه گذاری، 
س��رمایه گذاران را خس��ته می کند که در این راستا دولت الکترونیک 

می تواند به تسهیل این فرآیند کمک کند.

تحریم های آمریکا 
طوانی نخواهد بود

اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری روز گذشته در 
مراس��م امین  الض��رب، اظهار 
داش��ت: در ش��رایط تحریم و 
محدودیت نیز بای��د افق های 
جدید پیش روی مردم، فعاان 
اقتصادی باز کنیم زیرا دشمن به 
دنبال ترسیم آینده نامشخص پیش روی مردم است. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، وی افزود: القاعده و داعشی که بوجود آورد ایران 
جلوی آن را گرفت و در نهایت ترامپ خودش اعام کرد که هفت هزار 
میلیارد دار در منطقه هزینه کردیم اما چیزی به دستش نیامده است. 
این دوره نیز طوانی نخواهد بود زیرا تحریم های آمریکا خیلی بی منطق 
است و پشتوانه ای ندارد. آنها تمرکز کرده اند که معیشت مردم در سختی 
قرار گیرد و منجر به فروپاشی داخلی شود و در نهایت به دنبال فروپاشی 
اقتصادی ایران یافروپاشی نظام هستند. اما این ما هستیم که می توانیم 
مدت این سختی ها را کوتاه کنیم. جهانگیری تصریح کرد: مسئوان 
باید بپذیرند که انسجام داشته باشند و به اختاف داخلی دامن نزنند و یا 

به افراد تندرو اجازه ندهند که انسجام از بین برود.

 حشدالشعبی با کمک ایران 
جلوی فتنه بزرگ داعش را گرفت

»هاش��م الحی��دری« معاون 
فرهنگی حشدالشعبی عراق در 
جمع اس��اتید دانش��گاه بوعلی 
س��ینای همدان، اظهار داشت: 
انقاب اس��امی با ش��ناخت 
صحیح مردم ایران شکل گرفت 
و به برک��ت خون ش��هدا نیز به 
نتیجه رس��ید. وی  با بیان اینکه 40ساله شدن انقاب اسامی ایران 
آن هم در این دنیای پر از ظلم و وحشت یک معجزه است، افزود: انقاب 
اس��امی ایران یک تصویر درونی و یک تصویر بیرونی دارد که مردم 
ایران عمدتاً درگیر بعد درونی آن یعنی مشکاتی اقتصادی، ارزی و غیره 
هستند. وی  با تشریح نقش ایران در سوریه و مبارزه با گروه های تکفیری 
عنوان کرد: شما نمی دانید داعش و جبهه النصره چه کسانی هستند و 
جنگ با آنها چه معنای��ی دارد. اگر آن روز ایران برای مبارزه با آنها وارد 
سوریه نمی شد اآن شما با داعش در حال جنگ بودید. به گزارش تسنیم، 
هاشم الحیدری با قدردانی از زحمات ایران برای کمک به عراق و مبارزه 
با داعش گفت: اگر پس از تس��خیر موصل داعش به سامرا می رسید 
فتنه ای بزرگ شکل می گرفت  اما با کمک شما و تشکیل حشد الشعبی  
این اتفاق رخ نداد. وی با تشریح وضعیت کشورهای عربی و مشکات 
اقتصادی و سیاسی آنها گفت: همان طور که در زمان امام حسین)ع( 
تنها دو جبهه حق و باطل قرار داشت امروز نیز تنها دو جبهه حق و باطل 

قرار دارد و جبهه سومی موجود نیست.

بلندی های جوان 
جزء اینفک سوریه

حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویژه رییس مجلس و مدیرکل 
بین المل��ل مجل��س ش��ورای 
اسامی تاکید کرد: بلندی های 
ج��وان جزء اینفک کش��ور 
س��وریه اس��ت. وی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی 
نوش��ت: جوان اش��غالی در س��ال های بحران س��وریه، محل امن 
تروریست ها و گذرگاه داعش و جبهه النصره به سمت اسراییل غاصب 
بود. بی تردید سوری ها، بلندی های جوان اشغالی را از لوث تروریست ها 

و صهیونیست ها پاکسازی خواهند کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه  مجلس 
اظهار داشت:وزیر اطاعات و مدیران آن وزارت در جلسه 
سه شنبه کمیسیون ضمن ارائه گزارش از روند و اقداماتی 
که منجر به دستگیری و بازداشت آقای بخشی شده تأکید 
نمودند که ب�ه هیچ وجه نامبرده در دوره بازداش�ت وزارت 

اطاعات شکنجه نشده است.

علی نجفی خوشرودی در خصوص جلس��ه  روز گذشته کمیسیون 
امنیت ملی گفت:در این نشس��ت که با حضور امیرحاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مس��لح و معاونین و مدیران آن وزارت تشکیل 
شد گزارش عملکرد بودجه وزارت دفاع در سال 96- 97 و وضعیت 

بودجه آن آن وزارت در سال 98 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت 
و اعضای کمیس��یون بر تقویت بنیه دفاعی و همچنین اهتمام ویژه 

به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیرو های مسلح تأکید کردند.
وی افزود:در بخش دوم جلس��ه کمیس��یون با حض��ور علوی وزیر 
اطاعات و همکاران ایش��ان ادعا های اس��ماعیل بخشی مبنی بر 
شکنجه در دوره بازداشت، بررسی شد و وزیر اطاعات تصریح کرد 
که کار اطاعاتی با قاطعیت در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام 
می شود. همچنین ضرورت تفکیک اقدامات ضد امنیتی با پیگیری 
مطالبات صنف��ی، اهتمام به رف��ع زمینه های پیدای��ش نارضایتی 
اجتماعی از طریق کاهش مش��کات کارگ��ران و ضرورت تنویر 
افکار عمومی از اهم مواردی بود که از س��وی اعضای کمیس��یون 

مورد اشاره قرار گرفت.
 علی نجفی خوشرودی اظهار داش��ت: وزیر اطاعات و مدیران آن 
وزارت در جلسه روز سه شنبه کمیسیون ضمن ارائه گزارش از روند و 
اقداماتی که منجر به دستگیری و بازداشت آقای بخشی شده تأکید 
نمودند که به هیچ وجه نامبرده در دوره بازداش��ت وزارت اطاعات 

شکنجه نشده است.
 به گزارش خانه ملت، همچنین فاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی در حاش��یه این نشست گفت: در جلسه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��امی با پخش فیلم اعترافات 
اسماعیل بخشی و توضیحات وزیر این نتیجه حاصل شد که بخشی 

بدون شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.

رییس س�تادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید قدر دفاع 
مق�دس و هم�ه تاش های ص�ورت گرفت�ه در آن دوران را 
بدانیم، گفت: نباید با روایات تعجیلی و قضاوت های نامناسب 

موجب دلسردی مردم شویم.

سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه همایش 
سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در جمع 
خبرن��گاران، درخصوص برخی اظهار نظرات پیرام��ون دفاع مقدس از 
س��وی بعضی افراد، اظهار داشت: حوادث مربوط به دفاع مقدس در یک 
دوره تاریخی خاص و با پیچیدگی های بسیار باا اتفاق افتاد و یک تحلیل 
قش��ری و خطی به هیچ وجه نمی تواند واقعیات دفاع مقدس را به خوبی 
بیان کند. وی افزود: بسیاری از واقعیت های دفاع مقدس هنوز مشخص 

نشده و زوایای آن هم دیده نشده است و اینکه کسانی با یک عبارت کوتاه 
و نگاهی اولیه بخواهند راجع به عملیات های دفاع مقدس اظهار نظر کنند 
قطعاً در آن کاستی، نقص و خطا به وجود خواهد آمد. باقری گفت: قدر دفاع 
مقدس، ایثارگری ها، شهادت ها و همه تاش های صورت گرفته در آن 
دوران باید دانسته شود و نباید با یک روایت تعجیلی نسبت به این حادثه 
بزرگ نگاه شود زیرا موجب نگرانی و دلسردی خانواده شهدا، ایثارگران و 
ملت ایران خواهد شد. در واقع محل مناسب برای بررسی  دفاع مقدس در 
محافل علمی دانشگاهی و با حضور پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس 
است که زوایای آن بررسی شود. وی بیان کرد: متاسفانه در روزهای گذشته 
شاهد نمونه ای از این نگاه تعجیلی و بعضا قضاوت نامناسب و غیر عادانه  

بودیم که دیگر نباید این موارد تکرار شود.
محس��ن رضایی دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام هم طی 

س��خنانی در این همایش ضمن اشاره به اتفاقات دوران دفاع مقدس 
اظهارداش��ت: امروز بای��د چرایی ماندگاری حماس��ه دفاع مقدس را 
فهمید، هر بار که س��عی در خاموش کردن آن کردند، بیش��تر شعله 
ور شده است. وی افزود: انقاب حقیقت بسیار بزرگی است که قابل 
دفن نیست، هر بار در مناسبات مختلف تاش می کنند که به انقاب 
اس��امی و دفاع مقدس ضرب��ه بزنند. به گزارش مه��ر، دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز عده ای به ش��هدای ما در 
کربای 4 و 5 ایراد می گیرند، خجالت بکشید! امروز این همه به مردم 
فشار وارد شده است ولی عده ای هنوز به دنبال توافق با غرب هستند. 
امروز ترامپ می گوید باید دوباره برجام را بنویسید، اگر صدام هم بعد 
از قطعنامه پیروز می شد، درخواست قطعنامه جدید می کرد. صدام از 

متحدانش خشمگین بود و به این دلیل به کویت حمله کرد.

اسماعیل بخشی بدون شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است

قضاوت های نامناسب از دفاع مقدس موجب دلسردی مردم می شود

بر اساس گزارش وزیر اطاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس

سرلشکر باقری: 



   چهار شنبه
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  قض�ایی  

پیرو دستور ریاست قوه قضاییه انجام شد
حضور هیات ویژه کارشناسی 

از سوی دادستانی کل در خوزستان
به گفته رییس دفتر دادستان کل کشور با توجه به دستور رییس قوه قضاییه، 
هیات کارشناسی ویژه از سوی دادس��تان کل کشور در استان خوزستان 

حضور دارند.
علی اکبر بختیاری اعام کرد: با توجه به دستور رییس قوه قضاییه به منظور 
بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت 
نیشکر هفت تپه، هیات کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین 

و برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.

آزادی بیش از 16 هزار زندانی 
با تاش شورا های حل اختاف 

رییس شورا های حل اختاف کشور، گفت: آزادی 16 هزار و 443 زندانی 
با تاش ش��ورا های حل اختاف و مصالح��ه 540 فقره پرونده های قتل 
عمد و غیرعمد در شورا های حل اختاف کشور از یک سال گذشته تا آبان 
ماه س��ال جاری برگ زرینی دیگر از عملکرد ش��ورا های حل اختاف در 
سراسر کشور است. حجت ااسام محمدمهدی احمدی میانجی با بیان 
اینکه میانگین آمار صلح و س��ازش در کشور 33 درصد است، اظهارکرد: 
آمار ها نشان می دهد در برخی از اس��تان ها تا 98 درصد پرونده ها با صلح 
وسازش به پایان می رسد. رییس ش��ورا های حل اختاف کشور به ارائه 
آمار تعداد پرونده های وارده حقوقی سال 96 محاکم حقوقی دادگستری 
و شورا های حل اختاف سراسر کشور پرداخت و گفت: از مجموع تعداد 4 
میلیون و 892 هزار و 463 فقره پرونده وارده حقوقی، تعداد یک میلیون و 
966 هزار و 460 فقره پرونده مربوط به محاکم حقوقی دادگستری و تعداد 
2 میلیون و 896 هزار و 300 فق��ره پرونده مربوط به پرونده های حقوقی 
وارده به شورا های حل اختاف است. وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده 
آن است که 59/19 درصد از مجموع پرونده های حقوقی در کل کشور در 
سال 96 به شورا های حل اختاف وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است. 
احمدی میانجی در ادامه افزود: صاحیت شورا های حل اختاف در زمینه 
صلح و سازش نامحدود است از یک سال گذشته تا آبان ماه سال جاری در 
مجموع 16 هزار و 443 زندانی با تاش ش��ورا های حل اختاف و صلح 
و سازش آزاد شده اند. رییس شورا های حل اختاف کشور اضافه کرد: به 
تفکیک آمار در یک سال گذشته 10 هزار و  199 نفر و همچنین 6 هزار و 

244 نفر در هشت ماهه نخست امسال آزاد شده اند.
احمدی میانجی گفت: همچنین در این مدت 540 فقره پرونده های قتل 
عمد و غیرعمد در شورا های حل اختاف سراسر کشور مصالحه شده اند.

کوتاهی در حادثه دانشگاه آزاد واضح است
معاون دادستان کل کش��ور در امور حقوق عامه گفت: در حادثه واژگونی 
اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، کوتاهی هایی وجود دارد که 
کامًا واضح است. محمدجواد حشمتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقیقات، اظهارکرد: در ارتباط ب��ا پرونده حادثه واژگونی این اتوبوس، 
ش��عبه تخصصی در دادسرا تشکیل ش��ده و موضوع در دست رسیدگی و 
بررس��ی است. این مقام مس��ئول در دادستانی کل کش��ور به ایرنا گفت: 
پرونده هنوز در ابتدای کار است و گروه های کارشناسی در حال بررسی و 
جمع بندی نظرات خود هستند و بعد هم نظرات خود را به بازپرس پرونده 
می دهند تا تصمیم ازم اتخاذ شود. وی افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس،  

کوتاهی هایی وجود دارد که کامًا واضح است.

روی خط خبر

رییس س�ازمان زندان ها، گفت: برای استفاده از مجازات های جایگزین به 
ویژه طرح پابند های الکترونیکی در بودجه س�ال آتی درخواست تخصیص 
ردیف بودجه مستقل به مجلس شورای اسامی ارائه داده ایم که امیدواریم 

این امر محقق شود.

اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی، اظهارکرد: 
امروز مهمترین دغدغه نظام قضایی کش��ور کاهش جمعیت کیفری است و برای تسریع این 

روند باید نگاه تحولی به جمعیت کیفری داشته باشیم.
رییس س��ازمان زندان ها گفت: برخی از زندانیان با اص��اح قوانین، نگاه مدیریتی و فرهنگ 
اجتماعی می توانند در زندان نباشند. به گزارش روابط عمومی سازمان زندان ها، وی تصریح کرد: 
افرادی که دچار جرایم مالی ش��ده اند نباید در زندان باش��ند و همچنین نباید در بخش جرایم 
غیرعمد اولویت با مجازات حبس باشد. جهانگیر افزود: حتی در برخی از جرایم عمد نیز می توان 

از مجازات های جایگزین استفاده کرد که این موضوع نیازمند فرهنگسازی است.
رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه اظهارکرد: برای استفاده از مجازات های جایگزین به ویژه 
طرح پابند های الکترونیکی در بودجه سال آتی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل به 

مجلس شورای اسامی ارائه داده ایم که امیدواریم این امر محقق شود.

جهانگیر در ادامه با اش��اره به وضعیت زندان های استان خراسان رضوی، گفت: خوشبختانه 
اقدامات زیرساختی خوبی در استان صورت گرفته است.

در پایان مراس��م خشایار جمش��یدی به عنوان مدیرکل زندان های اس��تان خراسان رضوی 
منصوب شد.

 6 هزار زندانی تحت آموزش سوادآموزی 
همچنین رییس س��ازمان زندان ها در دیدار با آیت اه علم الهدی با ارائه گزارشی از وضعیت 
زندان های کش��ور، گفت: مهمترین اقدام در س��ال های اخیر توجه ویژه به موضوع کاهش 

جمعیت کیفری بود که نتایج قابل توجهی در این خصوص حاصل شده است.
وی سازماندهی وضعیت زندانیان باتکلیف را اقدام مهم دیگر در سال های اخیر عنوان کرد 
و گفت: در حال حاضر میانگین تعداد زندانیان متهم به نسبت کل محکومان 17 درصد است 

که با کمک مسئوان قضایی این امر محقق شده است.
جهانگیر از شناسایی و رفع مش��کل حدود سه هزار دانش آموزی خبر داد که به خاطر زندانی 

شدن یکی از والدین ترک تحصیل کرده بودند.
وی به اجرای طرح های آموزش��ی و کنترل بیماری در زندان ها اش��اره کرد و گفت: طی سال 

گذشته 6 هزار زندانی بی سواد تحت آموزش سوادآموزی در زندان ها قرار گرفتند.

اجرای طرح پابند های الکترونیکی در انتظار تصویب ردیف بودجه
دکتر جهانگیر اعام کرد

دادستان تهران با اشاره به سوء استفاده از کارت های ملی 
اجاره ای، گفت: در پرونده ای که پلیس در رابطه با خرید و 
فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 
میلیون دار با استفاده از کارت های ملی افراد در بازار آزاد 
فروخته ش�د بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در 
سامانه های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

عباس جعفری دولت آبادی در نشس��ت مش��ترک دادس��تانی تهران و 
مسئوان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و 
تجاری در وقوع فسادهای کان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج 
حاصل از پرونده های اخیر،  اظهارکرد: بررسی پرونده های متشکله در 6 
ماهه اخیر نش��ان می دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی 
هویت افراد را نشان می دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان 

بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده اند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت های  حساب های بانکی 
به عنوان اولین مصداق اش��اره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده  های 
ارزی که اخیراً در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، 
اعتراف کرده اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان،  
از کارت های حس��اب بانکی دیگران اس��تفاده می کردند و حساب های 
بانکی به نام صراف یا وارد کننده کاا نبوده بلکه به نام افرادی است که 

در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دادس��رای عموم��ی و انقاب تهران، 
جعفری دولت آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض 
نیست ولی می تواند برای شکل گیری فساد استفاده شود، در این رابطه 
تعدادی از داان و صرافان که از کارت های بانکی دیگران سوء استفاده 

می کردند دستگیر و تحت  تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
دادستان تهران در مورد سوء اس��تفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای 
بهره برداری پتروش��یمی ب��ه عنوان دومی��ن مص��داق،  اظهارکرد: در 
پرونده های پتروش��یمی که چن��د متهم بازداش��تی دارد، از مجوزهای 
بهره برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره برداری داشت بدون 
اینکه کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با موادپتروشیمی داشته باشد و به 
صرف داش��تن گواهینامه بهره برداری، از طریق بورس کاا و با مراجعه 
به وزارت صمت مواداولیه را به قیمت دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد 

به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
وی س��ومین مصداق را سوء استفاده از کارت های ملی اجاره ای دانست 
و گف��ت: در پرون��ده ای که پلی��س در رابطه با خرید و ف��روش ارزهای 

دولتی تش��کیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دار با استفاده از 
کارت های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و 
عوامل اصلی در سامانه های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوء اس��تفاده از کارت های بازرگانی 
اعام کرد و با اش��اره به لزوم مسدودسازی منافذ فس��اد در این زمینه، 
اظهارکرد: یکی از این منافذ فس��اد سوء استفاده از کارت های بازرگانی 

توسط متهمان اقتصادی است.

 بستن منافذ فساد از الزامات مبارزه با فساد است
جعفری دولت آبادی با طرح این پرس��ش که آیا برای مقابله با اقدامات 
مجرمان��ه باید همه امور از جمله ص��دور کارت بازرگانی را تعطیل کرد،  
خاطرنش��ان کرد: مبارزه با فس��اد، الزاماتی دارد که یکی از آن ها بستن 
منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کاا، تجارت خارجی، 
قاچ��اق کاا و ارز و نظایر آن،  نقش افرادی که از کارت های اجاره ای یا 

وکالتی سوء استفاده می کنند پررنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء اس��تفاده از 
کارت های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی 
از هویت تجاری افرادی اس��ت که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با 
آن فعالیت می کنند و اهمیت این موضوع تا حدی اس��ت که بازرگان در 

سامانه ثبت سفارش کاا می تواند رأسا اقدام کند.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی 
اشاره کرد و گفت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده،  
این افراد با اس��تفاده از کارت های بازرگانی دیگران وارد س��امانه ثبت 
س��فارش ش��ده و تحت عنوان خدمات دالی اقدامات مجرمانه خود را 
انجام می دادند؛ درواقع دارنده کارت بازرگانی نقش مس��تقیمی ندارد و 
در قالب اس��تفاده از خدمات دالی، کارت بازرگانی  خود را در اختیار این 
افراد قرار می دهد و  پس از وقوع فس��اد و تش��کیل پرونده، اولین کسی 
که احضار می ش��ود دارنده کارت بازرگانی است و غالبًا ادعا می کنند که 
صرف��اً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام 
و کااها را ترخی��ص و تحویل دهد. که ظاهر اقدامات صحیح اما باطن 

آن مجرمانه است.

 ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه روابط اتاق بازرگانی  با مراجع قضایی 
باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از طریق 
ارتباط  مناسب با مراجع قضایی می توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد 

ایفا کرده و مشکات خود را پیگیری کنند.
دادس��تان تهران ابراز امیدواری کرد هم��کاری و هماهنگی نهادهایی 

مانند اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیش��تر شود تا با اتخاذ رویه های 
واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری 

حذف  شود.

 اعطای چهارصد میلیون دار به فردی کم  سواد
وی از رییس اتاق بازرگانی کش��ور خواس��ت که در ص��دور کارت های 
بازرگانی به میزان وظیفه ای ک��ه دارد ایفای نقش کند و گفت:  متهمی 
به نام فرخ��زاد که 400 میلیون دار ارز 4 ه��زار و 200 تومانی گرفته و 
اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت 
بازرگانی داشته اس��ت یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت 
بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسئولیت از خود، در حد 

وظیفه به رفع مشکات کمک کنیم.
وی یکی از مش��کات را بی  اطاعی برنامه ریزان و سیاس��ت گذاران از 
مشکات واقعی در سطح اجرا دانس��ت و گفت: برای مثال در موضوع 
کارت بازرگانی مس��ؤوان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده 
در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت های بازرگانی 

تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده اند.
دادس��تان تهران با تأکید بر اینکه مشکات به صرف تشکیل جلسات 
حل نمی شود، اظهار امیدواری کرد اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه 

قضایی گسترش دهد.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه کارت بازرگانی از طریق وکالت یا عقد 
صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ کان ارزی 
از بانک مرکزی دریاف��ت می کند، نمی تواند کارت خ��ود را به دیگری 
واگذار کند تا منجر به ثبت س��فارش های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی 

نظیر پول شویی شود.
دادستان تهران با اعام اینکه دستگاه قضایی از تأمین امنیت اقتصادی 
حمایت می کند،  گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراکز 

اشتغال تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری کند.

 28 ه�زار میلی�ارد توم�ان بده�ی مالیات�ی دارن�دگان 
کارت های بازرگانی

وی با اشاره به گزارش س��ازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعام 
کرد: بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال 1396، 28 هزار میلیارد 
تومان است، درواقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی 
بهره مند می شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و 

مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.

دادستان تهران خبر داد

فروش  یک میلیارد و 200 میلیون دار   از طریق کارت های ملی اجاره ای
بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت های بازرگانی

جلسه رس�یدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان 
در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و 
اخالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی به صورت 

علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی، اظهارکرد: این پرونده دارای 60 جلد 
بوده و 186 شاکی و 5 متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختارزاده 
فرزند رئوف مشاور ارشد در جذب س��رمایه بوده و بالغ بر 2 میلیارد تومان 

پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور گریخته است.
به گزارش میزان ، در ادامه صفریان نماینده دادستان اسامی متهمان پرونده 

را به شرح زیر اعام کرد:
1. دومان س��هند فرزند اصغر به اتهام مش��ارکت در اخال عمده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای.
2. رش��ید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخال عمده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای.
3. مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخال عمده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای.
4. احسان حدیدساز فرزند محمدعلی متهم به مشارکت در اخال عمده در 

نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای.
5. ندا مختارزاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کاهبرداری شبکه ای و 

معاونت در اخال عمده.
وی بیان کرد: حس��ب گزارش پلیس اطاعات ناجا و نامه بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون 
مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای 
سود های بی نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته 
است. همچنین براساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده 
است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز 
است. صفریان در ادامه گفت: این پیامک ها از طریق شماره تلفن مربوط 
به مشاور ارشد شرکت بوده است و شرکت دومان از 11 سال پیش فعالیت 
خود را آغاز کرده و از حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت 
آن به سمت فعالیت های تجاری اقدام کرده است. نماینده دادستان تهران 
خاطرنش��ان کرد: در صفحه 66 پرونده قرارداد رویان جت و دومان توکان 
برای سفر و دومان توکان برای استفاده مشتریان این شرکت و سفر با جت 
اختصاصی و لیموزین قید شده است. شرکت مذکور با تبلیغات گسترده و 
قید عباراتی از جمله پرداخت س��ودهای ویژه اقدام به جذب سرمایه گذار 

می کرده است.
صفریان تصریح کرد: دررابطه با فعالیت این ش��رکت می توان به موضوع 
خرید سهام چند شرکت هواپیمایی و همچنین شرکت توپای ویژه اشاره کرد. 
این شرکت سهام چند شرکت هواپیمایی در کشورهای مالدیو، لندن و امارات 
را خریداری کرده و پس از آن به دنبال ساخت چندین هتل بوده است.  نماینده 
دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: همچنین در این سایت آمده 
است که این شرکت مجوز سرمایه گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز 
را دارا است، همچنین آمده است که مجوز خرید و فروش سهام و بورس و 
فرابورس و یا سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی و بازرگانی را دارد. این 
شرکت به دلیل پرداخت سود های فراوان جذب سرمایه فراوانی داشته است 
و در طی مدت قرارداد های 4، 5 و 6 ماهه با افراد توانسته است سرمایه های 
زیادی را جذب کند، به طوری که در تبلیغات خود اینگونه آورده اس��ت که 
به زودی شاهد راه اندازی صرافی دومان خواهیم بود. صفریان تأکید کرد: 
در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان 
بورس اجازه فعالیت های مختلف را دارا اس��ت اما حسب شکایت سازمان 
بورس در مجتمع اموراقتصادی مشخص شده که سازمان بورس به این 
ش��رکت هیچ مجوزی نداده است که این امر هم در اظهارات آقای دومان 
به کرات بیان شده است. نماینده دادستان افزود: همچنین در گزارش اولیه 
سازمان اطاعات تهران در خصوص عملکرد این شرکت قید شده است که 
مجموعه موصوف افراد سودجو هستند که با دریافت سرمایه های مردمی با 
مبالغ 100 میلیون تومانی و پرداخت های سه تا پنج درصدی اقدام به جذب 
سرمایه های مردمی می کرده اند. این مجموعه صرفا 4 رستوران و دو هتل 
اجاره ای و یک دفتر روزنامه آسمان ایران و یک مغازه صرافی اجاره ای داشته 
است. وی بیان کرد: در صفحه 36 پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید شده 
است که از مجموعه سرمایه های جذب شده یک چهارم آن در صنعت غذا 
و آشامیدنی بوده است همچنین در صفحات بعد به سرمایه گذاری در صنعت 
پوشاک، دیزاین، نرم افزار های موبایلی، فناوری اطاعات، دارو، شکات 

سازی و حتی صنعت سینما اشاره کرده است.
صفریان اظهارکرد: در ادامه اینگونه آمده است که باتوجه به پرسود بودن 
صنعت خودرو شرکت سرمایه گذاری پیش��رو از همان ابتدا به این سمت 

حرکت و در این حوزه سرمایه گذاری کرده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: این موارد تنها قسمتی از تبلیغات این شرکت 
برای جذب سرمایه اس��ت، همچنین از طریق پیامک نیز تبلیغات انجام 
می داده به عنوان مثال سود بی نظیر تا 7 درصد ماهیانه ، سود ویژه رمضان 15 
درصد ماهیانه را از طریق ارسال پیامک مطرح کرده اند. وی گفت: همچنین 

این شرکت با تبلیغ دروغین اخذ اقامت دومینیکا نیز اقدام می کرده است. 
نماینده دادستان افزود: این شرکت عاوه بر تورهای گردشگری، به تبلیغات 

سهام چندین هتل در کشورهای مختلف اقدام کرده است.
 اجاره ی�ک میلی�اردی 6 خ�ودروی لوکس ب�رای فریب 

سرمایه گذاران 
وی بیان کرد: متهمان پس از اخذ توضیح از سوی نیروی انتظامی خاصه ای 
از فعالیت ه��ای خود را اینگونه بیان کرده اند که در س��ال 94 با مش��اوره 
کارشناسان حقوقی، شرکت دومان توکان با اساسنامه شفاف ثبت و هدف 
اصلی آن توسعه سرمایه گذاری در کشور و جذب سرمایه خارجی و داخلی 

و هدایت آن به بازارهای مختلف بیان شده است.
صفریان گفت: حسب گزارش نیروی انتظامی ذکایی در اظهارات خود گفته 
شرکت مذکور فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است. مدیران شرکت فوق 
در اظهارات خود گفته اند که پرداخت سودهای حاصله را از درآمد فعالیت 
رستوران ها قرار می دادند در حالی که اطاعات و اسناد موجود این توجیهات 

را غیر واقعی دانسته است.
صفریان بیان کرد: با توجه به اینکه ش��رکت مذکور فاقد هرگونه مجوز از 
نهادهای ذیصاح است، چنانچه حقی از سرمایه گذاران ضایع شود امکان 
پیگیری از طریق نهادهای مذکور وجود ندارد و بانک مرکزی در راستای 
انجام وظایف قانونی موضوع ضرورت جلوگیری از فعالیت شرکت یاد شده 

را به نیروی انتظامی ارسال و اعام کرده است.
وی در ادامه اظهارات خود به متهم دومان سهند اشاره کرد و گفت: براساس 
اظهارات وی، او سمت مدیریت عامل شرکت دومان را بر عهده داشته است. 
متهم در اظهارات خود گفته است پروژه ها به دلیل زیانده بودن باید تعطیل می 
شدند و اگر ما تعطیل می کردیم جذب سرمایه متوقف می شد که این موضوع 
نشان می دهد، مطرح کردن سود باا در تبلیغات فقط برای جذب سرمایه 
بوده اس��ت. نماینده دادستان در ادامه به مصادیق حیف و میل وجوه اشاره 
کرد و افزود: پرداخت حقوق ثابت ماهیانه 50 میلیون تومان به مهدی ذکایی، 
پرداخت سکه های طا، کارت های هدیه و ارز از نوع یورو از طریق مهدی 
ذکایی برای جلوگیری از پلمب شدن دفاتر،  رستوران ها و اجاره خودروهای 
لوکس به بهای سنگین برای اغواگری در پیش سرمایه گذاران از این موارد 
بوده است. صفریان گفت: به عنوان مثال در ازای اجاره 6 خودروی لوکس 
مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت ش��ده است، در حالی که 
هیچکدام از این مبالغ به سرمایه برنگشته است. همچنین تبلیغات به میزان 
40 هزار و 200 هزار پیامک با عنوان سودهای باا در تلگرام و اینستاگرام 

همگی با مدیریت مشارالیه بوده است.

 شرکت هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته است
نماینده دادستان با اشاره به متهمه ندا مختارزاده گفت: براساس اظهارات 
وی از مهر سال 94 به عنوان کارشناس جذب سرمایه و مسئول واحد جذب 
مش��غول به کار بوده و به گفته او حدود 2 میلیارد تومان سرمایه در شرکت 

دومان دارد که ناشی از تبلیغات او بوده است.
صفریان افزود: متهمه درباره نحوه فعالیت خود می گوید به خط تلفن سرمایه 
گذاران پیامک می دادیم و اطاعات پروژه های شرکت را ارائه می کردیم 
در ابتدا پرداخت سودها بسیار منظم بود؛ اما در اواخر مشکاتی در پرداخت 
سودها به وجود آمد. نماینده دادستان اظهارکرد: متهمه با روشن شدن ناتوانی 
شرکت و غیرقانونی بودن آن تاش های مجرمانه بسیاری انجام داده است.

صفریان به متهم مهدی ذکایی اش��اره کرد و گفت: او از ابتدای تحت نظر 
قرارگرفتن به دلیل مشکات جسمی در بیمارستان بازداشتگاه تحت مداوا 
بوده اس��ت. وی ادامه داد: متهم بابت پیگیری کارهای شرکت با کارمند 
بانک مرکزی مرتبط بود در اقامی که از متهم کشف شده ساح،  فرش، 
شوکر، باتوم، شبه ساح و مبلغ 16 میلیارد و 400 میلیون ریال در اموال او 
کشف شده است. در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت: نامبرده ذکایی 
عنوان کرده است که حدود 150 میلیارد تومان جذب سرمایه داشته اند که 
سرمایه گذاران با توجه به تبلیغات انجام شده به شرکت مراجعه می کرده 
و مش��اوران با ارائه مش��اوره های خ��ود آن ها را مجاب به بس��تن قرارداد 
می کرده اند. نماینده دادستان ادامه داد: همچنین ندا مختارزاده در اظهارات 
خود اینگونه گفته است که این شرکت در حدود 140 تا 150 میلیارد تومان 
سرمایه داش��ته است و ما حدود دو تا س��ه درصد از سرمایه ها را پورسانت 
می گرفتیم. این متهم در پاس��خ به این پرسش که آیا شما می دانستید که 
دیگر متهمان چه مدرک هایی دارند پاسخ داده است که آقای حدید ارشد 

مکانیک داشته و آقای دومان دکترای اقتصاد داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر مهدی ذکایی در اظهارات خود گفته 
است که بنده مدیرعامل مؤسسه حقوقی هستم و ماهیانه 50 میلیون تومان 
دریافتی دارم و در پاسخ به این سوال که مگر شما دیپلم ندارید گفته است 
که من مس��ئول امور اجرایی موسس��ه بوده ام.  نامبرده در خصوص وجوه 
دریافتی از آقای دومان گفته است که من پولی را به کسی پرداخت نکرده ام 
بلکه 500 میلیون تومان بابت بانک مرکزی، 500 میلیون تومان بابت خرید 
فرش و تخته فرش 200 میلیون تومان برای رهن خانه 250 میلیون تومان 
خرید ویا در شمال 50 میلیون برای خرید خودروی زانتیا 20 میلیون برای 
هزینه کرد این خودرو پرداخت کرده ام. نامبرده همچنین در خصوص جمع 
دریافتی از آقای دومان گفته است که من حدود یک میلیارد تومان گرفته ام.

در ادامه نماینده دادستان به اظهارات حدیدس��از اشاره کرد و گفت: آقای 
حدیدساز در اظهارات خود در خصوص هزینه کرد پول های دریافتی گفته 
است بنده حدود دو میلیارد تومان بابت شارژ سامانه پیامکی گرفته ام. وی 
خود را جانشین مدیرعامل معرفی کرده است و در اظهارات خود بیان داشته 

که وی مسئول پرکردن فرم قرارداد مشتریان بوده است. 
نماینده دادستان گفت: نامبرده )حدیدساز( پس از خروج از این شرکت به 
حوزه شکات سازی رفته و افرادی که از شرکت مذکور خارج یا اخراج شده 
بودند را به شرکت شکات سازی خود می آورده است که شبنم سنجابی یکی 

از شرکای این متهم در این شرکت شکات سازی بوده است.
نماینده دادستان گفت: با توجه به جمیع اوراق موجود، این افراد با هیچ آژانس 

هواپیمایی قرارداد نداشته و از سال 93 اقدام به جذب سرمایه کرده است.
وی گفت: این ش��رکت همزمان که بانک مرکزی برای بانک ها س��قف 
پرداخت سود تعیین کرده است، اقدام به پرداخت سود هایی بااتر از سود های 
اعامی بانک مرکزی کرده است و با این تبلیغ موفق می شود 150 میلیارد 

تومان جذب سرمایه و 500 میلیارد تومان گردش حساب داشته باشد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی اعام کرده است که این شرکت 
هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته، اما به صورت گسترده در فضای 
مجازی اعام کرده است که دارای مجوز از بورس است و با بازی با کلمات 
علیرغم تذکرات نیروی انتظامی و بانک مرکزی به فعالیت های خود ادامه 
می داده است به طوری که تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب سرمایه 
بوده اند. نماینده دادس��تان تصریح کرد: با بررس��ی گزارشات و مستندات 
مشخص شده است که این شرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد.در ادامه چند 
نفر دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شدند که از 405 میلیون تا 45 میلیون 
سرمایه گذاری کرده بودند همچنین چند نفر دیگر از شکات با اذن قاضی 
در جایگاه حاضر شدند و هرکدام از میزان سرمایه گذاری و درخواست های 
خود از قاضی مطرح کردند. پس از استماع سخنان شکات قاضی صلواتی، 
گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد 
کرد. وی گفت: تحت الحفظ بودن در مواقعی اس��ت که متهمی اموالی را 
 معرفی کرده باشد و قرار باشد برای انتقال، فروش یا وکالت یا دیگر مسائل
 تحت الحفظ قرار بگیرد در غیر این صورت تحت الحفظی وجود نخواهد 
داشت. قاضی در ادامه افزود: همچنین باید اعام کنم که تهدید شکات به 
جز تشکیل پرونده جدید اثر دیگری ندارد. باتوجه به اینکه ظرفیت سالن 
محدود است، جلسه دیگری با حضور دیگر ش��کات برگزار خواهد شد تا 
شکایات آن ها استماع شده و به آن ها توجه شود لذا روز چهارشنبه ساعت 

10 صبح جلسه دوم این دادگاه برگزار خواهد شد.

کاهبرداری شبکه ای با تبلیغات فریبنده
جلسه اول محاکمه علنی متهمان پرونده شرکت کاهبرداری دومان توکان برگزار شد

استخدام افراد قوی هیکل برای ترساندن سرمایه گذاران
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چهره ها

 حذف صفر از پول ملی 
در مرحله کارشناسی است

فرهاد دژپس��ند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، گفت: تجربیات موفق و ناموفق 
کش��ورهای مختلف در اجرای طرح 
حذف صفر از پول ملی، در حال بررسی 
اس��ت؛ اما باید در یک فضای آرام، در 

مورد این موضوع بحث شود.
وی گفت: پیشنهاد بانک مرکزی برای 
حذف 4 صفر از پول ملی، به دولت ارس��ال شده؛ اما باید توجه داشت که این 
حذف، سیری دارد که باید کارشناسی شده طی مسیر کرده و اگر در هیات دولت 
مصوب شد، به مجلس ارسال می شود تا مراحل قانونی ازم را هم سپری کند.
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در خصوص آخرین وضعیت ارز در بازار، گفت: 
عوامل بنیادینی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد، حاکی از این بوده که نرخ 
ارز باید روند کاهشی را طی کند؛ چرا که با بخشنامه ای که اخیرا بانک مرکزی 
صادر ک��رده، عوامل افزایش عرضه فراهم ش��ده و این بخش��نامه در یک 
کارگروهی متشکل از 5 عضو دولت و با همکاری اتاق بازرگانی نهایی شده 
است. وی با بیان اینکه سیاست های طراحی شده در خصوص تقاضای ارز، 
مبنی بر تقاضای کنترل شده است، افزود: هیچگونه عوامل اداری، نرخ ارز را 
سرکوب نمی کنند؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی در بازار سنا دخالت می کند 
و در برنامه ششم توس��عه، نظام ارزی که برای کشور تعیین شده نظام ارزی 
شناور مدیریت شده است که در آن، به بانک مرکزی اجازه داده شده اگر نرخ 
ارز از رقمی بیشتر افزایش یا کاهش یابد، با مداخله در بازار، موضوع مدیریت 
شود. دژپسند با بیان اینکه شرایط طبیعی، نیاز بازار به مداخله بانک مرکزی 
را کمتر ایجاب می کند، ادامه داد: فنری در بازار ارز وجود ندارد که بخواهد باز 
شود؛ اما عوامل برون داد و بیرونی که دشمن اعمال می کند، نباید آثار سویی 
در رفتار اقتصادی تجار ایجاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: 
باید از ارزش پول ملی به عنوان هویت ملی دفاع کرد؛ چرا که عوامل بنیادین 

به سمت و سوی افزایش قیمت ارز نیست.

نظارت بر قیمت کااهای اساسی 
تشدید می شود

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور گفت: اگ��ر ارز 4200 
تومان��ی ب��رای کااه��ای اساس��ی 
اختصاص یابد اما فروشندگان، نرخ ارز 
در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند، 
غیرقابل قبول است؛ بنابراین نظارت ها 

تشدید می شود.
وی افزود: دلیل اینکه از 21 میلیارد دار منابع ارزی سال آتی، 14 میلیارد دار 
با ارز 4200 تومانی برای واردات کااهای اساسی و خوراکی منظور شده این 
است که اگر قیمت ارز هر نوع نوسانی داشته باشد، زندگی و مایحتاج مردم از 
نوسان ارز جدا شود. نوبخت تصریح کرد: ارز هر قیمتی پیدا کند قیمت کااهای 
اساسی مورد نیاز مردم تغییر نمی یابد. نوبخت تاکید کرد: گایه مردم درباره 
گرانفروشی ها را ش��نیده ام. وی ادامه داد: سازوکار ازم برای کنترل بازار از 
طریق سازمان های نظارتی تقویت می شود تا کنترل دقیق بر بازار کااهای 
اساسی اعمال شود و نباید اینگونه باشد که از یک سو ارز ارزان اختصاص یابد و 
از سوی دیگر کاای گران به دست مردم برسد. رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: پیش بینی می شود ارز با نوسان قابل توجهی روبرو نشود، زیرا 

بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کرده است.

واردات استیک از چین 
باید فوراً متوقف شود

سیداحس��ن عل��وی، نای��ب رییس 
کمیس��یون عمران مجل��س گفت: 
اس��تیک های بازیافت��ی عمر مفید 
کوتاه تری نس��بت به استیک های 
استاندارد دارد و خطر ترکیدگی آن ها 

چندین برابر دیگر استیک ها است.
وی  با هشدار نسبت به نبود نظارت بر 
واردات استیک، گفت: متاسفانه بخشی از واردات استیک خودروهای سبک 
و سنگین از کشور چین صورت می گیرد و در این میان این نگرانی وجود دارد که 
بخشی از این استیک ها، محصوات بازیافتی باشد. نماینده مردم سنندج و 
دیواندره در مجلس شورای اسامی ادامه داد: استیک های بازیافتی عمر مفید 
کوتاه تری نسبت به استیک های استاندارد دارد و خطر ترکیدگی آن ها چندین 
برابر دیگر استیک ها است، زیرا آن ها استیک ها کهنه را جمع آوری کرده 
و بار دیگر برای آن عاج درست می کنند. علوی ادامه داد: در هفته های اخیر 
خبرهایی در رسانه ها مطرح شد، مبنی بر اینکه شاید فرآیند بازرسی و آزمایش 
مرغوبیت استیک های وارداتی کاهش یابد که این قطعا این مسئله به ضرر 
مصرف کنندگان و مردم ما خواهد بود. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس 
تصریح کرد: آزمایش و بازرس��ی استیک دو مولفه ای است که باید توسط 

سازمان های نظارتی مانند سازمان استاندارد عملیاتی شود.

کم توجهی به مرغداران هزینه های 
چندبرابری واردات را در پی دارد

عل��ی ابراهیم��ی، عضو کمیس��یون 
کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس 
با بیان انتقاد از  ورود ذرت و سویا به بازار 
س��یاه، گفت:حدود 15روز اس��ت که 
مرغداران برای تامین ذرت وس��ویا با 

مشکات عدیده ای روبه روهستند.
وی  درب��اره وضعیت مرغداری های 
کش��ور،گفت: ورود ذرت،س��ویا به عن��وان نهاده های اساس��ی تولید در 
مرغداری های کشور به بازار سیاه نوید خبرهای بدی در صنعت مرغداری 
می دهد زیرا با این اوصاف در آینده نه چندان دور شاهد گرانی مرغ و تخم 
مرغ در بازار خواهیم بودیم زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی با این اوصاف 
توان ماندگاری در چرخه تولید را ندارند.  نماینده مردم ش��ازند در  مجلس 
شورای اسامی  تصریح کرد:  عدم تامین نهاده های دامی توسط  مرغداری 
ها به منزله  کاهش تولید مرغ است بنابراین اگر در شرایط کنونی با کاهش 
تولید روبرو شویم و در نهایت  این مسئله منجر به کسری  مرغ و تخم مرغ 
دربازار ش��ود،این امر  می تواند بازار  اقتصادی مرغ و تخم مرغ را به سمت 
گرانی هدایت کند.  ابراهیمی  اف��زود: واردات مرغ های یخی هزینه های 
چند برابری به مملکت وارد می کند بنابراین بهترین راهکار این اس��ت که 
مرغداران در  چرخه تولید مورد حمایت ویژه قرار بگیرندتا بتوان هزینه های 

تولید را در مرغداری ها با کاهش روبرو کرد.

  اقتصادی  

هادی حق ش��ناس، کارش��ناس بانک��ی در این 
خصوص ب��ه روزنامه »حمایت« گف��ت: در دنیا 
رابطه مستقیمی میان استقال بانک مرکزی با 
شاخص های پولی ازجمله تورم یا مطالبات معوقه 
بانک ها، نسبت تسهیات به سپرده های بانکی، 
نرخ رش��د نقدینگی وجود دارد. درواقع هرچقدر 
اس��تقال بانک مرکزی بهتر و بیشتر باشد این 
شاخص ها نیز به سمت استاندارد مطلوب هدایت 

می شوند.
وی بابیان اینکه عدم استقال بانک مرکزی منشأ 
بسیاری از تخلفات بانک ها اس��ت افزود: بانک 
مرکزی اب��زار کافی برای برخ��ورد با بانک های 
متخل��ف را دارد درحالی که بی��ن 30 یا 40 بانک 
خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد و متخلفین 
از آیین نامه های بانکی به راحتی قابل شناس��ایی 
هستند بنابراین بانک مرکزی باید برخورد ازم و 

مقتدرانه ای را انجام دهد.
حق شناس خاطرنش��ان کرد که چه در خصوص 
عدم نظارت مؤثر و کارس��از و چ��ه در خصوص 
عدم رعایت نرخ س��ود سپرده باید به سراغ بانک 

مرکزی رفت.
این کارش��ناس بانکی تاکید کرد شورای پول و 
اعتبار و دولت اقتدار را به بانک مرکزی برگردانند 
و اگر چنین کنند حتم��ًا بازار پولی اصاح خواهد 
شد و ازمه این کار اعتماد و اختیار ازم به بانک 

مرکزی است.
اما محم��ود فراهانی، کارش��ناس بانکی امکان 
نظارت بان��ک مرکزی در ش��رایط فعل��ی را در 
صورتی امکان پذیر دانست که صنعت بانکداری 
از ظرفیت ه��ا و ابزارهای نظارت ب��ا تکنولوژی 
روز بهره گیرد. بخ��ش نظارتی بانک مرکزی از 
گذشته با فناوری بیگانه بود درحالی که با نظارت 
آناین از بسیاری از تخلفات بانکی ازجمله سود 
تسهیات می توان جلوگیری کرد. در حال حاضر 
این تکنولوژی در دنیا وجود دارد و بانک مرکزی 

باید از این ظرفیت بهره گیرد.
وی افزود: ب��ازار را نمی توان به صورت جزیره ای 
بررس��ی کرد؛ چراکه بازار پول از بازار مسکن، ارز 
و خودرو جدا نیست و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. 
زمانی که بازده یک بازار باات��ر می رود منابع و 

سپرده ها از بخش پول به بخشی که بازده بیشتری 
دارد مهاجرت می کند. در این صورت بخش پول 
سعی می کند منابع خود را حفظ کند و ابزار حفظ 
این بازار افزایش نرخ س��ود بانکی است. درواقع 
برای کنترل نرخ س��ود بانکی بای��د عوامل بازده 

بازارهای دیگر مثل ارز را اصاح کنیم.
فراهانی با تاکید بر اهمیت ثب��ات بازارها عنوان 
کرد: باثبات بازار هجوم سرمایه بین بازارها اتفاق 
نخواهد افتاد و درنتیجه تخلفات نیز کاهش پیدا 
خواهد کرد؛ اما ازم به ذکر است که افزایش سود 
بانکی توس��ط بانک ها به نوعی خودزنی اس��ت؛ 
چراکه در این صورت بانک ها به ظاهر منابع خود 
را حفظ می کنند اما ای��ن حفظ منابع هزینه های 
زیادی را تحمیل می کند. درواقع در اینجا بانک ها 

بین بد و بدتر گزینه بد را انتخاب می کنند.
این کارش��ناس بانکی چ��اره کار را در س��امان 
دادن وضعیت اقتصادی و نظارت بانک مرکزی 
دانست چراکه این دو کامل کننده یکدیگر هستند. 
فراهان��ی ضریب اهمیت وضعی��ت اقتصادی را 
بیش��تر از نظارت عنوان کرد اما این به این معنی 

نیست که نباید نظارت باشد بلکه هردو هماهنگ 
باهم باید اتفاق بیفتد.

احمد حاتمی یزد، کارش��ناس پولی و بانکی نیز 
ازجمله کارشناس��انی اس��ت که ب��ه اصاحات 
زیرساختی در تعیین نرخ سود بانکی معتقد است. 
وی فارغ از باا بودن یا پایین بودن نرخ سود بانکی 
معتقد است که نرخ سود ماحصل شرایط اقتصادی 
اس��ت و اگر دیکته ای در این زمینه صورت گیرد 
نتیجه آن تخلفات مؤسس��ات مالی غیرمجازی 
خواهد بود که ش��اهد آن بودیم. وی گفت: برای 
گذر از این موضوع باید صورت های مالی بانک ها 
به صورت دقیق حسابرسی و رسیدگی شود و اگر 
این صورت های مالی زیانده بود ماحظاتی برای 
ارائه سود باای بانکی ایجاد شود و اگر سودده بود 
مجوز ارائه سودهای باای بیست درصد به این 

بانک ها داده شود.
احمد حاتمی ی��زد اظهار ک��رد: با ن��گاه به تراز 
مالی بانک ها می توان از بس��یاری از مش��کات 
بانک ه��ای زیانده جلوگیری ک��رد به طوری که 
بافاصله بانک زیانده یا افزایش س��رمایه دهد 
یا ورشکسته اعام ش��ود. این کارشناس بانکی 
راه دیگر را در رتبه بندی بانک ها دانست و عنوان 
کرد که با رتبه بندی بانک ها ازنظر قابلیت اعتماد، 
سرمایه، حسابداری، حسابرس��ی و کنترل های 
داخل��ی مطابق با اس��تانداردها از ی��ک تا چهار 
می توان ضریب اعتماد مردم برای سرمایه گذاری 
را افزای��ش داد و از بس��یاری مش��کات برای 
سپرده گذاران و همچنین بانک ها جلوگیری کرد.

حاتمی یزد معتقد اس��ت که با افزایش اختیارات 
بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی نیز افزایش پیدا 
خواهد کرد و نظام پولی و بانکی کشور بسامان تر 
خواهد شد اما در حال حاضر ناکافی بودن این امر 
مشکل اصلی است. در اغلب کشورهایی که بانک 
مرکزی دارای اختیارات ازم است هر تصمیمی 
که ب��رای حفظ ارزش پول مل��ی، کنترل تورم و 
سامت سیس��تم بانکی ازم باشد هیئت مدیره 
بانک مرکزی می تواند اجرا کند ولو اینکه دولت 

مخالف آن باشد.
عاوه بر این قانون اصاح نظام بانکی که چندین 
سال پیش نوشته شده که اختیارات بانک مرکزی 
را افزایش می دهد و در نوش��تن آن از بسیاری از 
منابع داخلی و خارجی استفاده شده در هیات دولت 
معطل مانده است؛ اما باید گفت که برای اصاح 
درون سیستم بانکی و کاهش تخلفات، تصویب 

این قانون بسیار ضروری است.

اخبار کوتاهکارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »حمایت« پیشنهاد کردند

واردات دام زنده 
برای تعدیل قیمت گوشت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام گفت: در مورد گوشت قرمز عاوه بر 
عرضه گسترده گوشت منجمد و گوس��فندی تازه،  برنامه هایی برای 

واردات دام زنده در نظر گرفته شده که در روزهای آتی اجرا می شود.
حمید ورناصری اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تازه 
بصورت مخلوط )اش��ه ای(   40 هزار تومان و برای گوشت منجمد 
گوس��فند کیلویی 29 هزار تومان در نظر گرفته شده که این عرضه در 
روزهای آتی بصورت گس��ترده در بازار صورت می گیرد و تا وقتی که 
بازار کشش داشته باشد عرضه ادامه می یابد. وی افزود: در همین راستا 

انتظار می رود قیمت گوشت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور ادامه داد: البته موضوع قاچاق 
نیز بعنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی می کند که با این 
عرضه و همچنین واردات دام زنده تاش می شود که قیمت گوشت 

قرمز در بازار تثبیت و روند کاهشی داشته باشد.
ورناصری با اشاره به عرضه نهاده های دامی نیز اظهار داشت: عرضه 
کنجاله سویا، ذرت و جو بعنوان مهمترین نهاده ها از چند روز قبل آغاز 
ش��ده و به همه استان ها نیز اباغ شده است و این اقام با قیمت های 
مصوب در اختیار مرغداران گوشتی، تخم گذار و دامداران قرار می گیرد.
وی افزود: قیمت های مصوب کنجاله سویا 23 هزار تومان و ذرت 12 
هزار تومان در نظر گرفته ش��ده که این اقام در قالب این قیمت ها در 
اختیار همه تولیدکنندگان به حد نیاز قرار می گیرد و هیچ محدودیتی در 

میزان موجودی و در تامین آن وجود ندارد.
ورناصری ادامه داد: کل نهاده های مورد نیاز بخش تولید، هم در مراکز 

استان ها و هم در بنادر،   ترخیص شده و این روند ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور تصریح کرد: حجم واردات 
این اقام بین 25 تا 30 درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 

افزایش داشته است.
وی افزود: قیمت نهاده ها از ابتدای سال روند با ثباتی داشته و خللی 
که در دو سه روز گذشته در توزیع آن بوجود آمده بدلیل مشکاتی بود 
که برخی وارد کنندگان برای انتقال مبلغ با آن مواجه شده بودند که 

این مشکات مرتفع شده است.
ورناصری ادامه داد: عاوه بر آن، حجم گسترده توزیع، قیمت نهاده ها 
را کاهش می دهد و به تب��ع آن انتظار می رود قیمت مرغ، تخم مرغ و 
گوشت قرمز نیز کاهش یابد. ورناصری اضافه کرد: در روزهای گذشته 
قیمت گوش��ت مرغ کاهش 2 هزار تومانی را تجربه کرده و با اقدامات 
صورت گرفته انتظار می رود این روند ادامه یابد، در خصوص تخم مرغ 

هم قیمت ها به ثبات رسیده و انتظار کاهش داریم.
وی اظهار داشت: عرضه نهاده ها،  سهمیه یکماه آینده تولیدکنندگان 
را پوشش می دهد و پس از آن برای برطرف شدن نیاز تولیدکنندگان 

سهمیه جدید بافاصله اعام می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور گفت: توزیع گوشت مرغ منجمد 
هم به ازای هر کیلو 8 هزار و 900 تومان در همه  میادین و فروشگاه های 
زنجیره ای آغاز شده و عاوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازای هر کیلو 
9 هزار و 800 تومان عرضه می ش��ود. ورناصری تصریح کرد: عرضه 

گوشت مرغ تا رسیدن به قیمت متعارف ادامه می یابد.

بورس هزار و 643 پله باا رفت
شاخص بورس روز گذشته با افزایش یک هزار و 643 پله ای نسبت به 
دیروز در جایگاه 163 هزار و 967 واحدی ایس��تاد. براساس معامات 
روز گذش��ته 2 میلیارد و 451 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 6 هزار و 596 میلیارد ریال در 179 هزار نوبت دادوس��تد شد. 
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شاخص می گذارد، 477 واحد رش��د کرد و شاخص کل )هم وزن( 
که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 149 واحد افزایش یافت. 
برپایه معامات روز گذشته نمادهای پارس )پتروشیمی پارس(، فواد 
)فواد مبارکه(، شپنا )پاایش نفت اصفهان(، فملی )ملی صنایع مس(، 
ومعادن )توسعه معادن و فلزات(، تاپیکو )سرمایه گذاری نفت و گاز تامین( 
و ش��تران )پاایش نفت تهران( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بر 
جاگذاشتند، در مقابل، وبملت )بانک ملت(، وبصادر )بانک صادرات(، 
فارس )هلدینگ خلیج فارس( و وتجارت )بانک تجارت( بیشترین فشار 
را بر شاخص وارد کرده و مانع رشد بیشتر شاخص شدند. گروه بانک در 
معامات روز گذشته بورس صدرنشین شد؛ در این گروه یک میلیارد و 

46 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 732 میلیارد ریال دادوستد شد.

ادامه روند صعودی قیمت سکه
روند افزایشی قیمت سکه در بازار روز گذشته نیز ادامه یافت. در جریان 
معامات دیروز، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، 3 میلیون و 
768 هزار تومان شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
3 میلیون و 768 هزار تومان، طرح قدیم 3 میلیون و 630 هزار تومان، 
نیم سکه یک میلیون و 940 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 200 
هزار تومان و سکه یک گرمی 660 هزار تومان بود. هر اونس طا در 
بازارهای جهانی 1283 دار و 65 س��نت و هر گرم طای 18 عیار نیز 

343 هزار و 735 تومان قیمت داشت.

آخرین وضعیت کارت های سوخت 
جا مانده در پست

توزیع 924 هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال 1393 
تا سال 1397 شماره گذاری شده و طی این سال ها به دایل مختلف 
به دست صاحبانشان نرسیده و در شرکت پست جامانده بود، اکنون از 

سوی این شرکت درحال انجام است.
با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت، فرآیند ثبت نام کارت سوخت 
المثنی در بازه زمانی حدود یک ماهه، از س��وم آذر تا اول دی ماه انجام 
شد و طبق آخرین آمار حدود سه میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت 
المثنی ثبت نام کردند. این کارت س��وخت برخی خودروهایی بود که 
سال های 93 تا 97 شماره گذاری شده بودند، به دست مالکان نرسیده 
و در شرکت پست جا مانده بود. به همین دلیل، شرکت ملی پاایش و 
پخش فرآورده های نفتی در اطاعیه ای اعام کرد: باتوجه به هماهنگی 
به عمل آمده با شرکت پست جمهوری اسامی ایران، مالکان کارت 
هوشمند س��وخت خودرو و موتورسیکلت های ش��ماره گذاری شده 
سال های 1393 تا 1397 که پیش از این توسط پست توزیع و برگشت 
خورده اس��ت، می توانند به سایت اینترنتی ش��رکت پست به نشانی 
)WWW.POST.IR( مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در 
بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه “پیگیری مرسوات سازمانی” 
از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت س��وخت خود مطلع شوند. در 
این راستا، زیبا اس��ماعیلی،  سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی با بیان این که 924 هزار کارت س��وخت در شرکت 
پست مانده است، گفت: تا کنون 57 هزار کارت سوختی که در شرکت 
پست مانده بود، توزیع شده و این فرآیند توسط شرکت پست به صورت 
روزانه در انجام است. به گفته وی آدرس برخی مالکان در این سال ها 

تغییر کرده و شرکت پست درحال غربال اطاعات است.
سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه به 
این سوال که دلیل این که شرکت پست از مالکان در ازای تحویل کارت 
سوختشان 10 هزار تومان دریافت می کند، چیست،  پاسخ داد: این هزینه 

صدور کارت و متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.

نظارت بر عملکرد بانک ها یکی از عوامل بازدارنده تخلفات بانکی است به طوری که نظارت 
فرزانه دیانتی
 گروه اقتصادی 

ناکافی بر بانک ها چالش هایی را ایجاد کرده است. این امر در حال حاضر که کشور در شرایط 
جنگ اقتصادی به سر می برد نیازمند اقدامات نظارتی بیشتر از سوی بانک مرکزی بر بازار 
پولی و بانکی کش�ور اس�ت. در همی�ن زمینه روزنام�ه »حمایت« با برخی از کارشناس�ان 

اقتصادی گفت وگو کرده است.
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وزیر تع�اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: »لیس�ت کامل بیمه 
شدگانی که زیر سه میلیون حقوق دریافت می کنند از سوی 
تامی�ن اجتماعی تهیه ش�ده و برای توزیع س�بد کاا منتظر 

تخصیص بودجه هستیم.«

محمد ش��ریعتمداری، درباره سبد کاای کارگران گفت: »توزیع سبد 
کاا میان بازنشس��تگان  س��ازمان تامین اجتماعی به پایان رسیده و 
مرحله بعد شامل بیمه شدگان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی 
است که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به تمامی 

این افراد سبد کاا تعلق می گیرد.«
وی گفت: »لیس��ت حقوق این افراد از س��وی تامین اجتماعی ارسال 
شده و به محض دریافت اعتبار خزانه توزیع سبد کاا آغاز می شود.«

به گزارش خبرگزاری ها، ش��ریعتمداری اف��زود: »همچنین درصدی 
از افراد هس��تند که در هیچ صندوقی س��ابقه پرداخت حق بیمه ندارند 
و کمتر از س��ه میلیون تومان حقوق می گیرند که این افراد س��بد کاا 
شامل حالشان می شود  و تا پایان سال در میان آنها توزیع خواهد شد. 

کارگران فصلی، سربازان، قالیبافان و ... از جمله این افراد هستند.«
ش��ریعتمداری در مورد مرحله دوم س��بد کاای مددجویان بهزیستی 
و کمیت��ه امداد گفت: »مرحله اول این کار انجام ش��ده و دس��تورش 
اباغ ش��ده و مابقی مراحل طی خواهد شد و برای تخصیص سبد باید 
منتظر اعتبار باشیم.« وی در مورد شناسایی افرادی که از درآمد کافی 
برخوردار هس��تند و یارانه دریافت می کنند، گفت: »در ایحه بودجه 
دولت شناس��ایی این افراد به اس��تانداران محول شده که با همکاری 

وزارت رفاه و تصویب مجلس انجام خواهد شد.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنی��ن در خصوص حقوق پایین 
بازنشس��تگان نیز گف��ت: »این موض��وع مورد اعتراض بس��یاری از 
بازنشستگان است زیرا حقوق آنها  کفاف زندگی شان را نمی دهد و ما 
در ایران زندگی می کنیم و همراهی و مهربانی و همدلی ارزش��مندتر 
اس��ت و با در نظر گرفتن توان مالی دولت ادعای به حق بازنشستگان 

را پیگیری خواهیم کرد.«
وی در مورد کمیته دستمزد اظهار داشت: »این کمیته که زیرمجموعه 
شورای عالی کار است تاکنون جلسات متعددی را برگزار کرده و حداقل 
معیشت خانوارها با حداقل دستمزدی که می گیرند مورد رسیدگی قرار 
گرفته اس��ت پس از ارائه گزارش ها در شورای عالی کار دستمزد سال 

آینده مورد بررسی قرار می گیرد.«

تشکیل بازار متش�کل معامات ارزی موافقان و مخالفان 
زی�ادی دارد. موافقان تش�کیل ای�ن ب�ازار را عاملی برای 
پوش�ش ریس�ک ارز عنوان می کنند و مخالفان معتقدند 
بازار ارز، بازاری غیررس�می اس�ت و گنجاندن آن در بازار 
رس�می ناموفق اس�ت. این اظهارات در پ�ی تصمیم روز 
گذشته بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکل معامات 
ارزی اعام ش�ده اس�ت. بانک مرکزی در م�اه های اخیر 
اقداماتی برای ساماندهی بازار ارز انجام داده است و این 
مس�اله کاهش نرخ دار را در پی داشته است. به نظر می 
رس�د یکی از مهمترین اهداف تش�کیل این بازار، کاهش 
نرخ ارز و کنترل نوسانات آن و تکمیل سیاست های ارزی 

دولت باشد. 

مشورت های نهایی درخصوص شکل گیری بازار متشکل معامات 
ارزی در بانک مرکزی انجام ش��د. صبح روز گذش��ته در جلسه ای 
با حض��ور رئیس کل بانک مرکزی، رییس  س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، مسئوان بانک مرکزی و بازار سرمایه مشورت های نهایی 
درخصوص چگونگی شکل گیری این بازار انجام شده است. به این 
ترتیب انتظار می رود که اقدامات اجرایی برای شکل گیری این بازار 

به زودی انجام و بازار ایجاد شود. 
چن��دی پیش همتی، ریی��س کل بانک مرکزی از راه ان��دازی بازار 
متشکل ارز برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله خبر داده و گفته بود: 
یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی 
بازار ارز و پاس��خ گویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار 
متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی 

توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های مجاز( بوده است.
وی با اشاره به جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب نظران 
بازار ارز و س��رمایه و به ویژه بانک ها و صرافی ها در بانک مرکزی، 

این را هم گفته بود ک��ه در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معامات 
آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت 
ارز و تس��هیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد م��ردم به جمع بندی 
رسیدیم و این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت 
و بازارگردانی بانک مرک��زی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با 

تمرکز بر معامات نقدی راه اندازی خواهد شد.
به گفته رییس کل بانک مرک��زی، صادرکنندگان هم می توانند در 
چارچوب مقررات اعامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار 
عرضه کنند که این اقدام موجب ش��فافیت شکل گیری نرخ تعادلی 
ارز می ش��ود و تجربه مفیدی برای معامات حواله های تجاری در 

سامانه نیما خواهد بود.
میثم رادپور، تحلیلگر اقتصادی از مخالفان راه اندازی این بازار است. 
وی گفت: »گونه شناس��ی بازارها به ما می گوی��د ما عمًا با دو نوع 
بازار مواجه هستیم. بازارهایی که از تمرکز، رسمیت، تشکل پذیری 
و سازمان یافتگی بیش��تری برخوردار هستند که ما آنها را بازارهای 
بورسی می نامیم و بازارهایی که این مؤلفه ها کمتر در آنها موجود است 
که عنوان فرابورس بر آنها اطاق می شود. این پدیده در جهان شایع 
است که بخش عمده بازار جهانی ارز، فرابورسی است. در واقع بازار 
ارز نمی تواند از جنس بورس اوراق بهاردار باشد که تمام سفارش ها 

به صورت متمرکز و با تعیین قیمت در آن روی دهد.«
ای��ن تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایرنا اف��زود: »در بازارهای غیر 
رسمی و فرابورسی می بینید که این دیسیپلین، تمرکز و قیمت واحد 
وجود ندارد و شاید در صرافی ها قیمت ها نزدیک به هم باشد اما آن 
تمرکز قیمتی بورس را ندارد. در ب��ورس تمام معامات یک جا و از 
طریق کانال های کارگزاری انجام می شود، بورس ضوابط و مقررات 
خود را بر س��رمایه گذاران اعمال و به شرکت ها امر و نهی می کند در 
حالی که بازار فرابورس یک بازار غیر متش��کل، چندتکه و چند پاره 

است و امکان نظارت پذیری کمتری دارد.«

وی در ادام��ه با بیان اینک��ه تصور نکنیم بازار جهان��ی ارز یک بازار 
سازمان یافته و متشکل است که همه معامات ارز در آنجا صورت 
می گی��رد گفت: »اگر آماره��ا را هم نگاه کنی��م می بینیم کمتر از 5 
درصد معامات جهانی ارز در بورس صورت می گیرد که آن هم به 
صورت ارز آتی است.« به گفته رادپور خصلت و ویژگی فرابورس و 
بازار غیر رسمی، چند ایه بودن آن است که بازیگران بسیار زیادی 
می تواند داشته باش��د.  وی یکی از ویژگی های بازار رسمی بورس 
را  اتاق پایاپای عنوان کرد و با طرح این س��وال که چطور می ش��ود 
معامله کنن��دگان ارز را تعقیب کرد گفت: »با این حال باید به انتظار 
نشست و در جریان جزییات این طرح قرار گرفت؛ چراکه هنوز ابعاد 
و جوانب این طرح چندان روش��ن نیست و بانک مرکزی هم اعام 
نکرده جایگاه فعاان این حوزه در بازار متشکل ارز چه خواهد بود.« 
اما رضا کیانی، مدیر تحقیق و توس��عه بورس اوراق بهادار تهران که 
از موافقان تش��کیل این بازار اس��ت نظر دیگری دارد. وی با اشاره 
به اهمیت نرخ برابری ارز گفت: » بررس��ی ها نش��ان می دهد اکثر 
کش��ورها از معامات ابزار مش��تق ارز در بورس های اوراق بهادار 

خود بهره می برند.
وی پیمان ها و قراردادهای آتی ارز را از ابزارهای کنترل نوس��انات 
نرخ ارز برش��مرد و افزود: »ابزارهای مشتق ارز یکی از مهم ترین و 
متداول ترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورس های کشورهای 
پیشرفته و در حال توس��عه دنیا به شمار می روند. کارکرد اصلی این 
ابزارها در بازارهای مالی، پوش��ش ریسک نوس��انات نرخ ارز است 
زیرا ریس��ک نوسان نرخ ارز تأثیرات قابل ماحظه ای بر کسب وکار 

بنگاه های تجاری و پرتفوی  سرمایه گذاران بین المللی دارد.«
حال باید منتظر مان��د و دید که جزییات س��ازوکار این بازار چگونه 
خواهد بود. هرچند تشکیل بازار متشکل معامات ارزی محاسن   و 
معایبی دارد اما بسیاری از کارشناسان،  راهکار اصلی حل مشکات 
بازار ارز را اصاح قوانین مالیاتی و پولشویی کشور عنوان  می کنند. 

لیست بیمه شدگان تامین اجتماعی برای دریافت سبد کاا آماده شد

بازار متشکل معامات ارزی به مرحله نهایی رسید
تمرکز بر کاهش نرخ ارز و کنترل نوسانات

نظارت آناین راه مقابله با تخلفات بانکی



512/17آگهی مزایده مرحله دوم اموال غیر منقول محکوم علیه آقای علیرضا جعفری
به موجب محتویات پرونده کاسه 970712 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خواف محکوم علیه علیرضا جعفری فرزند هدایت اه 
ساکن روستای چمن آباد خواف محکوم است به پرداخت مبلغ 61/156/483 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
در حق محکوم له آقای احمد آزموده فرزندغام شاه ساکن خواف و مبلغ 2/150/000 ریال بابت حق ااجرا در حق صندوق دولت، لذا با توجه به 
اینکه محکوم علیه تاکنون اقدامی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم له یک کوره آجرپزی )عمار( توقیف 
و کارشناسی گردیده و مقرر گردیده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت الباقی وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و 
چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات 
مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت 
مورد مزایده به خریدار تحویل و منتقل نخواهد شد. طالبین به خرید می توانندظرف 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خواف مراجعه و اطاعات ازم در مورد مزایده کسب نمایند . ضمنا هزینه نقل و انتقال و تنظیم سند با خریدار می باشد.مشخصات مورد 
مزایده:1- یک کوره آجرپزی)عمار( واقع در روستای ولی آباد ک از شش دانگ کوره آجرپزی عمار دو دانگ آن سهم محکوم علیه آقای علیرضا 
جعفری جهت فروش محکوم به می باشد. قیمت کارشناسی کل کوره آجرپزی عمار: مبلغ 1/200/000/000 تومان – سهم دو دانگ محکوم عیله 

آقای علیرضا جعفری 400/000/000 تومان -محل مزایده:اجرای احکام مدنی خواف- تاریخ و روز مزایده: شنبه 1397/11/06 ساعت 11الی 12 ظهر.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان خواف- صباغ

512/18آگهی اباغ مزایده به محکوم علیه
به موجب پرونده کاسه 970488 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز محکوم له سید محمدرضا سهیلی و محکوم علیه هادی 
هروی فاز با توجه به محکومیت 789/704/349 ریال بابت اصل خواس�ته و تاخیرتادیه و پرداخت 1/978/750 ریال بابت هزینه دادرس�ی و 
پرداخت 2/500/000 ریال بابت کارشناسی و پرداخت 300/000 ریال بابت نشرآگهی و پرداخت 39/584/155 ریال بابت  نیم عشر دولتی توقیف اموال 
محکوم علیه قطعه زمین واقع در جاده چناران پشت کارخانجات صنایع مهتاب اراضی چهارفصل از باقیمانده اراضی سوران به مساحت 395 مترمربع 
اوقافی که مستاجر 750 سهم مشاع به ارزش 150/000/000 ریال توسط آقای علی اولیایی ارزیابی گردیده است . لذا با توجه به عدم وجود نشانی از 
سوی محکوم علیه طبق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی اباغ مزایده از طریق نشر آگهی انجام می پذیرد تا محکوم علیه مبلغ محکوم به و سایر 

هزینه ها را ظرف مدت 60 روز پرداخت نماید در غیر اینصورت اقدامات بعدی جهت تنفیذ مزایده انجام می گردد.
لگزیان- دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری طرقبه شاندیز

512/19آگهی اباغ مزایده به محکوم علیه
به موجب پرونده کاسه 970035 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز محکوم له محمد رضا مردان و محکوم علیه غامحسین لطفعلی ثانی 
با توجه به محکومیت 2/160/613/812 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3/600/000 ریال بابت کارشناسی و نشرآگهی و توقیف اموال محکوم علیه 
ملک به 7/52 سهم مشاع از صفر سهم عرصه واعیان از 1374/16 قسمت مشاع از 2401 قسمت از اراضی ملک به شماره پاک ثبتی 2445 فرعی 
از یک اصلی که ارزش سهم 300 متری سهم محکوم علیه واقع در شمال روستای حصار سرخ خ امام رضا)ع( 17 منشعب از خ اصلی انتهای خیابان 
نسترن از اراضی 8 هکتاری شرکت پرمیت به ارزش 1/800/000/000 ریال توسط آقای عباس طرهانی ارزیابی گردیده است. لذا با توجه به عدم وجود 
نشانی از سوی محکوم علیه طبق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی اباغ مزایده از طریق نشر آگهی انجام می پذیرد تا محکوم علیه مبلغ محکوم 

به و سایر هزینه ها را ظرف مدت 60 روز پرداخت نماید در غیر اینصورت اقدامات بعدی جهت تنفیذ مزایده انجام می گردد.
لگزیان- دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگستری طرقبه شاندیز

512/20آگهي مزایده
به موجب پرونده کاسه 960509 اجرای شعبه پنجم دادگاه حقوقي سبزوار محکوم علیه مهدی رازقندی فرزند محمد 220/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ  .. خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول و مبلغ 6/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 6/480/000 ریال حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له جمعیت هال احمد خراسان رضوی و پرداخت 5 درصد بابت حق ااجرا در حق دولت محکوم گردیده است. با توجه 
به اینکه محکوم علیه تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است از ناحیه ثالث حوریه رازقندی دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 
2019 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزوار واقع در خیابان دانش- نبش دانش 6 جهت استیفای محکوم به به شرح ذیل معرفی که ار طریق دایره اجرا 
توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی گردید:ارزش ششدانگ پاک مذکور برابر با مبلغ 1/344/600/000 تومان 
و دودانگ از ششدانگ پاک مذکور برابر 448/200/000 تومان برآورد می شود. مقررگردیدکه درروز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 ساعت9 صبح 
ازطریق مزایده حضوري وباحضور نماینده دادستان محترم عمومي وانقاب شهرستان سبزوار درمحل اجراي احکام مدني دادگستری شهرستان 

سبزوار به فروش می رسد. تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاري مي باشد0 
اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار- شم آبادی

512/21آگهي مزایده
به موجب پرونده کاسه 971227 اجرای مدنی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار محکوم علیه علی سدیدی فرزند احمد محکوم به 
پرداخت  35/000/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ بابت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1397/02/17 تا یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک 
مرکزی وپرداخت  مبلغ 1/167/800 تومان هزینه دادرسی ومبلغ 960/000 تومان بابت حق الوکاله در حق محکوم له امیر حسین خسرومهر با وکالت 
خانم الهی امینی مجد و مبلغ 5 درصد حق ااجرای دولتی محکوم گردیده و با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدامی ننموده است از ناحیه محکوم له دو سهم مشاع از 12 سهم مشاع به استثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیان پاک ثبتی 8082 فرعی از 2 اصلی 
متعلق به محکوم علیه واقع در خیابان بنیاد شهید- خیابان داوران پاک 27 که مادر محکوم علیه در منزل فوق سکونت دارد از طریق دایره اجرا 
توقیف گردیده است و پس از ارجاع امر به کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی می گردید:مساحت کل پاک 198/3 مترمربع به مبلغ 2/972/050/000 
ریال و ارزش سهم محکوم علیه علی سدیدی نسبت به دو سهم مشاع از 12 سهم مشاع پاک مذکور برابر با 433/423/690 ریال تعیین می گردد.

مقررگردید که درروز چهارشنبه مورخ 1397/11/03 ساعت10 صبح ازطریق مزایده حضوري وباحضور نماینده دادستان محترم عمومي وانقاب 
شهرستان سبزوار درمحل اجراي احکام مدني دادگستری شهرستان سبزوار به فروش می رسد. تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاري مي باشد0 
دادورز اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار- شم آبادی

511/22آگهی مزایده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی  کاسه شماره 972866-32  صادره از حوزه شماره 146 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه خانم بهاره شجاعی– جواد 
نوعی جمعا به پرداخت مبلغ 175/755/866 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای وحید خزاعی محکوم گردیده 
است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و 
توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/04 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره سه 
شوراهای حل اختاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی- حد فاصل قرنی 24 و 22 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه 
شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد،طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه 
تا ترتیب بازدیدآنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د.اموال 
مورد مزایده عبارت است از: یک دستگاه چنجر سوپرسونی- یکدستگاه سوپر توئیتر دیجیتال- یک دستگاه آمپ ناکامایی- یکدستگاه ساب 
KICKER- یکدستگاه پخش SIERRAZ100- یکدستگاه پخش مارشال 2470- دو عدد خازن MB57 – دو دستگاه باند یوستر- یکدستگاه 

ساب هالیوود- یکدستگاه مکسیدر- یکدستگاه هورن سناتور- یکعدد قاب جلوداشبورد 206 – یکدستگاه هورن Z2- دو دستگاه باند سونی 
6937- یکدستگاه باکس J 1000 BL- دو عدد باند پائینر- دو عدد باند زنون 692- یکدستگاه ساب کنکورد- دو عدد باند پائینر – یکدستگاه 
ماتینور پش�ت صندلی خودرو- یکعدد کابل آرس�ی- دو عدد تونیتر پائینر- پنج دستگاه آژیر ساده خودرویی- یکدستگاه مانتیتور آفتابگیر 
خودرو- یکدستگاه پخش مکسیدر- دو عدد باند MTX- یکدستگاه ساب جی وی سی – یکدستگاه ساب بوش من –یکدستگاه ساب کارینا- 
دو عدد میدرنج MB- دو عدد باند پائیتر- یکدستگاه مانتیور 19- سه عدد تخته عقب ماشینی- چهارعدد دزدگیر ساده هوتایی- یکدستگاه 
رایور فلش سروود- سه عدد سوکت 132- 5 عدد باند پرایدی – یکدستگاه مانیتور فاقد مارک کوچک- سه عدد سوپر توئیتر MBLIZ  که در 

مجموع22/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد مقدس

512/23آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي محمد حیدری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 61 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 3/715396 به میزان 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به شماره پاک 3 فرعی از 141-اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد ، به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و با بررسی دفتر اماک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 36 صفحه 68 ذیل شماره ثبت 6145 به نام خانم آمنه 
رحمانی فرزند رستم ثبت و سند صادر گردیده است . سپس به موجب خاصه سند قطعی به شماره 34258 مورخ 1358/11/28 دفترخانه اسناد 
رسمی 22 نیشابور به متقاضی انتقال گردیده است و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم 

آن به متقاضي اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار:1397/10/19
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان- سید حسن پور موسوی

511/24آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی  کاسه شماره 951578/ش/12 صادره از حوزه شماره بجنورد شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای محمد جواد 
حسن پور جمعا به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال نیم عشر دولتی و 216/518/614 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم 
له آقای براتعلی غامزاده محکوم گردیده است و چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال 
مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ یکشنبه  1397/11/07 از ساعت 9 الی 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واحد مزایده 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 نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود.
ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .اموال مورد مزایده عبارت است از: ملک به آدرس 
مشهد بلوار توس 87- خیابان شهید نارنجیان 16- خیابان شهید آهنگی 1 پاک 20 ملک با مساحت عرصه حدود 60 مترمربع)12*5 متر( بصورت 
شرقی غربی در 3 طبقه مسکونی یک خوابه با سطح اشغال کامل زمین به صورت نیمه اسکلت با نمای آجری معمولی و با کیفیت اجرایی پایین و 
عمر ساخت بیش از 20 سال با انشعابات 3 کنتور مجزای برق و یک انشعاب گاز و آب می باشد .بنا به اطاعات کسب شده توسط کارشناس زمین 
و ملک از نوع ملکی و معروف به ملکی پیش بهار و بصورت قولنامه ای بدون پروانه ساخت و پایانکار ساخته شده است که ارزش ششدانگ ملک 
تعرفه شده جمعا 720/000/000 ریال و میزان حق مشاعی از ملک توقیفی ) با احتساب محکوم به و نیم عشر دولتی به میزان 223/600/000 ریال ( از 
کل مبلغ شش دانگ معادل هزار سهم مشاع از مجموعه سه هزار و دویست و بیست سهم مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک تعرفه شده می 

باشد که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. 
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد-هنرور

511/25آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/11/951540 آقایان1- محمد قاسمی 
باقرآبادی و 2- حمید قاسمی باقرآبادی محکوم هستند به پرداخت هر کدام 250 عدد سکه بهار آزادی در حق خانم عاطفه شالچی مشهدی ونیز 
مبلغ 155/000 ریال نیم عشر دولتی ،،ظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشردولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده 
در تاریخ 1397/11/08 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذارخواهد شد. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های 
تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این 
اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:یک و نیم دانگ مشاع از چهار و نیم دانگ متعلق به محکوم علیه آقای محمد قاسمی باقرآبادی از شش دانگ 
ملک واقع در بلوار مصلی ،بین مصلی 18 و بلوار شهید رستمی ،پاک 514،دارای پاک ثبتی 840فرعی از 21 اصلی اراضی محمدآباد بخش نه مشهد 
، به مساحت عرصه 167/16 مترمربع موقوفه آستان قدس رضوی، دارای کاربری مسکونی، تراکم زیاد، مساحت اعیان 210 مترمربع شامل دو واحد 
مسکونی و یک باب مغازه فاقد مجوز، نیم اسکلت ، نما سنگ ، پوشش طاق ضربی، سیستم سرمایشی کولرآبادی، گرمایش بخاری، با قدمت بیش 
از 25 سال،دارای انشعاب آب و برق و گاز، عاوه بر بنای قدیمی ، مالک 30 متر مربع مغازه احداث نموده ، که فاقد مجوزهای رسمی می باشد و این 
مورد در ارزیابی لحاظ نشده است، که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 7/880/000/000 ریال برآوردشده است که به میزان فوق 

به مبلغ 1/970/000/000 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/26آگهي مزایده
به موجب پرونده اجرایي کاسه 970209 این اجرای احکام که به نیابت از سوی اجرای احکام مدنی دادگستری زرند جریان دارد محکوم علیه امید نخعی 
فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 وجه نقد به نرخ روز و تحویل تعداد هزار سکه بهارآزادی بابت مهریه در حق محکوم لها ندا شیخ 
شعاعی و همچنین به پرداخت مبلغ 1/350/500/000 نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت با عنایت به اینکه طی عملیات اجرایی از اموال محکوم علیه 
اموالی شامل1- هشت ساعت آب کشاورزی واقع در چاه موتور حوض کربایی ابراهیم به مبلغ کارشناسی 4/400/000/000 ریال 2- پانزده ساعت آب 
کشاورزی  واقع در چاه شماره 7 نصروئی به مبلغ کارشناسی 2/250/000/000 ریال 3-دوازده ساعت آب کشاورزی واقع در چاه موتور روستای میاندهی 
1/560/000/000 ریال 4- س�ی و ش�ش ساعت آب کشاورزی واقع در چاه موتور کردی به مبلغ کارشناس�ی 6/480/000/000 ریال 5- دوازده ساعت آب 
کشاورزی از چاه موتور شماره 6 چین چین به مبلغ کارشناسی 3/000/000/000 ریال شناسایی و توقیف و توسط کارشناس جمعا به مبلغ 17/690/000/000 
ریال ارزیابی گردیده.لذا باتعیین مورخ 1397/11/03 س�اعت  8/30 الی 9/30  صبح اعام میش�ود از اموال مذکور ازطریق مزایده حضوری درموعد 
مقرربفروش خواهد رسید طالبین به خرید مي بایست درموعد مقرر بادردست داشتن مدارک شناسایی معتبردردفتراین اجرای احکام حاضرگردیده 
ودرصورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روزقبل ازموعد مزایده مراجعه تاترتیب بازدید ایشان ازمال توقیفی داده شود مزایده 

ازنرخ کارشناسی شروع وبه فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذارخواهد شد.نحوه دریافت بهای مزایده در روز مزایده مشخص خواهد شد. 
مدیراجراي احکام مدني دادگستري مه وات –جعفری

512/27اخطاریه
آقای ابراهیم سعادت شرف فرزند سخی داد؛احتراما چون به موجب دادنامه شماره 9709975179101249- 1397/08/27 از دادگستری محترم 
خواف ،همسر شما خانم عایشه منصوری بهدادین فرزند غام محمد جهت ثبت طاق در این دفترخانه حضور یافته است، لذا به شمار اخطار می 
گردد ظرف مدت 2 هفته پس از انتشار این آگهی در دفترخانه حاضرشوید ، در صورت عدم حضور در وقت مقرر این دفترخانه وفق مقررات اقدام 

خواهد کرد.آدرس:خواف،خیابان فصیح )پست( ،پشت مدرسه شرافت و تلفن:051-54222967
سردفتر ازدواج شماره 65 وطاق 62 خواف- جلیل احمد موحدی رودی

511/28آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده
کاس�ه پرونده:971063؛ وقت رس�یدگی:1397/12/04 ساعت 10 صبح ؛ خواهان: آقای سجاد قربانی فرزند محمد با نمایندگی خانم ربابه رضایی 
اسکندری رونجی؛ خوانده: آقای امید نوری ؛ خواسته:اثبات نسب؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 19 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی در این دادگاه 

حاضر شود..چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

512/29آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقایان سید مطهر رجائی فرزند سید محمد
خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت خانم نجمه مددی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید مطهر رجائی فرزندسید محمد به خواسته مطالبه 
وج�ه چک عهده پس�ت بانک ایران ب�ه ش�ماره 901/17828001 به مبلغ 179043350 ریال مطرح که به این ش�عبه ارجاع  و به ش�ماره پرونده 
9709987201200215 شعبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 15/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف شهر خلیل آباد 

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم دری عبدلی  دارای شناسنامه شماره 2101 به شرح دادخواست به کاسه 2/708/97از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  قربان صفری به شناسنامه 175  در تاریخ 1395/8/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-دری عبدلی فرزند علی متولد 1320/6/8 ش.م 6509328216 همسرمتوفی 
2- موسی صفری فرزند قربان متولد 1359/1/1 ش.م 6509347865 فرزند متوفی 3- صدیقه صفری فرزند قربان متولد 1340/1/10 ش.م 
6509780046 فرزند متوفی 4-غامعباس صفری فرزند قربان متولد1347/1/1ش.م 6509337196  فرزند متوفی5- سکینه صفری فرزند 
قربان متول�د1337/7/9ش.م 6509330989 فرزند متوفی6- فاطم�ه صفری فرزند قربان متول�د1352/12/1ش.م 6509342839 فرزند 
متوفی7- زهرا صفری فرزند قربان متولد 1357/4/1ش.م 6509347857 فرزند متوفی8- مریم صفری فرزند قربان متولد 1360/4/1ش.م 
6509857596 فرزن�د متوف�ی9- کریم صفری فرزند قربان متولد 1355/1/1ش.م 6509840960 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/41اباغ اخطار اجرائی
به 1- میرعلی کاته 2- امیر اعتمادی نس�ب اباغ که به موجب کاس�ه شماره 13/96/768 به مبلغ بیست و یک میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال به انضمام تأخیرتأدیه و هزینه های دادرسی و هزینه نشرآگهی و حق الوکاله وکیل )13/96/768( در حق صندوق قرض الحسنه 
عارف سبزوار محکوم که پس از انتشار این اخطارمی بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید.در غیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه 

شما صورت خواهد پذیرفت.
شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/45دادنامه
پرونده کاس�ه: 9709985174800814 ش�عبه 1 دادگاه خانواده شهرس�تان تربت حیدریه تصمیم نهایی ش�ماره 9709975175300360؛ 
خواهان: فاطمه جعفری فرزند مجید به نش�انی اس�تان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه- تربت حیدریه –روستای کاته سیاه؛ 
خواندگان:1- آقای مجید جعفری فرزند غام به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه- مجهول المکان؛ 2- آقای میثم 
مؤمن خدابنده فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه- تربت حیدریه –روستای خدابنده؛ خواسته:اذن در 
ازدواج؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم فاطمه جعفری فرزند مجید مقیم تربت حیدریه؛ روستای کاته علی سیاه، به طرفیت آقای مجید 
جعفری فرزند غام مجهول المکان و آقای میثم خدابنده فرزند محمد مقیم تربت حیدریه روستای خدابنده به خواسته صدور حکم مبنی 
بر اذن در ازدواج دائم بدون اذن ولی، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و نظربه اینکه حسب 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان مدتی است که پدر ایشان، وی و زندگی خانوادگی خویش را رها نموده ومشخص نیست کجا می باشد و 
در این مدت سراغی از آنها نگرفته واکنون در سن ازدواج می باشد وخوانده ردیف دوم را بعنوان شوهر خویش انتخاب نموده است وبلحاظ 
غیبت پدر،اس�تیذان از وی جهت امر ازدواج غیر مقدور می باش�د واز طرفی حسب بررسی بعمل امده جد پدری خواهان نیز فوت نموده و 
زوجین هم کفو یکدیگر می باشند وزوجه نیز در سنی است که ازم است ازدواج نمایند علیهذا نظر به مراتب فوق اشعارا به نظریه قاضی 
محترم مش�اور دادگاه خواس�ته خواهان را قابل اجابت تشخیص و دادگاه مستندا به مواد 2 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب در امور مدنی و مواد 1043 و 1044 قانون مدنی و 20 قانون حمایت خانواده حکم به اذن زوجه جهت ازدواج دائم با خوانده ردیف دوم 
بدون اذن ولی صادر واعام می نماید. زوجین می توانند نسبت به انعقاد عقدنکاح بدون اذن ولی زوجه و ثبت آن اقدام نمایند.رأی اصداری 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و توجها به قبول و پذیرش خواسته قطعی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده تربت حیدریه- محمد اشرفیان

512/46رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم عبدالحمید مقیاسی دارای شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کاسه 1/707/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیری تدین رودی به شناسنامه در تاریخ 1373 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عبدالحمید مقیاس�ی رودی ب�ه ش.ش 110 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

512/47رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم پری طاحون چنار دارای شناسنامه شماره 284 به شرح دادخواست به کاسه 9709985768200271 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حش�مت اله فروردین به شناسنامه 3 در تاریخ 13697/8/30 در 
اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-افس�انه فروردین چنار ب�ه ش.ش 464 ت.ت 
1355/6/1 فرزن�د متوف�ی 2-عزت اله فروردین چنار ب�ه ش.ش 491 ت.ت 1357/6/1 فرزند متوفی 3-نصرت اله فروردین چنار به ش.ش 
961 ت.ت1359/10/15 فرزند متوفی 4- پروانه فروردین چنار به ش.ش 4 ت.ت 1361/4/20 فرزند متوفی 5-احمد فروردین چنار به ش.ش 
10 ت.ت 1363/9/15 فرزن�د متوف�ی 6- فرش�اد فروردین چنار به ش.ش 48 ت.ت 1367/1/30 فرزند متوف�ی 7- زهرا فروردین به ش.ش 
0770218229 ت.ت 1373/6/20 فرزن�د متوف�ی 8- پ�ری طاحون چنار ب�ه ش.ش 284 ت.ت 1336/5/22 همس�رمتوفی؛ 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 دو شورای حل اختاف شهرستان درگز

512/48رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم پریس�ا عبدی بیلندی دارای شناس�نامه شماره 6510047012 به ش�رح دادخواست به کاسه 970128 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اکبر عبدی بیلندی به شناس�نامه 2167 در تاریخ 1396/11/3در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-پریس�ا عبدی بیلندی به ش.ش 6510047012 
صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 2-میترا عبدی بیلندی به ش.ش 0927953846 صادره ازمشهد فرزند متوفی 3- زهرا شاهدوست 
به ش.ش 71 صادره از حوزه 2 گناباد مادرمتوفی 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/49رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ابوالقاسم قلی پور دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کاسه 970140از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن قلی پور به شناسنامه 337 در تاریخ 1397/7/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالقاسم قلی پور به ش.ش 15 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی2-فاطمه 
قلی پور به ش.ش 2 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 3- خدیجه غام زاده به ش.ش 1 صادره از حوزه 2 گناباد همس�ر دائمی متوفی 
4- طاهره قلی پور به ش.ش 5 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 5-عصمت قلی پور به ش.ش 2 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 
6-صدیقه قلی پور به ش.ش 1 صادره از گناباد فرزند متوفی 7- محمد قلی پور به ش.ش 9 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 8- احمد 
قلی پور به ش.ش 50 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی و اغیر؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 

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

512/50رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمدعلی نصیری دارای شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کاسه 970163 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم نصیری به شناسنامه 30 در تاریخ 1397/4/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلی نصیری به ش.ش 156 متولد 1354/6/31 صادره از حوزه یک گناباد 
فرزندمتوفی2-فهمیه نصیری به ش.ش 4693 متولد 1356/10/5 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی 3- غامرضا نصیری به ش.ش 719 
متول�د 1364/6/15ص�ادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی 4- مرتضی نصیری به ش.ش 216 متولد 1361/2/22 صادره از حوزه یک گناباد 
فرزندمتوفی 5- زهرا خواجه به ش.ش 44834 متولد 1335/12/1 صادره از مش�هد همس�ر دائمی متوفی واغیر؛ 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 گناباد

512/51رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم سید حسن سیدی دارای شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کاسه 970160 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمرتضی سیدی به شناسنامه 26 در تاریخ 1397/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سید حسن سیدی به ش.ش 213 صادره از حوزه یک شیروان فرزند متوفی 
2-محبوبه سادات سیدی به ش.ش 19 صادره از گناباد فرزند متوفی 3- سید حسین سیدی به ش.ش 11 صادره از حوزه یک قوچان فرزند 
متوفی 4- اشرف سادات سیدی به ش.ش 473 صادره از حوزه یک تربت حیدریه فرزند متوفی5- سید ناصر سیدی به ش.ش 23 صادره از 
حوزه 5 تربت جام فرزند متوفی 6- زهرا سیدی به ش.ش 10 صادره از حوزه 3 تربت جام فرزند متوفی 7- مرضیه سادات سیدی به ش.ش 
246 صادره از قوچان فرزند متوفی 8- فاطمه اصغری دلوئی به ش.ش 41 صادره از حوزه 2 گناباد همسردائمی متوفی 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/52رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد خوشنود دارای شناسنامه شماره 141 به شرح دادخواست به کاسه 970138 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن خوشنود به شناسنامه 15 در تاریخ 1397/7/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمد خوشنود به ش.ش 141 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی2-علی 
خوشنود به ش.ش 259 صادره از حوزه یک گناباد فرزندمتوفی 3- حسین خوشنود به ش.ش 250 صادره از گناباد فرزندمتوفی 4- شهربانو 
خوشنود به ش.ش 88 صادره از گناباد فرزندمتوفی 5- فاطمه خوشنود به ش.ش 168 صادره از گناباد فرزندمتوفی 6- سکینه کوهی شهری 
به ش.ش 22 صادره از یک گناباد همسر دائمی متوفی 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 نشرآگهی ظرف یک ماه به 

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

512/53آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس سعادتی فرزند علی 
اکبر*

خواهان آقای حسن تقی زاده فرزند تقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس سعادتی فرزند علی اکبر به خواسته حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل پژو اردی مدل 1382 به شماره پاک 36 ایران 665 ه 24 به ارزش 60/000/000 
ریال به انضمام هزینه دادرس�ی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987996600113 شعبه پنجم شورای حل 
اختاف  شهرستان چناران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 8/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
عضو شورای حل اختاف شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان چناران 

512/54اجرائیه*
کاسه پرونده شورا:5/101/97 ؛ مشخصات محکوم علیه:قنبر علی خیجی فرزند ابوالفضل به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: حکمت 
اله معصوم شاهی فرزند محمد به نشانی چناران- امام خمینی 18- چهارراه اول سمت راست ؛محکوم به : به موجب رای شماره 18/218 تاریخ 
1397/8/6 شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: 1- حکم به الزام خوانده به 
نقل وانتقال سند خط تلفن ثابت به شماره 05146122119 به نام خواهان 2- پرداخت مبلغ 85/000 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان 
3- پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام 

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

512/55رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای/خانم علیرضا جوش�ن بره دارای شناس�نامه ش�ماره 0933448546 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 2/970090 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل ا... جوشن بره به شناسنامه 5229474572 در تاریخ 
1374/12/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-زهرا جوش بره فرزند فضل اله 
ش.م 5228352813 ت.ت 1358 فرزن�د 2- زین�ب جوش بره فرزند فضل اله ش.م 5228351795 ت.ت 1347 فرزند 3- معصومه جوش 
ب�ره فرزن�د فضل اله ش.م 0920645003 ت.ت 1368 فرزند 4- علیرضا جوش بره فرزند فضل ال�ه ش.م 0933448546 ت.ت 1359 فرزند 
5- محمدرضا جوش بره فرزند فضل اله ش.م 425 ت.ت 1357 فرزند 6- حسین جوش بره فرزند فضل اله ش.م 5228277668 ت.ت 1353 
فرزند 7- محترم کدخدا فرزند حسن به ش.ش 3 ت.ت 1328 همسر؛ 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.
رئیس شورا شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/56آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 961756 صادره ازسوی ش�عبه 1 ا جرای احکام دادگاه عمومی وحقوقی بجنورد به شماره کاسه 970167 اجرای 
احکام مدنی طرقبه محکوم علیه آقای حسین خوش سیما شیرین سو محکوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه و پرداخت 9/844/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محکوم له آقای مصطفی صادقی و پرداخت نیم 
عشر دولتی، نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له یک قطعه ملک واقع در جاده 
سنتو پیچ کورده بعد از شهرک صنایع سنگین جاده ساغشک بعد از کوچه سربداران اول چاه موتور سازمان آب سر دو نبش معرفی وتوقیف 
نموده اس�ت  وتوسط کارش�ناس آقای عباس طرهانی به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 1397/11/13 ازساعت 8 الی 
9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه باحضورنماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده 
شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده 
مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزایده اقدام گردد. ضمنا با توجه به اینکه مرحله دوم مزایده می باشد بیست درصد زیر قیمت کارشناس به فروش خواهد رسید. شرح ملک 
مورد مزایده : یک قطعه زمین به پاک ثبتی 165 فرعی از 24 اصلی بخش 10 مشهد واقع  در جاده سنتو پیچ کورده بعد از شهرک صنایع 
سنگین جاده باغشک بعد از کوچه سربداران اول چاه موتور سازمان آب سردونبش کاربری کشاورزی دیم و جز اراضی زراعی به نام علی 
اکبر شجاعی که هیچ گونه خدماتی از قبیل آب  وب رق و گاز در نزدیکی زمین نیست بافت و ساختمان خاک لومی شنی و قابلیت زراعی 
در شرایط دیم ضعیف می باشد که ارزش هر مترمربع این زمین معادل 200/000 ریال وجمعا به مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان –مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/57آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاسه 960208 صادره ازسوی شعبه 7 اجرای احکام مشهد به شماره کاسه 950227 اجرای احکام مدنی طرقبه محکوم 
علیه: آقای سید محسن سخاوتی محکوم است به پرداخت  مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای عباس استیری 
و پرداخت 15/000/000 ریال نیم عشر دولتی ، نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده شخص ثالث آقای سید 
ابوالفضل سخاوتی ملک خود به پاک ثبتی 204 فرعی از 127 اصلی بخش 6 مشهد را معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای 
کریمی جاغرق به مبلغ 1/000/000/000 ریال ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 1397/11/14 ازساعت 8 الی 9 ظهر درمحل دفتراجرای احکام مدنی 
دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته 
خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می 
توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا با توجه به اینکه 
مرحله دوم مزایده می باشد بیست درصد زیر قیمت کارشناس به فروش خواهد رسید. شرح ملک مورد مزایده : یک قطعه زمین به پاک 
ثبتی 204 فرعی از 127 اصلی بخش 6 مشهد واقع  در روستای گراخک سمت راست نرسیده به گلوبند 500 سهم مشاع با کاربری زراعی 

به مساحت 500 مترمربع که ارزش هر مترمربع این زمین معادل 2/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 1/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان –مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/58آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاسه 930769 صادره ازسوی شعبه اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی نیشابور به شماره کاسه 930190 اجرای احکام 
محکوم علیه: خانم فریبا صبوری محکوم اس�ت به پرداخت  مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه و 
پرداخت 1/805/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت 500/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بنیاد مس�کن انقاب اسامی 
با سید ابوالفضل حسینی  و پرداخت نیم عشر دولتی ، نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست 
محکوم له یک قطعه ملک ثبتی در عوض قسمتی از بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای عباس طرهانی 
مقررگردید درتاریخ 1397/11/15 ازس�اعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری طرقبه با حضور نماینده دادستان 
محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن 
نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده 
به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا با توجه به اینکه مرحله دوم مزایده می باشد بیست درصد 
زیر قیمت کارشناس به فروش خواهد رسید. شرح ملک مورد مزایده : ارزیابی 400 سهم مشاع از اراضی مفروضات پاک 10 اصلی بخش 6 به 
متراژ 255 متر مربع معادل 400 سهم مشاع از 4800 سهم از کل 124000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع از پاک 
شماره 21 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد از اراضی طرقبه به شماره ثبت 44934 صفحه 293 دفتر 245 به نام فریبا صبوری فرزند محمد 
به آدرس جاده طرقبه پشت هتل طرقبه اراضی نهضت سواد آموزی مشهد که کاربری زراعی دارد که ارزش هر مترمربع 1/300/000 ریال و 

جمعا به مبلغ 331/500/000 ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان –مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/1مفقودی برگ سبز
اینجانب هادی مرادیان  مالک خودرو سواری پژو SLX 405مدل 1394 به شماره انتظامی 662-32 
م 21 و ش�ماره موتور 139B0095789 وشماره شاسی NAAM31FE5FK715279  بعلت فقدان 
اسناد فروش و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد، ظرف مدت 10 روز به دفترحقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر،ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کاشمر

512/3اباغیه
ش�ماره : 9709985193600031 ؛شماره بایگانی ش�عبه: 970057؛  مشخصات اباغ شونده حقوقی: شرکت اکتشاف و لرزه نگاری کپه داغ 
؛تاریخ حضور:1397/12/21 س�ه شنبه؛ س�اعت 9 ؛ محل حضور:استان خراسان رضوی - شهرستان کات- بلوار امام رضا)ع(-مقابل پمپ 
بنزی�ن –کد پس�تی:9371633860-تلفن: 2-05134722861؛ تاریخ حضور: 1397/12/21 – س�اعت حض�ور: 9 ؛ در خصوص دعوی لیا 
رسولخانی و مرضیه رسولخانی و جواد رسول خانی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و 

خسارات وارده ناشی از تصرف و پرداخت حقوق مالکانه در وقت مقررفوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کات

511/4اخطاریه
نام ونام خانوادگی مخاطب :امیرحسین خیرابادی فراهانی ، شغل:آزاد، به آدرس مجهول المکان طبق رای دادگاه؛آقای امیر حسین خیرابادی 
فراهانی فرزند حسین به اطاع می رساند همسرتان خانم ماشاء اله نیک فرجام در تاریخ 1397/10/16 به محضر مراجعه و تقاضای ثبت طاق 
خود رادارد، لذا مراتب به جنابعالی اباغ تا ظرف یک هفته به محل دفترخانه واقع در مشهد، رضاشهر، نبش خاقانی 30 مراجعه نمایید تا در 

صورت امکان نسبت به اصاح ذات البین اقدام و در غیر این صورت مطابق رای طاق ثبت گردد.
سردفتر طاق شماره 84 مشهد رضاشهر- عبدالجواد شریعتی کوهبنانی

512/5سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی مزایده اتومبیل

بستانکار :مرضیه خیرآبادی فرزند ابراهیم ساکن سبزوار؛ بدهکار: مرحوم مهدی رضائیان فرزند محمد رضا ساکن سبزوار که برابر انحصار 
وراثت ش�ماره 712/75- 1396/10/12 ش�عبه سوم شورای حل اختاف س�بزوار عبارتند از آرش رضائیان و امیراشکان رضائیان و مرجان 
رضائیان و مروارید رضائیان و زهرا جمالی نژاد وفاطمه پیله گر مورد مزایده و محل آن :یک دس�تگاه اتومبیل س�واری لیفان رنگ سفید- 
روغنی مدل 1388، نوع سوخت بنزین و شماره موتور 80400637 و شماره شاسی 4128700480 و به شماره پاک انتظامی ایران 166-77 
ب 44 متعلق به مدیون و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری با شرایط متوسط سالم فنی )موتور گیربکس و دیفرانسیل( اطاق سالم و 
لی بعضا نیاز بدنه به لکه گیری دارد چهارحلقه استیک دارای عاج زیر 50 درصد به همراه زاپاس و آچار چرخ شیشه ها سالم تودوزی مستعل 
کارکرده چراغ ها سالم آینه بغل سمت چپ شکسته باطری خراب فاقد هرگونه بیمه نامه معتبر شخص ثالث که به مبلغ دویست و چهل 
میلیون ریال ارزیابی شده است ، از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه در مورخ 1397/11/10 در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار 
واقع در خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد مزایده از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی سند انتقال بدهی احتمالی و خافی ماشین مذکور به عهده برنده مزایده است و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهدشد.ضما چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف 97/100/1661 -تاریخ انتشار :چهارشنبه 1397/10/19 
رئیس ثبت اسناد واماک سبزوار –علی آب باریکی

512/6سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم لیلی کاه درازی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي اس�ت س�ند مالکیت ششدانگ پاک 3071 مجزی ش�ده از 3039 فرعی از 242 اصلی واقع در 
بخش یک اربعه تربت حیدریه  که متعلق به وی  می باش�د به علت نامعلوم مفقود گردیده که با برس�ی س�وابق دفتر اماک تربت حیدریه 
س�ند مالکیت فوق ذیل دفتر الکترونیکی 139620306006002687 بنام لیلی کاه درازی صادر وتسلیم گردیده است و  دفتر اماک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آیي نامه اصاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد 

شد تاریخ انتشار:1397/10/19
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

511/7آگهی احضار متهم جهت حضور در جلسه رسیدگی
آقایان س�عید وابوالفضل صفائیان راد فرزندان عباسعلی جلسه رسیدگی به اتهام ش�ما در پرونده شماره بایگانی 970132 /5/ک 1 دایر به 
قتل عمدی مرحوم فریدون طوس�ی موضوع ش�کایت اولیاء دم مرحوم، رأس س�اعت 9 صبح مورخ 1397/12/15 در این ش�عبه) به نشانی 
:مشهد- تقاطع بلوار جانبار و شهید ساجدی ساختمان مرکزی دادگستری کل استان خراسان رضوی( برگزار خواهد شد، در اجرای تبصره 
یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در دو نوبت به فاصله ده روز از طریق آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت 
دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید، در صورت عدم حضور رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.تاریخ انتشار نوبت اول:1397/10/19؛ 

نوبت دوم: 1397/10/30
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه کیفری یک)ویژه قتل( استان خراسان رضوی –ملکی

512/8اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022000574 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد سندرس�می 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرف�ات مالکانه بامعارض متقاضی خانم محدثه رضائی مقدم فرزند رضا بخش بش�ماره 
شناس�نامه  207صادره از فریمان دریک باب س�اختمان به مساحت 146/34مترمربع پاک  2403فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/19 

، نوبت دوم : 1397/11/03
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

512/9اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تایباد

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306015009040 – 1397/10/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای روح اله شجاعی بشماره شناسنامه 649 کد 
ملی 0749410205صادره از تایباد فرزند غامحسین در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 125 متر مربع پاک شماره 2062 فرعی از 251 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامیت مالکیت مشاعی متقاضی و تمامیت پاک محرزگردیده 
است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/19 ، نوبت دوم : 1397/11/04
رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد- غامرضا آقازاده

512/10اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تایباد

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306015007259 – 1397/07/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا گلدادی فرزند امین بشماره 
شناسنامه 1408 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 108/86 متر مربع پاک 200 فرعی از 251 اصلی واقع در بخش 14 
مش�هد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت مرحوم رجب داور پناه )سهم اارثی حمیدرضا داورپناه(  وقسمتی از پاک 
محرزگردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/19 ، نوبت دوم : 1397/11/04
رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد- غامرضا آقازاده

511/11آگهی مزایده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی  کاس�ه ش�ماره 972953-32  صادره از حوزه ش�ماره 146 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای محسن 
پروانلو جمعا به پرداخت مبلغ بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای محمدرضا رضائی محکوم گردیده است و 
چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و 
توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/02 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
سه  شوراهای حل اختاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی- حد فاصل قرنی 24 و 22 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت پایه شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد،طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده مراجعه تا ترتیب بازدیدآنان از اموال داده شود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از: خودروی سواری تیبا به شماره انتظامی 165 و 76 ایران 42 – دوگانه سوز- صندوق دار- مدل 
1392 رنگ س�فید روغنی- ش�ماره موتور 8078876- شماره شاسی 5737286- دارای خوردگی و رنگ شدگی –آج استیک ها حدود 
40درصد-وسیله فاقد پنل ضبط ، پخش و روکش صندلی می باشد . باتوجه به مراتب فوق الذکر خودرو به مبلغ 210/000/000 ریال ارزیابی 

گردیده است. ازم به ذکر است کلیه هزینه های معوقه به عهده فروشنده وهزینه نقل وانتقال بالمناصفه می باشد. 
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد مقدس

512/12آگهی
خواهان محس�ن طوطیان مش�هدی فرزند عباس دادخواس�تی مبنی بر مطالبه وجه بابت )مطالبه مبلغ 950/000/000 ریال از خوانده بابت 
ثمن معامله به نسبت سهم به استناد مبایعه نامه ومطالبه کلیه هزینه های و خسارات دادرسی و قانونی و خسارات تاخیر و تادیه الی یوم 
الوصول 2- اعساز از هزینه دادرسی بطرفیت حسن میر نواب اردکانی فرزند محمدرضا تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده که 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و به کاسه شماره 970512 ثبت که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/28 ساعت 12 ظهر تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرگهی واطاع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل ودقیق 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.)جهت استماع شهادت شهود خواهان(
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/13آگهی
خواهان سید کاظم باقری فرزند سید احمد دادخواستی مبنی بر اثبات وقوع بیع )اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه شماره 6223330 
مورخه 1393/09/23 ( 2- الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک)الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 533/80 
مترمربع دارای پاک 1824 فرعی از باقیمانده پاک 2 فرعی واقع در طرقبه از پاک 10 اصلی بخش 10 مش�هد 3- تس�لیم مبیع )تحویل 
مورد معامله(مالی غیر منقول )الزام به تحویل زمین فوق الذکر موضوع مبایعه نامه شماره 6223330 مورخه 1393/09/23 (بطرفیت حسن 
صحرائی تقدیم دادگاه حقوقی شهرس�تان بینالود نموده که جهت رس�یدگی به این شعبه ارجاع شده و به کاسه شماره 970516 ثبت که 
وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/12/05 س�اعت 9/30 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرگهی واطاع 
از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت نماید و در وقت رسیدگی 

در دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/14آگهی
خواهان شهرداری شاندیز دادخواستی مبنی بر جلب ثالث مطالبه وجه بابت )متقاضی جلب ثالث خوانده گان ردیف 1 تا 11 در پرونده کاسه 
970427 و پاسخگویی به ادعاهای ردیف 12 تا 26 راجع مالکیت اراضی در مسیر تعویض با جلب نظر کارشناس بطرفیت 1- مطهره و ناهید 
وحمید و شهین و آمنه و عاطفه و مجید همگی غنیان و معصومه جوانمرد تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده که جهت رسیدگی 
به این ش�عبه ارجاع شده و به کاسه ش�ماره 970427 و 970528 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخه 1397/12/04 ساعت 9/30 ظهر تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرگهی واطاع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود 

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

512/15آگهی تبادل لوایح
آقای محمد الهی و خانم طاهره الهی فرزندان حس�ن بوکالت یاس�ر فرزانه دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی به طرفیت 1- رجب الهی فرزند 
حس�ن 2- نرگس الهی فرزند حس�ن 3- طیبه الهی فرزند حسن به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش�ماره 9709985710600669 
مورخ 1397/9/26 صادره از این دادگاه تقدیم که به شماره 9710545710600161 مورخ 1397/10/05 ثبت دفتر تجدیدنظرخواهی این شعبه 
گردیده اس�ت به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان به درخواس�ت تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده 
وفق مفاد ماده  346 قانون مذکور چنانچه پاسخی دارند ظرف ده روز پس از تاریخ درج این اگهی به دادگاه اعام و نسخه ثانی دادخواست 

تجدیدنظرخواهی و ضمائم را دریافت نماید.در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز – صادق نژاد

512/16دادنامه
پرونده کاسه 9609985710600336 شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیزتصمیم نهایی شماره 9709975710600240 
؛خواهان:آقای جعفر رستمیان فرزند محمد مهدی با وکالت آقای سید بشیر نیک بخت فرزند سیدمحمد به نشانی استان خراسان رضوی- 
شهرستان مشهد-بلوار معلم- نبش معلم 16- ساختمان البان- طبقه 9 –واحد یک؛ خواندگان: 1- خانم مریم روانان فرزند محمد علی2- 
خانم فاطمه عبدی فرزند حمدی 3- آقای رجبعلی عبدی فرزند حس�ین 4- خانم کبری صاحبی چهل من س�نگ فرزند حس�ن 5- آقای 
احسان عبدی فرزند حمدی 6- آقای مجید عیدگاهی فرزند غامرضا همگی به نشانی مجهول المکان؛ خواسته ها:1- الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک 2- اثباث وقوع بیع ؛ رأی دادگاه: آقای جعفر رستمیان فرزند محمد مهدی با وکالت آقای سید بشیر نیک بخت دعوی الزام به 
تنظیم سند رسمی )انتقال( ملک و اثبات وقوع بیع در ملک تحت پاک 173 فرعی از 180 اصلی بخش 10 مشهد را به طرفیت 1- خانم مریم 
روانان فرزند محمد علی 2- خانم فاطمه عبدی فرزند حمدی 3- آقای رجبعلی عبدی فرزند حسین 4- خانم کبری صاحبی چهل من سنگ 
فرزند حسن 5- آقای احسان عبدی فرزند حمدی 6- آقای مجید عیدگاهی فرزند غامرضا اقامه نموده است .با عنایت به پاسخ استعام 
ثبتی ، فرد معرفی شده از سوی خواهان )شادروان حمدی عبدی( مالکیت رسمی در ملک ندارد. لذا طرح دعوی به کیفیت کنونی خاف 
تشریفات قانونی تلقی و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شد که ظرف بیست روز از تاریخ اباغ 

دادنامه  قابل تجدیدنظر خواهی نزد دادگاه  محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- محمد رضا صفرنیا شهری

512/31رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ماه پری کریمی کاریزک به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970213 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحومه س�لطان سوسنی جعفرآباد به شناس�نامه 0900248874  در تاریخ 1397/1/26 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از: 1-ماندگار کریمی کاریزک فرزند محمد حس�ن  کدملی 0900249821 ت.ت 1334 دختر متوفی2-  خورش�ید 
کریمی کاریزک فرزند محمد حسن  کدملی 0901520251 ت.ت 1338 دختر متوفی3- فاطمه کریمی کاریزک فرزند محمد حسن  کدملی 
0901551643 ت.ت 1341 دختر متوفی4- محمد کریمی کاریزک فرزند محمد حس�ن  کدملی 0901593389 ت.ت 1346 پسر متوفی5- 
معصومه کریمی کاریزک فرزند محمد حسن  کدملی 0901570362 ت.ت 1343 دختر متوفی6- علی کریمی کاریزک فرزند محمد حسن  
کدملی 0901645494 ت.ت 1353 پس�ر متوفی7- صدیقه کریمی کاریزک فرزند محمد حس�ن  کدملی 0901652911 ت.ت 1354 دختر 
متوفی8- ماه پری کریمی کاریزک فرزند محمد حسن  کدملی 0901614564 ت.ت 1349 دختر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه یک  شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/32آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کاسه 960226 اجرائی محکوم علیه آقای مصطفی داوودی فرزند احمد محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 36/176/000 ریال 
بعنوان باقیمانده اصل خواسته با توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به ، محکوم علیه اقدام به معرفی 30 من محلی )هر من محلی 
112/5 مترمربع( زمین زراعی واقع در بخش ششطراز شهرستان خلیل آباد- شهر کندر- از اراضی چاه موتور معروف به بعثت نموده است و 
به مبلغ هر من محلی 2/300/000 ریال ارزیابی و قرار است از طریق مزایده بفروش برسد مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/11/15 
راس ساعت 9صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد و فروش از قیمت کارشناسی شروع و به بااترین قیمت 
پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د. ده درصد بهای مورد مزایده از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به حس�اب سپرده 
دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. انتقال قطعی مورد مزایده پس از 

انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/33دادنامه
پرونده کاس�ه 9709985194300453 شعبه 102 دادگاه دو ش�هر گناباد)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709975195100766 ؛ 
شاکی:خانم نفیسه اسماعیلی فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان گناباد- شهرگناباد- روستای روشناوند- بلوار معلم- 
منزل حسن قاسمی ؛ متهم:آقای مرتضی عزتی فرزند عبدالعلی به نشانی گناباد؛ اتهام: سرقت مستوجب تعزیر؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای مرتضی عزتی فرزند عبدالعلی دائر بر سرقت تعزیری یک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل sm- g532f  موضوع شکایت 
خانم نفیسه اسماعیلی فرزند محمد، با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده، تحقیقات انجام شده خصوصا تصاویر مضبوط در پرونده ، 
اظهارات خریدار گوشی تلفن همراه یاد شده خانم فاطمه امامی که بیان نموده گوشی را از متهم فوق خریداری کرده است و با توجه به اینکه 
متهم به رغم اباغ قانونی)نش�رآگهی( و انتظار کافی در دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی در برابر اتهام انتس�ابی به عمل نیاورده است، دادگاه 
بزهکاری ایشان را محرز دانسته ،لذا مستند به ماده 656 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375، وی را به تحمل سه سال حبس 
و هفتاد ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی، ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 

ظرف همان مدت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر گناباد- یاسراخترشناس

512/34دادنامه
پرونده کاس�ه:9709985174600562 ش�عبه 1 دادگاه خانواده شهرس�تان  تربت حیدریه تصمیم نهایی ش�ماره 9709975175300181 ؛ 
خواهان: خانم ملیحه سااری فرزند محمدامین به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه- شهر تربت حیدریه- شهرک 
ولیعصر –مجتمع پردیس –بلوک 2-واحد6؛ خوانده: آقای مهدی فریده بیش�ه فرزند ناصر به نش�انی مجهول المکان؛ خواس�ته: طاق به 
درخواس�ت زوجه؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم ملیحه س�ااری فرزند محمد امین  مقیم تربت حیدریه ، ش�هرک ولیعصر،مجتمع 
پردیس،بلوک2،واحد 6 به طرفیت آقای مهدی فریده بیشه فرزند ناصر مجهول المکان به خواسته صدور حکم به احراز شرائط اعمال وکالت 
در طاق به علت تخلف و عدول خوانده از شروط اول و هفتم سند نکاحیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی ،دادگاه با عنایت به جامع اوراق 
و محتویات پرونده ضمنااحراز علقه زوجیت دائم فی مابین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 15650 صادره از دفتر ازدواج شماره 
2 شهرستان گرگان که مثبت وقوع علقه زوجیت دائم فیمابین از تاریخ 1383/8/7 می باشد و خوانده نیز تمام شروط ضمن العقد را امضاء 
و قبول نموده اس�ت ،محتویات پرونده اجرائی کاس�ه 970758 اجرای احکام شورای حل اختاف تربت حیدریه که حکایت از آن دارد که 
خوانده به موجب رأی صادره از شعبه 7 شورای حل اختاف در حق خواهان محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 96/6/7 الی 96/12/1  و 
نفقه جاریه از 96/12/7  الی 97/6/7 به قرار ماهیانه سیصد هزار تومان گردیده و به رغم صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرائی و صدور حکم 
جلب نسبت به پرداخت نفقه اقدامی به عمل نیاورده و دسترسی بوی حاصل نگردیده است و مفاد اظهارات شهود تعرفه شده، توجها به نظریه 
قاضی محترم مشاور دادگاه و نظر به اینکه نصایح و ارشادات دادگاه و تاش و مساعی داوران در جهت سازش و اصاح ذات البین مثمرثمر 
واقع نگردیده و خوانده نیز به رغم اباغ از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است.لذا بنا به مراتب فوق 
تخلف و عدول خوانده از ش�روط اول و هش�تم سند نکاحیه محرز و ثابت است . دادگاه اشعارا به حدیث نبوی )المومنون عند شروطهم( و 
اس�تناد به مواد 234 ،235 و 1119 قانون مدنی و مواد 24، 26، 27 ، 28 و 29 قانون حمایت خانواده ضمن پذیرش خواس�ته ، حکم به احراز 
شرائط اعمال وکالت در طاق و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی ،هزینه دفتر خدمات قضائی وفق تعرفه قانونی ومبلغ پنجاه 
هزار تومان بابت هزینه داوری در حق خواهان محکوم می نماید و خواهان اجازه دارد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق مراجعه و با توجه به 
اینکه طاق خلع با بذل یک سکه از مهریه اش را انتخاب نموده مقدار یاد شده را بذل و بوکالت از زوج قبول بذل نموده و پس از اجرای صیغه 
طاق با اعمال وکالت حاصل ، اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نماید.نوع طاق بائن خلعی و دارای سه طهر عده از زمان وقوع طاق می باشد. 
رعایت شرائط صحت اجرای صیغه طاق حسب مورد به عهده مجری صیغه طاق می باشد. زوجه در خصوص الباقی مهریه و سایر حقوق 
مالی خویش اظهار داشته در این پرونده ادعائی ندارم. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، جهیزیه زوجه در  تصرف خودش است، زوجین 
دارای یک فرزند مشترک به نام ملینا متولد 1387/6/10 می باشند که از سن حضانت خارج گشته و اختیار سرپرست با خود وی می باشد 
،، زوجه مدخوله و غیر باکره است و قبل از ثبت طاق  جهت تست حاملگی به مرکز بهداشت معرفی می شود. مدت اعتبار حکم صادره از 
تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی و یا اباغ رأی فرجامی شش ماه است. رأی اصداری غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی 

در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی )دادگاه خانواده(تربت حیدریه-محمد اشرفیان

512/35اجرائیه
کاسه پرونده شورا:5/470/96 ح؛ مشخصات محکوم علیه:1- مهدی گرگانی به نشانی رشتخوار روستای فتاباد 2- احمدرضا تاجی به نشانی 
رشتخوار روستای فتاباد 3- امین گرگانی به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: بانک ملت شعبه تربت حیدریه به وکالت آقای علی 
کریم زاده به نشانی تربت حیدریه- روبروی دادگستری پاساژ انقاب واحد 24 ؛محکوم به : به موجب رای شماره 36 تاریخ 1397/2/15 شعبه 
پنجم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ یکصدو هفتاد میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و هشتصد و شصت و شش ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون و 
نهصد و نود و دو هزارریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه اصل تسهیات به مبلغ 
)یکصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ریال ( از تاریخ تقدیم دادخواست )96/11/7( الی یوم اادا بر اساس 
قرارداد منعقده بین خواهان و خواندگان که در اجرای احکام محاسبه خواهدشد. هزینه اجرای بر عهده محکوم علیه می باشد.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 

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

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم قربانعلی ش�اکری کارگر دارای شناسنامه شماره 1 به ش�رح دادخواست به کاسه 96/198 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامحسن شاکری کارگر به شناسنامه 95 در تاریخ 1363 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غامحسین شاکری کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 32 ت.ت 1349 
فرزند متوفی 2- قربانعلی شاکری کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 1 ت.ت 1350 فرزند متوفی 3- عباس شاکری کارگر فرزند غامحسن 
به ش.ش 178 ت.ت 1340 فرزند متوفی 4-مهدی شاکری کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 16 ت.ت 1358 فرزند متوفی 5- غام شاکری 
کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 179 ت.ت 1342 فرزند متوفی 6- جمالیه شاکری کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 172 ت.ت 1335 فرزند 
متوفی 7- صدیقه شاکری کارگر فرزند غامحسن به ش.ش 173 ت.ت 1337 فرزند متوفی 8- صغری شاکری کارگر فرزند غامحسن به 
ش.ش 500 ت.ت 1353 فرزند متوفی 9- زریفه ش�اکری کارگر فرزند غامحس�ن به ش.ش 4 ت.ت 1338 فرزند متوفی 10- گلشاه فتحی 
فرزند علی به ش.ش 122 ت.ت 1313 همسر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه ششم  شهرآباد شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/37رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم هادی فراستی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 97/580 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا صاحبی به شناس�نامه 7 در تاریخ 1397/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- مهدی فراس�تی به ش.ش 10 ت.ت 1345/2/5 فرزند متوفی 2- هادی فراستی به 
ش.ش 4 ت.ت 1359/5/10 فرزند متوفی 3- فاطمه فراستی به ش.ش 2 ت.ت 1350/2/17 فرزند متوفی 4-راضیه فراستی به ش.ش 10 ت.ت 
1355/3/4 فرزند متوفی 5- مرضیه فراستی به ش.ش 16 ت.ت 1352/5/3 فرزند متوفی 6- الهه فراستی به ش.ش 72 ت.ت 1365/11/11 
فرزند متوفی 7- لعیا فراستی به ش.ش 29 ت.ت 1361/11/12 فرزند متوفی 8- سمانه فراستی به ش.ش 0890136580 ت.ت 1369/7/19 
فرزند متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد محمودی غزنوی میاندهی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 2/970517 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا محمودی غزنوی میاندهی به شناس�نامه 147 در تاریخ 
1346/10/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�ن رضا محمودی غزنوی  به 
ش.ش 199 ت.ت 1328/12/11 ص از فریم�ان  فرزن�د متوفی 2- احمدرضا محمودی غزنوی  به ش.ش 2 ت.ت 1331/4/20 صادره از فریمان 
فرزند متوفی 3- محمد محمودی غزنوی  میاندهی به ش.ش 3 ت.ت 1340/1/1 صادره از فریمان فرزند متوفی 4-علی رضا محمودی غزنوی  
میاندهی به ش.ش 3 ت.ت 1344/1/1 صادره ازفریمان فرزند متوفی 5- عبدالرضا محمودی غزنوی  به ش.ش 481 ت.ت 1346/9/1 صادره 
ازفریم�ان  فرزن�د متوفی 6- محبوبه محمودی غزنوی  میاندهی ب�ه ش.ش 239 ت.ت 1341/1/1 صادره از فریمان فرزند متوفی 7- فاطمه 
محم�ودی غزن�وی  میاندهی به ش.ش 11 ت.ت 1340/1/10 صادره ازفریمان  فرزند متوفی 8- طلعت اصغری حس�ن آبادی به ش.ش 9287 
ت.ت 1306/3/12 صادره از تربت حیدریه همسر متوفی 9- مریم قرائی  به ش.ش 8 ت.ت 1319/12/5 صادره از فریمان همسر متوفی ؛ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم علی براتی دارای شناس�نامه ش�ماره 0780671945 به شرح دادخواست به کاسه 345/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی براتی به شناسنامه 74 در تاریخ 1374/10/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی براتی فرزندعلی به کدمل�ی 0780671945 متولد 1375/6/7 فرزند 
متوفی2- زهرا ستاری نسب فرزند مرادعلی کدملی 0792308786 متولد 1351/12/1 همسرمتوفی 3- غامرضا براتی فرزند فرج اله کدملی 
1061869628 متولد 1331/3/9 پدرمتوفی 4- طاهره مینائی جبلی علی آباد فرزند داور کدملی 0901814695 متولد 1333/1/23 مادرمتوفی  
و وراث دیگری ندارد.؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه ریوش  شورای حل اختاف شهرستان کوهسرخ

512/40آگهی مزایده نوبت دوم
خواه�ان:1 –فرزانه امینی فرزند حس�ن با وکالت خانم اعظم افچنگ�ی ؛ خوانده:1-عذرا 2- فاطمه 3- محمدرضا 4- مرتضی همگی امینی 
فرزندان حس�ن و 5- غامعلی 6- نس�رین7- زهرا 8- احمد 9- پروین همگی شایان فرزندان غامعلی؛ به موجب پرونده کاسه 960817 
اجرای مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی سبزوار و به استناد مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش اماک مشاع و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی آن و 
قانون منع خرد شدن اراضی دستور فروش یک باب مغازه به شماره پاک ثبتی 2523 به مساحت 10 متر مربع صادرگردیده تا برابر مقررات 
قانون اجرای احکام مدنی به فروش و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی باقیمانده و جوه حاصل از فروش نسبت به سهام بین شرکاء تقسیم 
شود. لذا کارشناس منتخب ششدانگ پاک مذکور واقع در خیابان بیهق- جنب کاروانسرای اولیا بصورت دو دانگ حسین امینی و چهار 
دانگ فاطمه جلمبادانی را به شرح ذیل ارزیابی نموده است:1 –یک باب مغازه به شماره پاک ثبتی 2523 به مساحت 10 متر مربع واقع در 
خیابان بیهق که مغازه فوق طافروشی و در تصرف امیر هراتی بدون رهن و اجاره می باشد و باتوجه به تجاری بودن آن به مبلغ 420/000/000 
تومان تعیین وتقویم می گردد.مقرر گردید مزایده در روز دو شنبه مورخه 1397/11/08 ساعت 9 از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده 

محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار برگزار می گردد.
شم آبادی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

512/42اباغ اخطار اجرائی
به 1- فاطمه جراحی 2- محمد بنس�بردی 3- سعید بنس�بردی 4- احسان بنسبردی 5- سمیرا سامی اباغ که به موجب کاسه شماره 
97/82/ش11 رأی ش�ماره 1461146 به محکومیت تضامنی به پرداخت 91/200/000 ریال بابت اصل خس�ارت به انضمام تأخیرتأدیه تا مورخ 
1397/2/11 به مبلغ 5/810/034  و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل )11/97/82( در حق صندوق قرض الحسنه عارف محکوم که پس 

از انتشار این اخطارمی بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید.در غیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت.
شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/43آگهی اباغ دادنامه
پی�رو آگهی مروخ�ه 1397/1/26 از طریق روزنامه حمایت به خوانده آقای نورمحمد ایل نت فعا مجهول المکان اباغ میگردد در خصوص 
دادخواست آقای جواد حسین زائی فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان خواف- روستای زوزن منزل شخصی در خصوص پرونده کاسه 
شماره 3/23/97 مطروحه در شورای حل اختاف شهرستان خواف به موجب دادنامه شماره 132 مورخه 97/2/31 مستندا به مواد 466 و 
490 قانون مدنی و مواد 19 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی وانتقال 
مالکیت وانت پیکان 639 ص 51 ایران 32 به نام خواهان بابت اصل خواس�ته ومبلغ 140000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ 500/000بابت 
هزینه انتش�ار آگهی در حق خواهان محکوم ش�ده اید و اعام می دارد رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از انتش�ار آگهی قابل وا 
خواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حوزه قضایی شهرستان 

خواف می باشد می توانید در مهلت مقرر به دفترشورا مراجعه و ضمن اعام آدرس دقیق خود نسخه ای از دادنامه را اخذ نمائید.  
شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/44رأی شورا
کاسه پرنده:5/327/97؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف حونزه 5؛ به نشانی :تربت حیدریه میدان شهدا جنب دادگستری؛ نام :بانک ملت 
ش�عبه تربت حیدره به وکالت آقای علی کریم زاده؛ به نشانی محل اقامت:تربت حیدریه،،روبروی دادگستری ، پاساژ انقاب واحد 24؛ خوانده: 
1- فاطمه تیموری 2- مریم چوپان زاده هر دو به نشانی مجهول المکان؛موضوع:تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 102/587/686 
 ریال با احتس�اب خس�ارات قانونی؛ رأی ش�ورا: در خصوص دعوای خواهان بانک ملت با وکالت آقای علی کریم زاه به نش�انی تربت حیدریه

،روبروی  دادگستری پاساژ انقاب بطرفیت خوانگان1- خانم فاطمه تیموری فرزند غام 2- خانم مریم چوپان زاده فرزند عزیز اله هر دو نفر مجهول 
المکان به خواسته تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد و دو میلیون و پانصد و هشتاد هفت هزار وششصد و هشتاد و شش 
ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات تأخیرتأدیه تا تاریخ 1397/5/15 و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تاریخ 97/5/15 طبق قرارداد بر مبنای اصل 
تسهیات تا زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ، با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است:مطابق تصویر قرارداد فی مابین 
بانک ملت و خواندگان پیوست دادخواست تقدیمی، خوانده ردیف اول بعنوان دریافت کننده تسهیات وخوانده ردیف دوم به عنوان ضامن، ضمن 
دریافت تسهیات از پرداخت بدهی خود امتناء نموده اند و علیرغم مراجعه به مشارالیه ها از پرداخت دین خویش امتناع ورزیده لهذا تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی را نموده است .علیهذا با عنایت به قرارداد منعقده ، که دالت بر اخذ تسهیات 
می نماید و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی)علیرغم اباغ وقت رسیدگی( و عدم ارائه دفاع موثر که دالت بر پرداخت تسهیات دریافتی 
نماید. دعوای خواهان را در این مرحله از رسیدگی وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 1257و 230 قانو نمدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، حکم بر الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ صد و دومیلون و پانصد و هشتاد وهفت هزار 
و ششصد وهشتاد و شش ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون وششصد و هجده هزار ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیرتادیه تا  تاریخ 97/5/15 بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی و خسارت تاخیرتادیده نسبت به اصل تسهیات به مبلغ )صد و دو میلیون و 
پانصد وهشتاد هفت هزار و پانصد ریال( از مورخه 97/5/15 طبق قرارداد منعقده الی یوم ااداء که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان واصدار واعام می دارد. رأی اصداری غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شورا و ظرف 

بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی و حقوقی تربت می باشد .
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف تربت حیدریه- محسن غامیان
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دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  6دادگاه  کاسه9709980056500741بایگانی970872/ش�عبه  پرون�ده    
9709970056501194خواهان شرکت تعاونی اعتباری جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت تینا اتحادی ف مسعود بنشانی استان گلستان 
شهرستان گرگان بلوارناهارخوران بااتر ازعدالت85روبروی کاوش مجتمع پاسارگاد خواندگان 1-محمد علی مقیمی ف غامرضا بنشانی 
اس�تان گلس�تان گرگان خیابان شهرک امام بهمن غربی روبروی دبیرستان رحمتی مجتمع گلستان واحد3و2-مهین مقیمی ف غامرضا 
بنشانی استان گلستان گرگان شهرک مولوی خیابان روبروی مسجد بال1ویایی3-داود بی باک ف براتعلی بنشانی استا ن گلستان گرگان 
چناران4و4-نوید مقیمی ف علی اکبر بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرک فرهنگیان خیابان مدرسه کوچه 26پاک166خواسته 
تامین خواسته قراردادگاه درخصوص دادخواست تینا اتحادی بوکالت ازشرکت تعاونی اعتباری جلین درحال تصفیه بامدیریت تصفیه علی 
نعیمی وساعی راد باوکالت مع الواسطه غامرضا پایین محلی بطرفیت1-نویدمقیمی ف علی اکبر2-مهین مقیمی ف غامرضا3-محمد علی 
مقیمی ف غامرضا4-داود بی باک ف براتعلی دایربر صدورقرار تامین خواسته بمبلغ 433/000/000ریال باستناد 1فقره چک بشماره289/57
1559/998مورخ96/3/10بانک ملت بشرح دادخواست دادگاه باتوجه به محتوای پرونده نظربه دادخواست وکیل خواهان وتصویر وکالتنامه 
وماحظه تصویرچک مذکور وگواهی عدم پرداخت صادره ازبانک مربوط واینکه چک درحکم سند ازم ااجراء میباشد مجموعا درخواست 
خواهان راوارد دانسته باستناد بندج ماده108ومواد110و111و113و117قانون آئین دادرس دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی قرار تامین 
خواسته بمبلغ433/000/000ریال ازاموال بامعارض وخارج ازمستثنیات دین خواندگان بنحوتضامنی صادرواعام میگردد قرارصادره ابتدا 

اباغ وسپس اجرامیگردد درضمن این قرارظرف مهلت 10روز ازتاریخ اباغ قابل اعتراض درهمین دادگاه میباشد.
1324-رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-قاسمی فر

آگهی وقت رسیدگی
  خواهان غامعلی حش�متی دادخواس�تی بطرفیت خواندگان محمد طالقانی نژاد-سمانه سلیمانی-احمد طالقانی نژاد-سمیه سلیمانی-

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان-سارا سلیمانی بخواسته اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول (سایردعاوی غیرمالی- ابطال 
سندرس�می)موضوع سند ملک است(اعتراض به رای قاضی هیات حل اختاف قانون تعیین تکلیف اختافات اراضی موضوع اجرای ماده 
56قانون جنگلها ومراتع مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709980056100682 بایگانی970745/شعبه 2دادگاه 
عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ1397/12/08ساعت9/30تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده سمانه سلیمانی ودرخواست خواهان مراتب1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
میگردد تاخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
1330-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

حصروراثت
خانم فاطمه حقیقی فرزند عباس دارای شناسنامه 57 شرح دادخواست شماره 9709983468700640 مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان 
محمدعلی حسنی سعدی فرزند محمدحسین بشناسنامه 18  در تاریخ 97/9/13 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- فاطمه حقیقی فرزند عباس ش.ش 57 متولد 1326 همسر متوفی. 2- محمدمهدی حسنی سعدی فرزند محمدعلی ش.ش 3203 متولد 1352 
فرزند متوفی. 3- محمدهادی حسنی سعدی فرزند محمدعلی ش.ش 99 متولد 1361 فرزند متوفی. 4- طاهره حسنی سعدی فرزند محمدعلی 
ش.ش 386 متولد 1347 فرزند متوفی. 5- نرگس حسنی سعدی فرزند محمدعلی ش.ش 3102 متولد 1349 فرزند متوفی. 6- نفیسه حسنی 
سعدی فرزند محمدعلی ش.ش 3336 متولد 1355 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
640 شورای حل اختاف شماره 27 شهرستان کرمان

2- مفقودی
برگ س�بز خودروی سواری س�مند ال ایکس مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پاک 
54- 751 س 29 به شماره موتور 12485232914 و شماره شاسی 17647571 به نام احمد خراسانی 
قنات قاضی فرزند ماشااله به شماره ملی 2993374117 صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
کرمان

3- اجرائیه
مشخصات محکوم له : مهناز احمدی نژاد جوشانی، فرزند : علی، نشانی : خ اسدآبادی ک 7 ک 3 جنوبی منزل 7 س ر مشخصات محکوم 
علیه : وحید ستوده الوکنده، فرزند : عبدالحمید، نشانی : کرمان- مجهول المکان محکوم به  : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9710093468600250 و شماره دادنامه مربوطه 9609973468601015 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
از بابت اصل خواسته و به اضافه مبلغ یک میلیون و سیصد و نود و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک تا مرحله اجرا بر مبنای شاخص قیمت کاا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسامی محاسبه و از خوانده به خواهان 

واصل به ایصال نموده در حق خواهان صادرو اعام می گردد ضمنا نیم عشر قانونی در حق دولت اخذ می گردد. 
538 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای محمدعلی ایرانمنش فرزند اکبر دارای شناسنامه 18 شرح دادخواست شماره 766/1/97 مورخ 97/10/11 توضیح داده شادروان اکبر 
ایرانمنش فرزند کرمعلی بشناسنامه 15  در تاریخ 90/7/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- صغری ایرانمنش 
فرزند برفعلی و فاطمه ش.ش 393 متولد 1315 صادره از کرمان همسر دائمی متوفی. 2- محمدعلی ایرانمنش فرزند اکبر و صغری ش.ش 
18 متولد 1350 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- محمدجواد ایرانمنش فرزند اکبر و صغری ش.ش 2 متولد 1348 صادره از کرمان فرزند 
متوفی. 4- زهرا ایران منش فرزند اکبر و صغری ش.ش 6 متولد 1335 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- فاطمه ایرانمنش فرزند اکبر وصغری 
ش.ش 696 متول�د 1357 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 6- اقدس ایرانمنش فرزند اکبر و صغری ش.ش 56 متولد 1344 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 7- صدیقه ایرانمنش فرزند اکبر و صغری ش.ش 25 متولد 1341 صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- بتول ایرانمنش فرزند اکبر 
و صغ�ری ش.ش 42 متول�د 1338 صادره از کرمان فرزند متوفی. 9- فتانه ایرانمنش فرزن�د اکبرو  صغری ش.ش 19 متولد 1353 صادره از 
کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
766 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9609982610700486 ش�عبه 7 دادگاه عموم�ی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972610700979 خواهان آقای حمزه کانکی فرزند حکمت اله  با وکالت آقای رضا نوری فر فرزند 
مهدی به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، شهر کرج ، کوی کارمندان شمالی ، خ 11 شرقی ، پاک 
43 خوانده خانم عزیزه شیخلو فرزند الوان علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- 1- تامین خواسته 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص 
دادخواست خواهان حمزه کانکی با وکالت رضا نوری فر به طرفیت خوانده عزیزه شیخلو به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست و یک میلیون تومان به موجب یک فقره چک به شماره 6390 با سر رسید 96/7/10 عهده 
ی بانک قوامین با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی 
مصدق چک موضوع دعوا و گواهی عدم پرداخت آن ، نظر به اینکه وجود اسناد مذکور در ید خواهان ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده در قبال او دارد و  این که به استناد رای وحدت رویه شماره ی 536 مورخ 96/7/10 
هیات عمومی دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت به منزله ی واخواست می باشد و خوانده با وصف اباغ 
قانونی و رعایت مواعد در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایحه ای نیز از جانب وی در پرونده وجود ندارد و 
ایراد و دفاع موثری بر بی اعتباری دعوی خواهان و ابراء ذمه خویش به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون 
از هر گونه تکذیب و تعرض مانده است بنا به مراتب مذکور دادگاه ذمه خوانده را در قبال خواهان مشغول 
دانسته دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به ماده 310 ، 313 ، 314 ، 249 قانون تجارت و ماده ی 3 
قانون صدور چک و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب ومواد 515 ، 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده فوق الذکر به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی ونیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در سر رسید چک موضوع دعوا تا زمان پرداخت محکوم به بر اساس شاخص 
بانکی که میزان آن هنگام اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه  و ظرف مهلت بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان البرز می باشد .
86 دادرس شعبه هفتم دادگاه حقوقی کرج – منصور پرکاله

مفقودی
برگ سبز خودرو پراید 131 به شماره انتظامی 86 – 484 ج 49 به رنگ سفید – روغنی مدل 1395 
شماره موتور 5516735 شماره شاسی NAS 411100 G 3456813  متعلق به فرزانه سنگی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

آگهی
در پرونده کاسه 960837 این شعبه آقای حسین خسروی جعفری فرزند حسن به اتهام کاهبرداری رایانه ای از طریق وارد کردن غیر مجاز 
رمز حساب و تحصیل مال از این طریق نسبت به خانم مریم شرکائی فرزند قاسم علی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان بودن در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد لذا 
ظرف مهلت 30 روز از انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
12/458 دادیار شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور – محسن عظیمی 
فشمی

گواهی حصروراثت
خانم زهرا حاجی زاده ش�فیع بش�ماره شناسنامه 932 فرزند اصغر متولد 1360 صادره قوچان ازبه استناد شهادت نامه 
گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1159/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که 
شادروان محمد شعبان فرزند عزت اه به شماره شناسنامه 20 درتاریخ 97/10/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه 
حین الفوت وی عبارتند از...1- زهرا  حاجی زاده شفیع فرزند اصغرش.ش932همسرمتوفی2- سینا شعبان فرزند محمد 
ش.ش 0570163341پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردر جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشر شود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3664 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای محمد ابراهیم مشهدی فراهانی بشماره شناسنامه 45442 فرزند محمد اسماعیل متولد 1361 صادره تهران ازبه 
استناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 1161/13/97 تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعارداشته است که شادروان اشرف اندرز فرزند حسن به شماره شناسنامه 696 درتاریخ 97/8/26 دراقامتگاه 
دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- محمد ابراهیم مش�هدی فراهانی فرزند محمد اسماعیل 
ش.ش45442پسرمتوفی2- نوید مشهدی فراهانی فرزند محمد اس�ماعیل ش.ش0080100090پسرمتوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هر کس قرضی دارد 
یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد
.م الف 3666 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه فتحی بیگانه بش�ماره شناس�نامه 140 فرزند حس�ین متولد 1348 صادره تهران ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1160/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان حسین فتحی بیستگانی 
فرزند محمدعلی به ش�ماره شناس�نامه 13 درتاریخ 96/8/21 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- مقبول 
احمدوند کله بیدی فرزندعلیش�اه ش.ش6همس�رمتوفی2- قاسم فتحی بیگانه فرزند حسین ش.ش1524پسر متوفی3- علی فتحی بیگانه 
فرزند حس�ین ش.ش2498پس�رمتوفی4- فاطمه فتحی بیگانه فرزند حس�ین ش.ش140دخترمتوفی5- مریم فتحی بیگانه فرزند حسین 
ش.ش0013008366دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه 

هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3671 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 610/22/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/27 ساعت 16/00 خواهان: وحید باوقار 
جلده باخانی خوانده: محمد علی نژاد قورت تپه خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر فوق 
جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا”اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا”اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3669 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 961167 خواهان زینب فاضلی فرزند حسن  دادخواستی به طرفیت جاسم حیدری اهوازی 
فرزند عبدالس�ید مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی تقدیم نموده است و آدرس خوانده را مجهول 
المکان اعام داشته که در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/7 راس ساعت 11 صبح جلسه رسیدگی معین که بوسیله انتشار در جراید به خوانده جاسمحیدریاهوازیف

رزندعبدالسیداباغ میگردد که در وقت معین فوق حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید. 
69 / 10 -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی-   علی ساعد  

آگهی حصر وراثت
آقای : طعیمه   شهرت : حجت تمیمی  نام پدر: جوهی  بشناسنامه : 330 صادره از :  اهواز درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم  جوهی  شهرت  حجت تمیمی  بشناسنامه 132 صادره  اهواز  در 
تاریخ 1360/8/1 در......   اقامتگاه ......    فوت ورثه اش عبارتند از 1- زهرا بنی تمیم به ش.ش 143 اهواز ت.ت 1306/3/3  
2- حویس تمیمی به ش.ش 133 اهواز ت.ت 1282/7/2  )همسران متوفی(  3- طعیمه حجت تمیمی به ش.ش 330 اهواز 
ت.ت 1330/1/3   4- شلش تمیمی به ش.ش 156 اهواز ت.ت 1328/1/1  )پسران متوفی( اینکه با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 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 بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
63 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی تغییرات شرکت گسترش نوین فواد اسپیدان سهامی 
خاص به شماره ثبت 487602 و شناسه ملی 10260058239 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : اعضاء هیئت مدیره به ش�رح ذیل انتخاب گردید 
: آق�ای محمدحس�ن بصیری ب�ه ش�ماره مل�ی 0013151738 به 
س�مت رئیس هیئت مدی�ره آقای محمود صاحی به ش�ماره ملی 
0610091409 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانم 
پالیزا رضاپور جدیدی به شماره ملی 0075047861 به سمت عضو 
هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و عادی شرکت 
با امضاء منفرد مدیرعامل با مُهر شرکت و یا امضاء متفق دو نفر از 

اعضاء هیئت مدیره با مُهر شرکت معتبر می باشد .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342390(

آگهی تغییرات شرکت گسترش نوین فواد اسپیدان سهامی 
خاص به شماره ثبت 487602 و شناسه ملی 10260058239 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای محمود صاحی با 
شماره ملی 0610091409 به جای خانم مژگان علوی برای باقیمانده 
زم�ان تصدی به س�مت نائب رئی�س هیئت مدی�ره و مدیر عامل 

انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )342393(
آگهی تغییرات شرکت آرشا نیک آوید با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 384189 و شناسه ملی 10320334660
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1395/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موضوع ش�رکت بشرح 
زی�ر تغییر یاف�ت و ماده مربوطه اساس�نامه اص�اح گردید : ارائه 
خدمات فنی مهندس�ی، طراحی، تدارک و تامی�ن بازرگانی، ارائه 
خدمات ممیزی و صدور گواهینامه، س�نجش و ارزیابی س�ازمانی 
و مدیریتی در زمینه سیس�تم های مدیریت، راهکارهای مدیریت، 
مدیری�ت کیفیت و مدیریت پ�روژه، آم�وزش، پژوهش و خدمات 
فن�اوری اطاعات و ارتباطات، خدمات پش�تیبانی فنی و تعمیرات 
نگه�داری فنی و بازرس�ی فنی قطع�ات و ماش�ین آات صنعتی، 
تامین نیروی انس�انی مورد نیاز شرکت و خرید و فروش و واردات 
و ص�ادرات انواع کااهای مجاز بازرگانی ) انجام موضوعات فعالیت 
در ص�ورت ض�رورت قانونی پس از اخذ مجوزه�ای ازم ( . مهدی 
رفت�اری به ش�ماره مل�ی 0859675432 ب�ا پرداخ�ت مبلغی به 
صندوق ش�رکت ، سهم الش�رکه خود را به میزان 960000000ریال 
افزای�ش داد. کامران پژوهنده به ش�ماره مل�ی 4132327426 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به میزان 
240000000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال 
به 1200000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساس�نامه اصاح 
گردید. فهرست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش 
به ش�رح ذیل است : مهدی رفتاری به شماره ملی 0859675432 
دارنده 960000000 ریال س�هم الش�رکه کامران پژوهنده به شماره 

ملی 4132327426 دارنده 240000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342401(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب و راه اندازی نفت 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 510975 و شناسه ملی 

 10380545091
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1397/07/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - خانم س�میه کوشکی با شماره ملی 
0793729866 به س�مت رئیس هی�ات مدیره - آقای محمدجواد 
ایلچی با ش�ماره ملی 0065217438 به س�مت نایب رئیس هیات 
مدیره - آقای احمد اصغری با ش�ماره ملی 0941976912 به سمت 
مدیرعام�ل و عضو هیات مدی�ره انتخاب گردیدن�د. کلیه اوراق و 
اس�ناد بهادار و تعهدآور رس�می و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342403(
آگهی تغییرات شرکت شالوده گستر روان آب شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 523826 و شناسه ملی 14004046197
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ 
1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران 
، بخ�ش مرکزی ، ش�هر ته�ران، میدان ولی عص�ر ، خیابان 
انقاب اسامی ، خیابان شهید استاد نجات الهی ، پاک 45 
، طبقه همکف کد پس�تی 1599915316 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342404(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی خورند سهامی خاص به شماره 

ثبت 54979 و شناسه ملی 10101000998 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی 
سهرابی به شماره ملی 0047209062 به عنوان بازرس اصلی 
و آق�ای علیرضا کرم پناه به ش�ماره ملی 3780972794 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب 
گردیدن�د . روزنامه کثیراانتش�ار حمایت جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیین ش�د . اعضا هیئت مدیره ب�ه قرار ذیل 
ب�ه مدت 2 س�ال انتخ�اب گردیدند : آقای رج�ب صفری به 
ش�ماره ملی 6029710567 آق�ای وحید صفری به ش�ماره 
مل�ی 0077179625 خان�م ناهی�د صف�ری به ش�ماره ملی 

 . 0061189911
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )342406(
آگهی تغییرات شرکت صنعتی خورند سهامی خاص به شماره 

ثبت 54979 و شناسه ملی 10101000998 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/09/14 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : آق�ای رجب صف�ری کد ملی 
6029710567 به س�مت رئیس هی�ات مدیره و مدیرعامل و 
آقای وحید صف�ری کد ملی 0077179625 به س�مت نایب 
رئیس هیات مدیره و خانم ناهید صفری کد ملی 0061189911 
به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . حق امضاء کلیه 
اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور و عقود اسامی و همچنین 
امضا اوراق و اس�ناد تجارتی از قبیل چک- س�فته- برات و 
غیره و امضاء هرگونه س�ندی که برای شرکت ایجاد تعهدی 
نمای�د اع�م از عادی و رس�می و تج�اری و غیره ب�ا امضای 

مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )342407(

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  کیان گاز جی 
خواهان ش�رکت گاز اس�تان 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 درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
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، 
س�ارا، آتیکه، قاسم شهرت همگی مستی س�لطان 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 مشخصات ملک ردیف

)متر 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 3
)سد  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 12
ا 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 مفقودی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

کارت فعالی�ت رانن�ده حرف�ه ای به ش�ماره کارت: 3015023  بن�ام  مهران کمندی  ب�ه  کد ملی: 
0430003013  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رس�می  برابر رای ش�ماره   139260301060009970  و رای اصاحی 139360301060001800 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای یونس کیوانلو شهرستانکی 
فرزند محمد علی بشماره  شناسنامه  8484  صادره از ورامین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100 
مترمربع پاک 557  فرعی از 98  اصلی واقع در قریه اسفند آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
فخاری  زواره محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله  15 روز اگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1397/10/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/3  
م. الف 505 ث   رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد رحیم پورراینی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آئین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی 
و س�اختمانهای فاق�د س�ند رس�می  براب�ر رای ش�ماره   139560301060012407 و اصاح�ی  
139760301060003693 هی�ات اول/ موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای / سید حسن هل اتائی  فرزند  سید ابوالقاسم  بشماره  شناسنامه  64981  
صادره از تهران سه دانگ از  ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 125 مترمربع پاک 847 فرعی 
از 100 اصلی واقع در عمرو آباد ورامین خریداری از مالک رس�می آقای عباس س�یدی نیاسر محرز 
گردیده اس�ت. لذا به منظ�ور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله  15 روز اگهی می ش�ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/3  
م.الف 507 ث      رئیس ثبت اسناد و اماک  - محمد رحیم پور راینی

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاس�ه پرونده : 6/97ش/1083  وقت رسیدگی: 97/11/9  ساعت 10 خواهان: علی محمد منصوری 
خوانده: حسین فتحعلی زاده   خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه  6 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میشود.تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداٌ اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
  1741/97/خ    مدیر دفتر شعبه  6 شورای حل اختاف ورامین 

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن اسناد فروش خودروی سواری سمند تیپ LX E7 به رنگ سفید روغنی  
مدل1391شماره موتور 14790051232 ش�ماره شاسی NAACR1HS3CF504460 شماره پاک 
ایران59- 142 ج 99بنام آرزو رازقی فرزند اکبر شماره شناسنامه 4870082616صادره از رامیان لذا 
فاکتور فروش کارخانه)سند کمپانی خودروی(فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
1337-استان گلستان - گرگان

اجراییه
 محکوم له تعاونی اعتبارصالحین خراس�ان محکوم علیه فاطمه هادی نژاد پیرو آگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به فاطمه هادی 
نژاد ف ایرج که مجهول المکان میباش�د اباغ میش�ود طبق اجرائیه صادره ازشعبه 2حقوقی درپرونده کاس�ه 940372/بموجب دادنامه 
ش�ماره 9409971765100804مورخ 1394/07/22صادره ازش�عبه 2حقوقی محکوم علیه محکوم بپرداخت مبلغ130/000/000ریال بعنوان 
اصل خواسته ونیز پرداخت مبلغ4/190/000ریال بعنوان هزینه های دادرسی وهمچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه ونیزپرداخت 
خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچکها تاوصول محکوم به درحق محکوم له میباشد پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیزهزینه های اجرائی 
برعهده محکوم علیه میباش�د بدیهی اس�ت باتوجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یااخذ تامین متناسب 
ازمحک�وم له ی�ا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش�د لذا مف�اد اجرائیه صادره یکنوبت دراج�رای م�اده73-آ.د.م وماده9 قانون 
اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتش�اردرج میگردد تاظرف10روزپس ازانتش�ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد 

درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
1313-مدیردفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان علی آباد کتول-عباسی

آگهی تبادل لوایحه
 آگهی اباغ دادخواس�ت وضمائم تجدی�د نظرخواهی به کوروش مقصودلو فرزند علی اکبر تجدید نظرخ�واه تولیدی صنایع غذایی بامداد 
شیرگلس�تان وغیره دادخواس�ت تجدید نظرخواهی بطرفیت تجدید نظرخوانده کوروش مقصودلو ف علی اکبرنس�بت به دادنامه ش�ماره 
970843درپرونده کاسه 970242شعبه 2حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده73 و346 قانون آئین دادرس مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح 1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاتجدید نظرخوانده ظرف10روزپس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی رادریافت وچنانچه پاسخی دارد 

کتبابه این دادگاه ارائه نماید دریراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
1314-مدیردفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آبادکتول-عباسی

دادنامه
  پرون�ده کاس�ه 9709981760200487بایگانی970505/ش�عبه 1دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان آق ق�ا تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709971760201626خواهان رحمان ایزدی ف صالح دردی باوکالت سوده پایدار ف غامحسین بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
بلوارناهارخوران نبش گلشهرساختمان ستاره ط1وغامحسین پایدار ف محمد تقی بنشانی استان گلستان گرگان نبش گلشهرساختمان 
س�تاره ط1دفتروکالت پایدار خواندگان1-حمید ادریس�ی ف علی2-ابوالفضل راش�ین همگی بنشانی مجهول المکان خواسته ابطال سند 
موضوع سندمالی است رای دادگاه درخصوص دعوی رحمان ایزدی بطرفیت حمید ادریسی ف علی وابوالفضل راشین بخواسته صدورحکم 
به ابطال سند رس�می 7641 مورخه92/2/1ماحصل دعوی خواهان بدینشرح است که مالک2س�هم از7سهم6دانگ پاک169فرعی واقع 
دربخش7ثبت آق قا میباشد ولیکن خوانده ردیف اول حمید ادریسی مالک اسبق عرصه که دارای سابقه کاهبرداری نیز میباشند رقبه 
موصوف را بموجب سندرسمی7641مورخ92/2/1بخوانده ردیف 2انتقال میدهد لذا تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته رانموده 
است نظرباینکه خواهان جهت اثبات حقانیت خود به محتویات پرونده کاسه 92/368-استناد نموده لذا محکمه پرونده مذکوررا ماحظه 
که خاصه مفیدآن حکایت ازآن دارد که رحمان ایزدی مبادرت بطرح دعوی بطرفیت1-حمید ادریسی2-مراد دردی ایزدی3-داود ادریسی 
بخواس�ته الزام به تنظیم سند رسمی 2سهم از7سهم پاک169فرعی از4-اصلی بخش7مینماید درشرح دعوی خود بیان میدارد بموجب 
مدرکیه عادی 66/6/17حمید ادریس�ی اصالتا ازجانب خود وبوکال�ت ازوراث پدرش قطعه موصوصف را به مراد دردی ایزدی بموجب عقد 
بیع واگذارمینماید ومراد دردی ایزدی درتاریخ87/11/27ملک را به ایشان واگذارمینماید که محکمه پس ازرسیدگی حکم به الزام خوانده 
ردیف اول به انتقال2سهم از7سهم پاک169فرعی از4-اصلی بخش7صادرمینماید علیهذا دادگاه با التفات بمحتویات پرونده واینکه حمید 
ادریسی به اتهام انتقال مال غیر)واگذاری پاک موضوع دعوی به ابوالفضل راشین(بموجب دادنامه شماره 95/112صادره ازشعبه 107کیفری 
گرگان بتحمل 3س�ال حبس وجزای نقدی محکوم شدند ازطرفی خواندگان درهیچیک ازمراحل دادرسی حاضرنشدند ونسبت به دعوی 
خواهان ایرادی وارد ننمودند لذاضمن اجابت خواسته مستندبه ماده198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند شماره7641 مورخ1 
/92/2صادره ازدفتراسنادرسمی شماره48 گرگان صادرمینماید رای صادره غیابی ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه 

وسپس قابل تجدید نظرظرف همین مدت درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1322-رئیس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی شهرستان آق قا-نوبخت

آگهی حصر وراثت
آقای : علی  شهرت : خلفی  نام پدر: عاشور  بشناسنامه : 642 صادره از :  شوشتر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم  مرحوم عاشور  شهرت  خلفی  بشناسنامه 783 صادره  شوشتر در تاریخ 1397/9/11 در......   اقامتگاه ......    فوت ورثه 
اش عبارتند از 1- خدیجه دیلمی به ش.ش 756 شوش�تر ت.ت 1332/8/4 )همس�ر متوفی(  2- ناصر خلفی به ش.ش 1194 شوشتر ت.ت 
1357/7/1  3- رضا خلفی به ش.ش 775 شوش�تر ت.ت 1359/10/22   4- حبیب خلفی به ش.ش 69 شوش�تر ت.ت 1362/6/16 5- علی 
خلفی به ش.ش 642 شوش�تر ت.ت 1366/8/1 6- عبدالرضا خلفی به ش.ش 1870216547 شوش�تر ت.ت 1370/8/1 )پس�ران متوفی( 
7- بس�نه خلفی به ش.ش 1193 شوش�تر ت.ت 1355/12/15 8- فریحه خلفی به ش.ش 3 شوش�تر ت.ت 1351/12/1 9- نصرت خلفی به 
ش.ش 1256 شوشتر ت.ت 1353/6/7 10- حبیبه خلفی به ش.ش 57 شوشتر ت.ت 1364/6/14 11- نجمه خلفی به ش.ش 1870030133 
شوشتر ت.ت 1367/11/14 )دختران متوفی( اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 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 بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
64 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : محمد   شهرت :داغله  نام پدر: مسعود  بشناسنامه : 195 صادره از :  اهواز  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که همسرم  مرحومه زهرا   شهرت  دقاقله  بشناسنامه 100 صادره  اهواز  در تاریخ 97/7/6  در......   اقامتگاه ......    فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- محمد داغله به ش.ش 195 اهواز ت.ت 1330/5/9 )همس�ر متوفی(  2- قاس�م داغله به ش.ش 14278 اهواز ت.ت 1351/5/1   
3- فیصل داغله به ش.ش 454 اهواز ت.ت 1355/11/1   4- جواد داغله به ش.ش 1742373410 اهواز ت.ت 1371/3/18  5- جاسم داغله به 
ش.ش 12277 اهواز ت.ت 1348/12/23 )پسران متوفی( 6- زینب داغله به ش.ش 164 اهواز ت.ت 1361/6/30  7- سمیه داغله به ش.ش 
1438 اهواز ت.ت 1367/1/1 8- خدیجه داغله به ش.ش 151 ت.ت 1359/10/1 9- خیریه داغله به ش.ش 12276 اهواز ت.ت 1347/12/27  
10- سمیره داغله به ش.ش 455 اهواز ت.ت 1358/4/1 اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
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 بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
65 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : ناجی   ش�هرت : کریدی زاده  نام پدر: رحیم  بشناس�نامه :  5524 صادره از :  اهواز درخواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم رحیم  شهرت  کریدی زاده  بشناسنامه 838 صادره  شادگان در تاریخ 1397/9/28 در......   اقامتگاه 
......    فوت ورثه اش عبارتند از 1- فنیر البوغبیش به ش.ش 32 شادگان ت.ت 1329/12/2  )همسر متوفی(  2- حبیب کریدی زاده به ش.ش 
15025 اهواز ت.ت 1344/1/1   3- شبیب کریدی زاده به ش.ش 15027 اهواز ت.ت 1368/11/1 4- کریم کریدی زاده به ش.ش 1666 اهواز 
ت.ت 1351/8/1  5- ناجی کریدی زاده به ش.ش 5524 اهواز ت.ت 1354/6/10 6- حکیم کریدی زاده به ش.ش 47 اهواز ت.ت 1356/2/20 
)پسران متوفی( 7- تاجیه کریدی زاده به ش.ش 15024 اهواز ت.ت 1344/1/1 8- حبیبه کریدی زاده به ش.ش 15026 اهواز ت.ت 1346/1/2  
9- زهرا کریدی زاده به ش.ش 2347 اهواز ت.ت 1365/8/15 )دختران متوفی( اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کس 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 بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
66 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

511/289آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970350 پیروآگهی های قبلی به محمدرضا قمری زارع فرزندحسین مجهول المکان در خصوص دادخواست خیراه خلیل پور عزین 
آبادی بخواسته مطالبه خسارت به موجب دادنامه 9709977575901361 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال 
و  پرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعا م می نماید ودر خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم 
نظر به عدم توجه دعوا به مشارالیه دادگاه مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می دارد مراتب ضمن درج 

در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
شعبه نهم دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/290آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مریم گلدار که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صاده از شعبه نهم در پرونده 
کاسه 9/971105 به موجب شماره 9709977575901349 مورخ 1397/10/11 صادره از شعبه 9 حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 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 میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت  در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسین سبیلی

511/291آگهی اباغ وقت دادرسی به خواندگان
کاسه پرونده: 14/970574 . رسیدگی : 1397/12/15 ساعت 11 . خواهان: زهرا ساار فرزند محمد علی با وکالت خانم آمنه واسعی . خواندگان: 1� 
جمعه مقدم فرزند شریف 2� زهرا امیر آبادی فرزند علی اصغر 3� حسین فردوس پرست 4� سمیه تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 5� سید 
محمد علی تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 6� سید جواد تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 7� سید محمد رضا تقوی سبزواری فرزند سید 
یوسف 8� سید محمدرضا تقوی سبزواری فرزند یوسف 9� شایسته تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 10 � توران علی اکبر زاده طوس فرزند حاجی 
محمد ابراهیم 11� نرجس خواتون. خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو + هزینه دادرسی. بدینوسیله اعام می گردد خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی مشهد نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی ارجاع گردیده که به شماره 14/970574 ثبت و وقت رسیدگی فوق 
تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بون خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی  حضور بهم رساند چنانچه بعد اباغی ازم شود فقط یک 

نوبت منتشر و  مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق( � بهره ور

511/292آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خواندگان
کاسه پرونده: 14/970799 . رسیدگی : 1397/12/15 ساعت 9 صبح . خواهان: محمد صادقی فرزند محمد صادق و جواد ناطق فرزند عبدالعلی با 
وکالت مهدیه فرهادی. خواندگان: آرزو هاشمی � حبیب بلیاد. خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک. بدینوسیله اعام می گردد خواهان های 
فوق الذکر دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که 
به شماره 14/970799 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بون خواندگان  آرزو هاشمی و حبیب بلیاد و به 
درخواست خواهان ها دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و 
در وقت مقرر باا جهت رسیدگی  حضور بهم رساند چنانچه بعد اباغی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و  مدت آن ده روز خواهد بود. ضمنا جلسه 

جهت استماع شهادت شهود می باشد.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق( � بهره ور

511/293آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده حمید داوری کلو فرزند حسنقلی
کاسه پرونده: 14/971030 . رسیدگی : 1397/12/15 ساعت 10 صبح . خواهان ها: عبدا... قویدل پارسا فرزند حسن و فهیمه خنده رو حصاری فرزند 
ابوالقاسم . خوانده: حمید داوری کلو فرزند حسنعقلی خواسته: الزام به انتقال سهم. بدینوسیله اعام می گردد خواهان ها دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی مشهد نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/971030 ثبت و وقت 
رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده حمید داوری کلو فرزند حسنقلی و به درخواست خواهان ها دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند چنانچه بعد اباغی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و  مدت آن ده روز خواهد بود. 
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق( � بهره ور

511/294آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای وحید رحمتی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977503700624 صادره از شعبه 161 در پرونده 9709987503700122 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت فقره چک 
بشماره 343344 مورخ 1395/12/26 و مبلغ یک میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج گهی و اجرائیه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک مستندی  الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای 
هادی رضائی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 161 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/295آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا کارگرخمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای حسین نظافت بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504201141 در پرونده کاسه 970515 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30000000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای  جدول شاخص 
تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � فهیمه تقوی استاد

11/296آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای احمد سهرابی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای  سید مهدی اربابی محمدآباد بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504201159 در پرونده کاسه 970645 حکم خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای  جدول شاخص 
تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � فهیمه تقوی استاد

511/297آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد حسین اکبرنیا و خانم زهرا سخاوتی که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977503700277 صادره از شعبه 161 در پرونده شماره 9509987503701286 محکوم علیها متضامنا محکوم 
هستند به پرداخت 1� مبلغ 30/000/000 ریال سه فقره سفته به شماره 802472 مورخ 1395/07/10  و 802471 مورخ 1395/07/10 و 802473 مورخ 
1395/06/10 هر کدام از سفته ها ده میلیون ریال 2� مبلغ 935/000 ریال بابت هزینه دادرسی و اجرائیه در حق خواهان صادر و اعام می گردد و 
نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/11/12 تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای عباس آبرومند و نیم عشر دولتی در 
حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد  اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/298آگهی
خواهان آقای محمد علی سعیدنیا دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان حسن آهنگر و محمد عطائی یوسف آبادی به خواسته اثبات وقوع بیع و 
الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970876 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 
ساعت 13 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/299آگهی
خواهان جواد زیدی دادخواستی به طرفیت خوانده پژمان فارسی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970919 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/6 ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� سوسن جاوید

511/300آگهی
خواهان آقای سید علی هاشمی  دادخواستی به طرفیت خوانده اقای مسعود سلطانی به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در  
مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970975 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 12/30 دقیقه ظهر تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/301آگهی
خواهان خانم زهره سعادت پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود نامدار صنوبری به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در  مشهد بین 
قرنی 22 و 24 و به کاسه 970928 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 12  ظهر تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/302آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مصیب عربعامری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای احمد شیخی تیموری بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503701155 در پرونده کاسه 970693 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خسارت و مبلغ 8/000/000 ریال افت قیمت خودرو مبلغ 3/000/000  بابت حق الزحمه کارشناسی و خسارت وارده طبق 
تعرفه 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.شماره:9709987503700688
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/303آگهی
شماره پرونده: 9709987503700957.  خواهان آقای رضا رفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد وزیری نائین نژاد به خواسته مطالبه 
چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970963  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 دقیقه صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

اگهی مفقودی 
بیمه نامه س�واری سیتروین زانتیا sx سفید 1389 بش�ماره موتور 143665 و 
شماره شاس�ی S 1512289190898 با شماره پاک ایران 85_958 د 84 بنام 

ابراهیم صیادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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512/59آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 971244 صادره از ش�عبه 4 اجرای احکام مدنی مش�هد و پرونده کاسه 970641 اجرای احکام مدنی دادگستری 
طرقبه شاندیز محکوم علیه: شرکت تولیدی مبین توس محکوم است به پرداخت  مبلغ 56/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
کارشناسی در حق محکوم له آقای کاظم یوسفی و پرداخت 1/500/000 نیم عشر دولتی، نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی ننموده به دارخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی  به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است  وتوسط کارشناس آقای نجومی 
فرد ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 1397/11/16  ازساعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه باحضورنماینده 
دادس�تان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد 
ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد . شرح اموال مورد مزایده : یک دستگاه ماشین اسپارک 
50 آمپر ساخت تهران اکرام با شماره اموال شرکت مهد خودرو توس 2237 و کد دستگاه 3042302 و شماره سریال 2151 سال ساخت 79 

به ارزش 80/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان –مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/60آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 961276 اجرای احکام محکوم علیه فرهاد دهقانزاده محکوم اس�ت به پرداخت 3/482/661/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له شهاب الدین نبیلی و پرداخت13/750/000 ریال نیم عشر دولتی  نظربه 
اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده خانم نیره دهقان زاده به عنوان شخص ثالث  اموالی در عوض بدهی به شرح 
ذیل معرفی و توقیف نموده اس�ت  وتوس�ط هیئت کارشناس�ی ارزیابی و مقررگردید درتاریخ 1397/11/02 ازساعت 8 الی 9 صبح درمحل 
دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری طرقبه شاندیز باحضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع 
وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده 
وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد ضمنا با توجه به اینکه مرحله دوم مزایده میباشد 20 درصد زیر قیمت کارشناسی به فروش میرسد . شرح اموال مورد مزایده : کیلومتر 5 جاده 
شاندیز بلوار تاار و رستوران دیزدر قطعه سوم سمت راست دارای سند مشاعی است و 900 سهم از 56100 سهم مشاع از شش دانگ یک قطعه 
زمین به شماره پاک ثبتی 21 فرعی از 142 اصلی بخش 6 مشهد فاقد حصار ودیوار پیرامونی و اعیان است ارزش مشاعی زمین به مساحت 900 متر 

مربع مبلغ 850/000/000/ 3 ارزیابی گردیده است.
لگزیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

511/61اباغ دادنامه
شماره دادنامه : 9709977580501506 در خصوص دعوی خواهان بانک صادرات خراسان رضوی با وکالت آقای محمد داوری به طرفیت خواندگان 
به اسامی آقایان 1- علی محمد حشمتی فرزند اله قلی 2- علی رضا برهمند فرزند محمد 3-سید امیر رئیس الساداتی فرزند سید کاظم 4- خانم 
صدیقه مهراد کوشک مهدی فرزند علی اکبر به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 302/344/862 ریال بابت 
اصل بدهی، سود و خسارت تاخیر تا مورخ 97/3/22 و از آن تاریخ به بعد به پرداخت روزانه مبلغ 111/420 ریال تا یوم الوصول به ماخذ 32 درصد 
مانده بدهی در سال وفق قرارداد تنظیمی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
مستندات پیوست آن نظر به اینکه حسب قرارداد مشارکت مدنی  پیوست به شماره 9112190004100142 مورخ 91/4/8 دریافت یک فقره تسهیات 
توسط خوانده ردیف 1 از موسسه منحله میزان با ضمانت سایر خواندگان احراز می گردد و اینکه حسب تصویر مصدق صلح نامه رسمی استنادی 
خواهان به شماره 230482 مورخ 94/9/12 پیوست پرونده کلیه قراردادهای تسهیاتی شرکت تعاونی منحله میزان به اشخاص با حفظ تضامین 
مربوطه به بانک صادرات به صورت صلح رسمی منتقل شده است لذا بانک صادرات قائم مقام حقوق و مطالبات آن شرکت منحله نسبت به وام 
گیرنده و متعهدین قرادادهای تسهیاتی گردیده است. بنابراین خواهان به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی شرکت تعاونی منحله میزان حق 
مراجعه به کلیه خواندگان دعوی حاضر را دارد. و اینکه خواندگان با وجود اباغ قانونی مفاد اخطاریه در دادگاه حضور نیافته اند و ایحه ای ارسال 
نداشته اند در نتیجه مستندات خواهان مصون از هرگونه ایراد و خدشه ای باقی مانده است . از طرفی با توجه به فرم ضمانت که به امضا خواندگان 
رسیده و در آن صراحتا تعهد نموده اند در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه وام گیرنده تا تسویه کامل اصل بدهی و کارمزد و خسارت تاخیر 
اقساط بدهی را پرداخت  خواهند نمود. نوع ضمانت تضامنی تشخیص می گردد و هر یک از ضامنین به صورت جداگانه با مدیون اصلی به صورت 
تضامنی مسئول پرداخت کل دین می باشند. فلذا دادگاه دعوای خوهان را وارد تشخیص می دهد مستندا به مواد 404 و 403 از قانون تجارت و مواد 
10و219و220و221و226و226و230 از قانون مدنی و مواد 198و502 و515و519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 302/344/862 ریال بابت اصل بدهی ، سود و خسارت تاخیر تا مورخ 97/3/22 و از آن تاریخ به 
بعد به پرداخت روزانه مبلغ 111/420 ریال تا یوم الوصول به ماخذ 32 درصد مانده بدهی در سال وفق قرارداد تنظیمی به عنوان وجه التزام قراردادی 
و نیز پرداخت هزینه دادرسی متعلقه به مبلغ 11/103/000 ریال و همچنین حق الوکاله وکیل خواهان بر اساس تعرفه قانونی به مبلغ 8/456/000 ریال 
در حق خواهان صادر می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف مدت 20 روز دیگر 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد)55 حقوقی سابق(

511/62آگهی
پیرو آگهی های قبلی اباغ می شود به  آقای غامحسین شیردل فرزند اکبر خوانده پرونده کاسه 8/970403 جهت ماحظه نظریه کارشناسی از 

تاریخ درج در آگهی به مدت یک هفته به شعبه 8 دادگاه حقوقی مشهد مراجعه نمایید. 
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/63آگهی مزایده اموال – مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 970076-33  صادره از حوزه شماره 167 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای سیدابراهیم کارگر – 
امیرعلی نوذری – فرزین نوذری جمعا  به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای مهران ترابی مقدم محکوم 
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف 
و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/7 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع سه شوراهای حل 
اختاف مشهد واقع در مشهد بلوار قرنی حدفاصل قرنی 22 و 24 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 بازدیدآنان از  اموال 
داده شود .ضمنا حداقل ده درصد بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده مورد مزایده عبارت است از: 
دو دستگاه تلویزیون LCDسامسونگ" 40 و" 32 – 483 قاب گوشی مختلف قدیمی نو – 77 عدد کیف تبلت مختلف قدیمی نو 6- عدد پاور بانک – 10 
عدد اسپیکر مختلف نو – 35 عدد هدفون با سیم مختلف نو – 11 عدد شارژ موبایل مختلف نو-12 عدد هاب یواس بی مختلف نو -30 عدد کابل و تبدیل 
نو – 4 عدد ام پی تری پلیرنو-12 لنز موبایل مختلف -12 عددمنوپاد مختلف نو – 9 عدد بند ساعت و جلد نو – 3 عدد گلس ساعت نو – یک عدد وب کم 
اس جی کم نو – 9 عدد کاور تبلت مختلف نو – 3 عدد گوشی تلفن موبایل- یک عدد کی بورد – یکعدد پریز تایمردار – 25 عدد کیف تبلت مختلف – 8 
عدد کاور نوت بوک – 11 بلوتوث منوپاد – 4 عدد دانگل بلوتوث – 2 عدد تبدیل بر ق سه دو – یکدستگاه پرینتر HP 2014 –یکعدد قلم تبلت نو – سه عدد 
هندفری نو – یک عدد موبایل نوکیا 8800 – 2 عدد تلفن پاناسونیک بی سیم – یکعدد مایکروفر دلونگی -یکعدد دستگاه یخچال کوچک هتلی – دو عدد 
هدست هتلی – 5 عدد هولدر تبلت – 3 عدد هولدر موبایل – دو عدد میکروفن موبایل – یکعدد نردبان فلزی 14 پله – یکعدد پایه رگال استیل – دو عدد 

پایه رگال استیل و طلق و ... که در مجموع توسط کارشناس به مبلغ 82/255/000 ریال ارزیابی گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع شماره سه شوارهای حل اختاف مشهد

511/64آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه ش�ماره 53/970990 صادره از حوزه شماره 252 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای حامد محسنی 
خسروشاهی جمعا به پرداخت مبلغ 256/395/649 ریال بابت اصل خواسته و  خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمود جنتیان محکوم 
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/9 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 
بازدیدآنان از  اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده 
عبارت است از:1- روکش صندلی خودرو سمند تعداد هفت عدد قیمت واحد 1/200/000 ریال جمعا 8/400/000 ریال 2- روکش صندلی پراید تعداد 
41 عدد قیمت واحد 1/000/000 ریال جمعا 41/000/000 ریال 3- روکش صندلی 90L تعداد 10 عدد قیمت واحد 1/200/000 ریال جمعا 12/000/000 ریال 
4- روکش صندلی پژوئی تعداد 25 عدد قیمت واحد 1/200/000 ریال جمعا 30/000/000 ریال 5- روکش صندلی ساینا تعداد 6 عدد قیمت واحد 
1/000/000 ریال جمعا 6/000/000 ریال 6- روکش صندلی تیبا 2 عدد قیمت واحد 1/000/000 ریال جمعا 2/000/000 ریال 7- قفل عصائی فرمان 12 عدد 
قیمت 200/000 ریال جمعا 1/600/000 ریال 8- روکش دورفرمان 12 عدد قیمت واحد 140/000 ریال جمعا 1/680/000 ریال که طبق نظر کارشناسی 

جمعا اموال 102/680/000 ریال ارزیابی گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع شماره پنج شورای حل اختاف مشهد 

512/65آگهي مزایده
به موجب پرونده کاسه 960580  اجرای مدنی دادگستری شهرستان سبزوار محکوم علیه علیرضا عطارزاده تضامنا محکوم است به پرداخت مبلغ 
449/215/952 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت روزانه مبلغ 355/000 ریال بابت استمرار تا  یوم الوصول بر مبنای 30 درصد و مبلغ 15/047/550 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له بانک رفاه کارگران و پرداخت مبلغ پنج درصد بابت حق ااجرا در حق دولت محکوم گردیده است. با 
توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده است از ناحیه محکوم له یک دستگاه خودرو پراید  به شماره 234 
م 84 ایران 36 متعلق به محکوم علیه علیرضا عطارزاده جهت استیفای محکوم به به شرح ذیل معرفی که از طریق دایره اجرا توقیف گردیده 
است پس از ارجاع امر به کارشناس به شرح ذیل ارزیابی گردید: خودرو مذکور مدل 1383 رنگ مشکی متالیک به مبلغ 78/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است.  مقررگردید مزایده در مورخ 1397/11/03 ساعت 11 صبح ازطریق مزایده حضوري وباحضور نماینده دادستان محترم عمومي وانقاب 
شهرستان سبزوار درمحل اجراي احکام مدني دادگستری سبزوار به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسي شده شروع وبه کساني که بااترین 
مبلغ راپیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید مي توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازبرگزاري مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدیدشان ازملک مذکور داده شود قابل ذکراینکه ده درصد مبلغ پیشنهادي نقدا وفي المجلس ازبرنده مزایده دریافت خواهد شد  تحویل وتنظیم 

سند تابع مقررات جاري مي باشد 0 
شم آبادی دادورز اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار

512/66آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
بموجب کاسه پرونده 970471 اجرایی شعبه شورای حل اختاف مشهد آقای حمیدرضا شریفی مدیر شرکت صنایع پتروشیمی محکوم است 
به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و دویست و سی ریال بابت محکوم به به انضمام خسارات دادرسی و مبلغ دو 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق اجرای دولت در حق آقای مجید حایری زاده حریمی لذا نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذیل بنا به معرفی محکوم له ازمحکوم علیه درقبال محکوم به توقیف وتوسط کارشناس 
دادگستری بشرح ذیل ارزیابی ومقررگردیده درتاریخ1397/11/06 ازساعت11 صبح درمحل شعبه اجرای احکام شورای حل اختاف دادگستری 
فریمان با حضورنماینده دادستان ازطریق مزایده حضوری بفروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت راپیشنهاد 
نمایند واگذارخواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتروماحظه اقام می توانند پنج روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرامراجعه 
تانسبت به بازدید ازاموال ترتیب داده شود ضمنا حداقل  10 درصد از بهای مزایده نقدا ازبرنده وصول خواهد شد.شرح اموال مورد مزایده: بازگشت 
به ارجاع پرونده شماره 9709987500900054 و شماره بایگانی 9700471 در رابطه با دعاوی آقای مجید حائری زاده حریمی علیه شرکت صنایع 
پتروشیمی محمد ارمغان فریمان به مدیریت آقای حمیدرضا شریفی در خصوص اعام نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی تعداد 5 دستگاه کولر گازی 
توقیف شده در شرکت صنایع پتروشیمی محمد ارمغان فریمان از سوی اینجانب محمد مدی ااهی به استحضار می رساند به تاریخ 97/05/20 
درمعیت آقای حمیدرضا شریفی از محل استقرار کولرهای گازی توقیف شده در این کارخانه واقع در کیلومتر 2 شهرستان فریمان با مشخصات 
مشروحه ذیل بازدید به عمل آمد: 1- کولر گازی اسپیلت تک یونیتب به همراه کمپرسور و متعلقات تولید کارخانه سامسونگ مدل AS13NAN با 
ظرفیت BTU/h 12000 به تعداد  3 دستگاه ) واقع در سالن اجتماعات، نمازخانه و فناوری اطاعات( 2- کولر گازی اسپیلت تک یونیت از نوع سرد 
و گرم به همراه کمپرسور و متعلقات تولید کارخانه تراست مدل 18H-TGS با ظرفیت BTU/h 18000 به تعداد 2 دستگاه) واقع در سالن اداری 
طبقه همکف و سوئیت( با عنایت به بررسی های به عمل آمده و در نظر گرفتن این موضوع که مدت حدود 10 سال از تاریخ شروع کار این کارخانه 
می گذرد و در صورتیکه کولرها با فاصله زمانی نسبت به آن نصب شده باشند، و نیز وضعیت ظاهری آنها قیمت فروش تعداد 5 دستگاه کولر گازی 
با مشخصات فنی ذکر شده به مبلغ 102/000/000 ریال معادل یکصد و دو میلیون ریال ارزیابی می گردد. ضمنا حق الزحمه کارشناسی مطابق تعرفه 

قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ 4/500/000 ریال میباشد. خواهشمند است اوامر ازم را صادر فرمائید.
شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان فریمان

511/67آگهي اباغ دادنامه
پیرو آگهي مورخه 1397/8/24 به متهم فاطمه اربابی فرزند غامحس�ین فعا مجهول المکان اباغ مي گردد به موجب دادنامه اصداري شماره 
9709975116402448 مورخ 97/10/13  در پرونده کاسه 109/971332 به اتهام تمرد به سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی و بابت ایراد ضرب و 
جرح به پرداخت دیه در حق شکات  محکوم گردیده است دادنامه صادره غیابي ظرف مدت بیست روز پس ازرویت قابل واخواهي است مراتب یک 
نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض داردبه دفترشعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم( 

مراجعه وپس ازرویت مفادآن نسبت به تسلیم اعتراض خوداقدام نماید. رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد

511/68آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول)اصاحی(
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960058 حکم به فروش ماترک 
مرحوم آقای علیرضا رفسنجانی صادر و مقرر گردیدکه ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
محترم دادستان در تاریخ 97/11/6 از ساعت 8/45 الی9/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این 
اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 1 � ملک واقع در بلوار مصلی به مساحت عرصه حدود 480 متر مربع ) به صورت قولنامه ای به آدرس بلوار مصلی 
نبش مصلی 47 عرصه ملک موقوفه آستان قدس رضوی( در حال حاضر به عنوان انبار جمع آوری ضایعات مورد استفاده می باشد و اعیان مخروبه 
و دارای انشعابات منصوبه شامل آب و برق می باشد که مطابق نظریه کارشناس به مبلغ 13/920/000/000 ریال به فروش می رسد.2-ملک واقع در 
مشهد خیابان محمد آباد نبش محمد آباد 38 پاک 432-فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه ای با عرصه به مساحت حدود 150 مترمربع و اعیان 
در 2 طبقه )همکف و اول(حدود 175 مترمربع واحد طبقه همکف مشتمل بر یک سالن پذیرائی آشپزخانه سرویس بهداشتی و حمام –اسکلت نیمه 
فلز با کف موکت بدون نمای اصلی –سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و یک سرویس بهداشتی در داخل حیاط و واحد طبقه اول مشتمل 
بر هال پذیرائی و 2 اطاق خواب-آشپزخانه فاقد سرویس بهداشتی و حمام کف ها موکت و گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی انشعابات آب و 
برق با واحد همکف مشترک و انشعابات گاز مجزی می باشد دسترسی به دو واحد از سمت خیابان اصلی )محمد آباد ( می باشد که مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ 4/200/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/69آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آزادشهر به شماره بایگانی اجرای احکام 110/16/951268 آقای شکراله عجم 
محکوم است به پرداخت مبلغ 13/006/789/351 ریال در حق شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 و نیز مبلغ 650/339/476 ریال نیم عشر 
دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده است در تاریخ 97/11/3 از 
ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس - مدرس 6 ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل 
و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی  و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح 
اموال مورد مزایده: سه دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه آقای شکراله عجم از ششدانگ ملک دارای پاک ثبتی 1171 اصلی بخش 2 مشهد واقع 
در مشهد کوچه عیدگاه، جنب تکیه قفلگر ها، کوچه جاوید، انتهای کوچه پاک 22-20 با عرصه به مساحت 264 مترمربع در یک واحد مسکونی 
و دارای ساختمانی دو طبقه، همکف 190 مترمربع و اول 170 مترمربع از نوع باربر آجری و دارای قدمت ساخت قبل از سال 1352 است، این پروژه 
در حاشیه ره باغ قرار دارد و با توجه به عدم دسترسی به گذر های پیش بینی شده در طرح و مساحت کم عرصه باقیمانده و موقعیت پاک امکان 
ساخت و ساز به تنهایی وجود نداشته و می بایست مطابق الگوی مناسب تجمیع گردد. ملک در انتهای کوچه بن بست با عرض 1/7 متر قرار دارد 
و در حال حاضر به صورت موقت به متقاضیان اجاره داده می شود.)مهمان پذیر( ورودی ملک از کوچه بن بست جاوید)عیدگاه 10( می باشد 
و از قسمت شمالی به سمت ملک مجاور دارای درب ورود و خروج می باشد و مورد استفاده نمی باشد که مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 

13/992/000/000 ریال برآورد شده به میزان فوق به مبلغ 6/996/000/000 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمد رضا تشنگر

)512/70(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/1119(
بدینوس�یله به آقای/خانم محمد امین بیرم آبادی فرزند حس�ین  فعاً مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای/ خانم عبدالوهاب شاکری 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 3/97/1119 ثبت و برای روز سه 
شنبه مورخه 97/11/30 ساعت 09:00 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 خیابان ایستگاه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 3 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

512/91آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محسن نوری فرزند محمد به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای علی اصغر کفاش دادخواستی به خواسته 
اعتراض ثالث به طرفیت شما به شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان بردسکن ارائه و به شماره کاسه 97/220 ثبت و برای روز سه 
شنبه مورخه 97/11/23 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج میگردد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه ششم شهرستان بردسکن مستقر در 
مجتمع شماره به نشانی خ قائم مجتمع شوراهای حل اختاف مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

512/92اباغیه
ش�ماره بایگانی پرونده:970274 شماره 9709987567500268 مشخصات اباغ شونده حقیقی: مهران قاسم آبادی فرزند مسلم مجهول 
المکان مهلت حضور از تاریخ اباغ 30 روز محل حضور: استان خراسان رضوی –زبرخان قدمگاه خیابان امام خمینی – نبش ورودی شهر 
درود. مهلت حضور 30 روز- نوع علت حضور ادای توضیح به اتهام تهدید موضوع شکایت مهدی ناصری با توجه به علت حضور مندرج در 

این اباغیه به شما اباغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب بخش زبرخان

512/93آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمدباقر افسرده فرزند محمدحسین فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای امیر رشیدی فرزند محمدحسن 
دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، به طرفیت شما به 
شعبه مرکزی شورای حل اختاف شهرستان بجستان ارائه و به شماره کاسه 97/798 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 97/11/23 ساعت 
10 صبح وقت رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگردد. شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان 
بجستان مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/94آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محمدرضا محمدنژاد فرزند علی به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای امیر رشیدی فرزند محمدحسن 
دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و ششصد ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت شما به شعبه 
مرکزی شورای حل اختاف شهرستان بجستان ارائه و به شماره کاسه 97/814 ثبت و برای روز چهار شنبه مورخه 1397/12/1 ساعت 9 
صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان 
بجستان مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/95آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به 1- سید حسن دولت آبادی فرزند سیدمحمد 2- مصطفی حارث آبادی فرزند محمد 3- رمضان فیض آبادی فرزند نوروز علی 4- سید هاشم دولت 
آبادی فرزند محمد 5- رضا حارث آبادی فرزند محمد اباغ که موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به 
کاسه 5/97/906 ثبت و برای مورخه 97/11/24 ساعت 18 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  5 شورای حل اختاف سبزوار

512/96آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به 1- زهرا طالبی داودیان فرزند علی 2- داریوش تشکری فرزند محمد تقی 3- محبوبه یحیی آبادی فرزند محمدعلی 4- حسین اصغری فرزند 
کاظم اباغ که موسسه اعتباری عسکریه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 5/97/905 ثبت و برای مورخه 97/11/24 
س�اعت 17/30 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی 

دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه  5 شورای حل اختاف سبزوار

512/97آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به علی قنبر آبادی فرزند عباسعلی اباغ که راضیه زرین پور فرزند غامحسن دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه و خسارات دادرسی علیه شما 
ارائه که به کاسه 6/97/1000 ثبت و برای مورخه 97/11/23 ساعت 17 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  ششم شورای حل اختاف سبزوار

512/98رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه آقاي حسن بهاری داراي شناسنامه شماره 0872041972به شرح دادخواست به کاسه 970112 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�عید بهاری به شناس�نامه 5220336436  در تاریخ 97/2/22 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- حس�ن بهاری ش ش0872041972 فرزند ولی متولد 1358 2- منصوره بهاری ش 
ش 5229554185 فرزند اصغر متولد 1354 اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

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

512/99رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محسن مودودی داراي شناسنامه شماره 127 به شرح دادخواست به کاسه1/970440ح از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالقادر مودودی به شناسنامه 30 در تاریخ 1396/11/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- صدیقه حسینی ش ش 66 متولد 1319/6/30 صادره از تایباد همسر متوفی 2- ابوالقاسم مودودی ش ش 18 
متولد  1338/5/9 صادره از تایباد فرزند متوفی 3- کبری مودودی ش ش 231 متولد  1342/11/5 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- نسرین مودودی 
ش ش 54 متولد  1346/2/14 صادره از تربت جام فرزند متوفی 5-محمدرضا مودودی ش ش 356 متولد  1347/11/19 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی 6- محمدناصر مودودی ش ش 65 متولد  1349/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی7- فرزانه مودودی ش ش 164 متولد  1354/4/18 صادره از 
همدان فرزند متوفی 8- عباس مودودی ش ش 977 متولد  1355/8/11 صادره از همدان فرزند متوفی 9- مریم مودودی ش ش 187 متولد  1359/1/1 
صادره از تایباد فرزند متوفی10- زهره مودودی ش ش 709 متولد  1362/10/3 صادره از تایباد فرزند متوفی 11- محسن مودودی ش ش 127 متولد  
1364/3/25 صادره از تایباد فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه1 شوراي حل اختاف شهرستان تایباد

511/100آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به 1-لیا وفادار اصغری فرزند هادی2-فریبرز نصیری فرزند فریدون3-سیدجال هاشمی فرزندسیدصفدر فعا مجهول 
المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک مهراقتصاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977576001340 در پرونده 
کاسه 970660-10 به پرداخت مبلغ33029059ریال بابت اصل خواسته ومبلغ11780000ریال هزینه دادرسی ومبلغ 9/692/000 حق الوکاله وکیل 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاخیرتادیه ازتاریخ صدور گواهی عدم پرداخت الی یوم الوصول درحق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

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

5111/101آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای اسد رضایی فرزند داود فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص شکایت آقای مجیدآبرومند علیه 
شما دایربه مشارکت درسرقت بموجب دادنامه شماره 9709977591701527 درپرونده کاسه117/970683 این شعبه به تحمل سه سال حبس 
تعزیری و20ضربه شاق تعزیری ورد اموال مسروقه بصورت مشترک با سایر متهمین شامل120 عدد گوشی تلفن همراه و8عدد تبلت وده عدد لب 
تاب محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روزقابل 

تجدیدنظرخواهی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه 117دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/102آگهی اباغ دادنامه
درپرون�ده کاس�ه 130/970321 وپیروآگهی قبلی بدینوس�یله به آقای حاتمی فعا مجه�ول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977593001298 مورخ 1397/09/19 صادره ازشعبه 130 دادگاه کیفری 2مشهد متهم هستید به رابطه نامشروع که به موجب دادنامه صادره 
فوق به اتهام فوق الذکر به استناد ماده 637 قانون مجازات اسامی 1375 متهم رابه تحمل نود ونه ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز پس ازدرج 

درروزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند.رایگان
حاطمی-مدیردفتر شعبه 130دادگاه کیفری 2شهرستان مشهد

511/103آگهی اباغ دادنامه
درپرونده کاسه 130/970646 وپیروآگهی قبلی بدینوسیله به 1-شرکت هنر معماری یادگار بانمایندگی آقای علی عباس زاده فرزند عباسعلی 
باکد ملی 0920078192 و2-آقای زاهد نیکخواه 3-آقای حجی علی رمضانپور بادکانلو فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977593001456 مورخ 1397/10/12 صادره ازشعبه 130 دادگاه کیفری 2مشهد متهم هستید به ایرادصدمه بدنی غیرعمدی براثرحوادث کار که 
به موجب دادنامه صادره فوق به اتهام فوق الذکر به استناد مواد 448،449،488،568 مواد 709،710 و714 ازقانون مجازات اسامی مصوب سال1392 
هریک ازمتهمان رابه پرداخت بیست درصد ازیک درصد دیه کامله بابت جراحت دامیه پشت پای راست درحق شاکی خصوصی باتوجه به مطالبه 
دیه ازناحیه وی ظرف دوسال ازتاریخ وقوع بزه وازجنیه عمومی بزه نیز به استناد مواد 85،90،91،174،176 ازقانون کار جمهوری اسامی ایران هریک 
ازمتهمان رابه پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند.رایگان
حاطمی-مدیردفتر شعبه 130دادگاه کیفری 2شهرستان مشهد

511/104آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمدسیاح بادخور فرزند براتقلی فاقد مشخصات بیشتر فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص گزارش 
مرجع انتظامی علیه شما دائر به رانندگی بدون پروانه رسمی باموتورسیکلت به موجب حکم شماره 9709977592001536-97/10/10 درپرونده 
کاسه 120/970648 به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت 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 وسپس ظرف20روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری2 مشهد-شجاعی

511/105آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حبیب اله محمدی فرزند عبدالصمد فعا مجهول المکان اباغ می شود اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی 
وتوهین که به موجب دادنامه ش�ماره 9709977590701510 مورخ 1397/10/13 درپرونده کاسه107/970852 بابت ایراد ضرب وجرح عمدی به 
پرداخت دیه وبابت توهین به تحمل 74 ضربه شاق تعزیری محکوم شده اید مراتب درروزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی وازتاریخ درج 

درروزنامه ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه 107دادگاه کیفری دو مشهد

511/106آگهی اباغ دادنامه
به این وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای هاشم حسینی )موسوی( فعا مجهول المکان اباغ می شود در موردشکایت خانم راضیه بخشی زاده علیه 
شما دائربه شرکت درکیف قاپی به موجب دادنامه شماره 97099751161011370 مورخ 97/9/15 درپرونده 950828-106 به تحمل پنج سال حبس 
وهفتادو چهارضربه شاق تعزیری وردمال مسروقه به شاکی محکوم شده اید مراتب از این طریق در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه106  دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/107آگهی اباغ رای دادگاه
شماره بایگانی :970825-بدینوسیله به آقای محمدباقر حاجی زاده فاقد مشخصات بیشتر اباغ می گردد حسب شکایت آقای سیدناصر شریفیان 
دائر به توهین وتهدیدطی رای شماره9709977592501476-97/10/10 بابت توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی وبابت تهدید به 
تحمل74ضربه شاق تعزیری محکوم شده اید .رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از نشرآگهی قابل واخواهی دراین شعبه وظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان می باشد.رایگان
مدیردفتر دادگاه کیفری شعبه 125 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی امام خمینی شهرمشهد)125جزایی سابق(

511/108آگهی اباغ معرفی داور
پیروآگهی های قبلی به آقای محمدجواد علی زاده فرزند محمدعلی فعا مجهول المکان اباغ می گردد، درپرونده کاسه 27/970798 ، این دادگاه 
دعوی خانم زهرا شیری صومعه کوچک فرزند محمدحسین ، بطرفیت شما، بخواسته طاق بدرخواست زوجه )به استناد بند یک وبند 8 و2 سند 
نکاحیه( ظرف یک هفته ازتاریخ درج آگهی،جهت معرفی داور واجد الشرایط )حداقل 30سال سن ومتاهل( حاضرشوید ودرصورت عدم حضور 

وعدم معرفی داور، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ وراسا داور تعیین خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 27دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/109آگهی اباغ معرفی داور
پیروآگهی های قبلی به آقای محمدطاهر محمدی فرزند محمدجواد فعا مجهول المکان اباغ می گردد، درپرونده کاسه 27/970809 ، این دادگاه 
دعوی خانم صغری قنبری فرزند محمداسحاق ، بطرفیت شما، بخواسته طاق بدرخواست زوجه )جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد موضوع 
بند 1 از شروط ضمن عقد وعسروحرج ناشی ازآن ، موضوع مواد 1129 و1130 قانون مدنی به انضمام خسارات دادرسی ظرف یک هفته ازتاریخ 
درج آگهی،جهت معرفی داور واجد الشرایط )حداقل 30سال سند ومتاهل( حاضرشوید ودرصورت عدم حضور وعدم معرفی داور، دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ وراسا داور تعیین خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 27دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/110آگهی
بدینوسیله وپیروآگهی های قبلی به آقای جلیل عزیزی )فاقد مشخصات بیشتر( فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد بی احتیاطی 
درامر رانندگی منجر به صدمه ش�به عمدی ورانندگی فاقد گواهینامه به موجب دادنامه ش�ماره 9709977591101383 درپرونده کاس�ه 
970659-111 ب�ه پرداخت دیه وجزای نقدی محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی وازتاری�خ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی 

دراین دادگاه است.رایگان
شعبه 111 دادگاه کیفری دومشهد

511/111آگهی
بدینوس�یله وپیروآگهی های قبلی به خانم فاطمه س�هودی فرزندحس�ین متولد1372 به ش�ماره ملی 0922383510)فاقد مش�خصات 
بیش�تر( فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد اتهام مشارکت درایراد ضرب عمدی،توهین ،تهدید وسرقت به موجب دادنامه شماره 
9709977591101438 درپرونده کاسه 961110-111 ازجهت اتهام توهین به تحمل 74ضربه شاق تعزیری وازجهت اتهام تهدید به تحمل 
دوسال حبس تعزیری وازجهت اتهام سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری وتحمل 74ضربه شاق تعزیری و رد مال درحق شاکی محکوم 

شده اید رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه است.رایگان
شعبه 111 دادگاه کیفری دومشهد

511/112آگهی احضارمتهم
شماره بایگانی :970784-درپرونده کاسه آقای علی رضایی فرد ف محمد به موجب شکایت منصوره چهاری پیرعلی آباد به اتهام تدلیس 
درازدواج ،ترک انفاق، سرقت،جعل واستفاده ازسندمجعول تحت تعقیب می باشد ؛بواسطه معلوم نیودن محل اقامت نامبرده وعدم امکان 
اباغ احضاریه وعدم دسترسی به وی ، به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت آگهی ونامبرده مکلف است ظرف 
مدت یک ماه درش�عبه 436 دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب ناحیه4مشهد حاضروازاتهام انتسابی دفاع نمایند. درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگی وتصمیم قانونی گرفته خواهدشد.
شعبه 436دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4مشهد

511/113آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 961072-605 آقای  ایرج موذنی به  اتهام شرکت درایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقیب می باشد و بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب درروزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است ظرف مدت سی روز درشعبه 605 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نمایند. درصورت عدم حضور 

درموعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه 605بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد

)512/71(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/1098(
بدینوس�یله به آقای/خانم 1- رمضان عاش�ق قره خانی 2- مریم عباس�یان فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم نصراله بهمدی 
دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 11 ش�ورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/1098ش11 ثبت و برای روز 
شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 09:00 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 11 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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 11 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/72(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/1013(
بدینوس�یله به آقای/خانم س�ید رضا وفایی یزدی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بانک ملت بوکالت آقای ابوالفضل دهنوی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 11 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/1013 ش 11 ثبت و برای روز 
ش�نبه مورخه 97/11/27 س�اعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 11 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.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 11 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/73(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/686(
بدینوسیله به آقای/خانم علیرضا بیاتی فرزند محمد حسین فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم جال محروقی فرزند حسن دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 13 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/686 ثبت و برای روز مورخه 97/11/27 ساعت 
8:30 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 13 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی مجتمع شورای حل اختاف 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 13 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/74( ان�حصار وراث�ت )97/944(
 نظر به اینکه آقای/خانم امید قره باغی دارای شناسنامه شماره 1050087828 به شرح دادخواست به کاسه 97/944 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مینا قره باغی به شناسنامه 6440260049 در تاریخ 1397/06/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- امید قره باغی ش.ش: 1050087828 ص: نیشابور پدر مرحومه 2- زهرا قره باغی ش.ش: 
6440072099 ص: تحت جلگه مادر مرحومه. 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

)512/75( ان�حصار وراث�ت )97/1022(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی حیدری دارای شناسنامه شماره 0920257380 به شرح دادخواست به کاسه4/97/1022 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حیدری به شناسنامه 10 در تاریخ 1392/01/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا حیدری ف: محمد ش.ش: 89 ت.ت: 1357 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- سحر حیدری ف: 
محمد ش.ش: 5757 ت.ت: 1365 ص: نیشابور دختر متوفی. 3- علی حیدری ف: محمد ش.ش: 0920257380 ت.ت: 1368 ص: مشهد پسر متوفی. 
4- سارا حیدری ف: محمد ش.ش: 1377 ت.ت: 1361 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- مهین دونده ف: جهانگیر ش.ش: 43 ت.ت: 1331 ص: مشهد همسر 
متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

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

)512/76( ان�حصار وراث�ت )97/1238(
 نظر به اینکه آقای/خانم حمیدرضا خاکباز ) ذینفع( دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1238 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور خاکباز به شناسنامه 9 در تاریخ 1390/05/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی اکبر خوردو ش.م: 1061599477 ت.ت: 1333 ص: نیشابور پسر متوفیه. 2- حبیبه خوردو 
ش.م: 1061534316 ت.ت: 1337 ص: نیشابور دختر متوفیه. 3- مریم خوردو ش.م: 1061534324 ت.ت: 1340 ص: نیشابور دختر متوفیه. 4- مرضیه 
خوردو ش.م: 1063604990 ت.ت: 1343 ص: نیشابور دختر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

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

)512/77( رأی شورا )97/402(
کاسه پرونده :4/97/402، شماره دادنامه :740/89 -97/8/27 خواهان : علی زمانی نژاد )نیشابور اداره پست نیشابور صندوق شماره 648(، خوانده : 
مهدیه یاوری ) مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای علی زمانی نژاد فرزند جعفر به طرفیت خانم مهدیه یاوری 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 9401/021235 – 12 مورخه 95/04/25 عهده بانک ملی به مبلغ شش میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و تأخیر تأدیه به استناد فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت با عنایت به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم اباغ وقت مقرر رسیدگی در روزنامه در شورا حاضر نشده و هیچگونه دفاعی از دعوی مطروحه به عمل نیاورده است و مستندات ابرازی 
از ناحیه خواهان مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده است لذا قاضی شورا با عنایت به محتویات پرونده و مراتب فوق دعوی خواهان را در این مرحله از 
رسیدگی وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ نود 
و پنج هزار ریال و هزینه درج آگهی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 95/04/25 الی یوم ااداء در 
حق خواهان صادر و اعام مینماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از انقضای مهلت 

واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد .
اردمه- قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

511/78آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی بانک ملی دادخواستی به طرفیت خوانده/ دانیال فتوتی بروجردی  و حسین فتوتی بروجردی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرس�تان مشهد )47 حقوقی س�ابق( واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 
970875 ثبت گردیده اس�ت  که وقت رس�یدگی آن 97/11/29 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار  آگهی می شود تا  خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( � علی خانی

511/79آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 52/975804  صادره از حوزه شماره 250 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای وحید قربانی مقدم  
جمعا به پرداخت مبلغ 242/588/413 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای غامعباس کرمی  محکوم گردیده است و 
چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/6 از ساعت 8/30 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوارهای حل اختاف مشهد 
واقع در اجرای احکام مدنی شورا مجتمع پنج 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 داده شود 
ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:  سوئیشرت پسرانه 
از جنس پارچه مانژچودون به رنگ طوسی و سایز 40 تا 65 تعداد 500 عدد قیمت واحد 280/000 ریال جمعا طبق نظر کارشناس به مبلغ 140/000/000 

ریال معادل چهارده میلیون تومان ارزیابی گردیده است 
اجرای احکام مدنی شورا مجتمع شماره پنج مشهد

512/80مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودرو پراید 132 مدل 1389 به شماره انتظامی 58-418 ب 41 و شماره موتور 3722051 و شماره 

شاسی 1422289199529S به نام ابوالقاسم عنایتی فرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/81آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به آقای حسین مالک فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب رای شماره488-97/9/27 صادره از شعبه سوم شورای 
حل اختاف تربت حیدریه  به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان آقای حسین برزگر محکوم گردیده رای 
صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی/ روزنامه رسمی  آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره 

اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی  پس از درج  در روزنامه  به  این دادگاه تسلیم نماید.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/82آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی شماره 4331 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای اکبر تقوی یامچلو  فرزند ایاز فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب رای 
708-97/9/12 صادره از ش�عبه 6 ش�ورای حل اختاف تربت حیدریه  به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک و مبلغ 
2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه وکا و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/7/15 تا یوم اادا براساس 
نرخ تورم در حق خواهان آقای احمد رجب پور محکوم گردیده رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی/ 
روزنامه رسمی  آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز  پس از درج  در روزنامه دادخواست واخواهی خویش 

را تکمیا به دفتر شورا ارائه نماید.
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/83آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای جعفر ش�ریفی فرزند حسین فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آقای مهدی رحمتی نوقابی با وکالت خانم بتول پیرزاده 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه یک شورای حل اختاف گناباد ارائه و به کاسه 970063 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
97/11/28 س�اعت 10 صبح وقت رس�یدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
میگردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان گناباد مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی خ امام 
خمینی – روبروی پمپ بنزین مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/84آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن پور جعفر فرزند علی
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نجمه مددی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن پور جعفر فرزند علی به خواسته مطالبه وجه  چک عهده 
پست بانک ایران به شماره 901/17828001 به مبلغ 179013350 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس 9709987201200215 
شعبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/24 ساعت 15/30 عصر 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 2 شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/85آگهی 
دادگاه عمومی و انقاب شهرستان کاشمر بموجب کیفرخواست 9710430061301913 در پرونده کاسه 9709985191100234 برای متهم آقای سید 
آرش فیض فرزند سید محمدباقر به اتهام مشارکت در سرقت وجه موضوع شکایت آقای محمدجواد یزدانی، تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/12/06  ساعت 11 تعیین گردیده است . باعنایت به متواری بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 

انتسابی  در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر کاشمر 

512/86آگهی
شماره بایگانی پرونده : 960691 پیرو آگهی قبلی بدینوسیله مراتب صدور رای در خصوص اتهام اقای شاهین دهی زاده فرزند حسن فعا متواری مبنی 
بر تحصیل مال از طریق نامشروع که به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد 490 هزار تومان در حق شاکی محکوم گردیده به 

نامبرده اعام میگردد، تا با مراجعه به این دادگاه ضمن دریافت رونوشت رای چنانچه اعتراضی داشت در مهلت قانونی ارایه نماید.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی کاشمر

512/87آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم مریم ضابطی طرقی فرزند حسین به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای مهرداد گنج بخش فرزند محمد دادخواستی 
به خواسته تنظیم و انتقال سند پژو پارس به شماره انتظامی 99 ایران 36 م 769 به شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره 
کاسه 6/687/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 10/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه ششم 
شورای حل اختاف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

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

512/88آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقایان 1- علی سلمانی کسرینه فرزند محمد 2- عرفان سلمانی کسرینه فرزند رضا 3- علی اخاقی منش فرزند محمد به آدرس: 
فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محمدرضا عزیزی فدافن فرزند غامرضا دادخواستی به خواسته تنظیم و انتقال سند به شعبه پنجم 
ش�ورای حل اختاف شهرس�تان کاشمر ارائه و به شماره کاس�ه 5/729/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 1397/12/7 ساعت 9/30 وقت 
رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه پنجم مجتمع شوراها شورای حل اختاف شهرستان کاشمر واقع در 
خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت 

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

512/89آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای عبداله برکوب به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که خانم شهربانو مهربان بیدکی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به شماره کاسه 1/1405/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
97/11/27 ساعت 8  وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی بلوار 
امام خمینی 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 یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/90رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نرگس داوری اصل داراي شناس�نامه ش�ماره 1314 به شرح دادخواست به کاسه 1/1463/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامحس�ین داوری اصل به شناسنامه 63 در تاریخ 1397/9/19 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مریم داوری اصل ش ش 8896 ت ت 1350/6/1 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی 2- امیرداوری اصل ش ش 734 ت ت 1364/5/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- نادر داوری اصل ش ش 120 ت ت 1360/1/1 صادره 
از ترب�ت ج�ام فرزند متوفی4- جواد داوری اص�ل ش ش 158 ت ت 1356/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی5-نرگس داوری اصل ش ش 
1314 ت ت 1362/10/16 صادره از تربت جام فرزند متوفی6-بهرام داوری اصل ش ش 0720011345 ت ت 1368/1/1 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی7-ناصر داوری اصل ش ش 11573 ت ت 1358/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی8- طاهره حدادی ش ش 8 ت ت 1323/1/5 صادره 
از تربت جام همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/114آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 970639-302 آقای س�یدمجید گرامیان بایگی فرزندسیدحسین به بی احتیاطی دررانندگی وایرادصدمه بدنی غیرعمد و 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب درروزنامه آگهی تا ظرف30روز ازتاریخ نشر 
درشعبه 302 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 3مشهد واقع درخیابان نواب صفوی 2 حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید. درصورت 

عدم حضور پس ازانقضاء مهلت مقرر رسیدگی واظهار نظرمی نماید.رایگان
بازپرس شعبه302 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 3مشهد

511/115آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 970638-111 خانم نجمه ابراهیمی فرزند غام س�رور به اتهام شهادت دروغ دردادگاه درنزد مقامات رسمی  به علت معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد لذا به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب 
درروزنامه آگهی ، نامبرده مکلف است راس ساعت 09:30 روز 1397/11/29 درشعبه 111 دادگاه کیفری دومشهد حاضر وازاتهام انتسابی دفاع 

نماید درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفتر شعبه 111دادگاه کیفری دو مشهد

511/116آگهی احضارمتهم
بدینوسیله برابرماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم داریوش کیهان مهر که درپرونده کاسه109/942073 به اتهام ایجادمزاحمت 
تلفنی موضوع شکایت ناصر کارگر تحت تعقیب است اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی خود درروز شنبه مورخ1397/12/11 ساعت 
11درشعبه 109دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی ثامن)حرم( حاضرودرغیراین صورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی 

صادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد

511/117آگهی احضارمتهم
بدینوسیله برابرماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم محمدمهدی ارشادی که درپرونده کاسه109/962276 به اتهام ایرادصدمه بدنی 
غیرعمدی ناشی ازعدم رعایت نظامات دولتی حین انجام کار موضوع شکایت خانم معصومه دریانورد تحت تعقیب است اباغ می گردد تاجهت 
دفاع ازاتهام انتسابی خود درروز یکشنبه مورخ1397/12/12 ساعت 11درشعبه 109دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی ثامن)حرم( 

حاضرودرغیراین صورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه 109 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد

511/118آگهی احضارمتهم
بدینوس�یله برابر ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری به مختار پاکدل فرزند محمدرحیم که درپرونده کاسه148/970260 به اتهام مخفی 
کردن متهم حجت رمضان پور گل خطمی تحت تعقیب است اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی خود درروز شنبه مورخ1397/12/18 
ساعت 11درشعبه 148دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی ثامن)حرم( حاضرودرغیراین صورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم 

مقتضی صادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه 148 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد

511/119آگهی احضارمتهم
بدینوسیله برابرماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم حمیدرضا گابیان طرقبه فرزند علی اصغر که درپرونده کاسه148/970245 
به اتهام س�رقت یکدستگاه گوشی موضوع شکایت بتول دهس�تانی اردکانی تحت تعقیب است اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی 
خود درروزچهار شنبه مورخ1397/12/15 ساعت 11درشعبه 148دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی ثامن)حرم( حاضرودرغیراین 

صورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادرخواهد نمود.
مدیردفترشعبه 148 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن مشهد

511/120آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 970181-603  متهم یوسفعلی رجبلو فرزندرمضان به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب می باشد و بواسطه معلوم نیودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب درروزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی  درشعبه 603 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نمایند. درصورت 

عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی واظهار عقیده می نماید .رایگان
بازپرس شعبه 603بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6مشهد

511/121آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 970599-301 آقای فریبرز طائفی مقدم فرزند کریم به شماره ملی 0052937178 به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی وتوهین 
وتهدید باچاقو تحت تعقیب می باش�د و بواس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز مواد 174و560 قانون آئین دادرس�ی کیفری 
مصوب1392 مراتب درروزنامه آگهی می ش�ود و نامبرده مکلف اس�ت ظرف 30 روز درشعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه3 مشهد حاضرو از 

اتهام انتسابی دفاع نماید. درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه301 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 3 مشهد

511/122آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 970254-301 خانم شهناز هاتفی فرزند محمد به شماره ملی 0071320504 به اتهام خرید طفل تحت تعقیب می باشد و بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز مواد 174و560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 مراتب درروزنامه آگهی می شود و نامبرده 
مکلف است ظرف 30 روز درشعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه3 مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید. درصورت عدم حضور درموعد 

مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه301 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 3 مشهد

511/123آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 970681 شعبه 422 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4مشهد آقای حسن جاهد به موجب گزارش مرجع انتظامی به 
اتهام رانندگی بدون گواهینامه باموتور سیکلت تحت تعقیب قراردارد . باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم 
دسترسی به او ، طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت درروزنامه آگهی ومتهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود.پس 

ازانقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.رایگان
 -دادیار شعبه422 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد

511/124آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 971205 ش�عبه 422 دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب ناحیه 4مشهد آقای محمد معتمد به موجب شکایت آقای احسان 
کاظمی به اتهام تهدید باچاقو تحت تعقیب قراردارد . باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم دسترسی به او ، 
طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت درروزنامه آگهی ومتهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود.پس ازانقضای مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.رایگان
-دادیار شعبه422 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد

511/125آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 970303 شعبه 422 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4مشهد آقای حجت دلدار به موجب گزارش مرجع انتظامی به 
اتهام رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب قراردارد . باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم دسترسی به او 
، طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت درروزنامه آگهی ومتهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود.پس ازانقضای مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهدشد.رایگان
-دادیار شعبه422 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد

511/126آگهی احضارمتهم
به این وسیله برابر ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای رضا حمیدی فرزند عزیز اله درپرونده کاسه 138/971182 به اتهام کاهبرداری 
به میزان هفت میلیون وپانصدوپنجاه هزارتومان مضووع شکایت آقای مرتضی ذوالفقاری فرزند علی اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی 
خود درجلسه وقت رسیدگی روز دوشنبه مورخ1397/11/29 ساعت 12ظهر درشعبه138 دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضای امام 
خمینی )ره( واقع دربلوار مدرس مش�هد)چهارطبقه س�ابق( حاضر ودرغیراینصورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادرخواهد 

نمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد

511/127آگهی احضارمتهم
به این وسیله برابر ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای محمداسماعیل قد بیگی فرزند احمد به اتهام  ترک انفاق وایراد صدمه عمدی 
درپرونده کاسه 106/971047 موضوع شکایت خانم پروین یار احمدی اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی خود در مورخ1397/12/20 
ساعت 8/30صبح  درشعبه106 دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی عدالت نبش شیرودی 13 حاضر ودرغیراینصورت دادگاه به 

موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادرخواهد نمود.رایگان
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد

511/128آگهی احضارمتهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری به آقایان عباس عظیمیان وغامرضا صفری به اتهام مشارکت درایراد صدمه بدنی 
عمدی وتهدید درپرونده کاسه 106/971043 موضوع شکایت آقای محمدباغی باغکی فرزند محمدحسن اباغ می گردد تاجهت دفاع ازاتهام 
انتسابی خود در مورخ1397/12/20 ساعت 9صبح  درشعبه106 دادگاه کیفری دومشهد مستقر درمجتمع قضایی عدالت نبش شیرودی 13 حاضر 

ودرغیراینصورت دادگاه به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادرخواهد نمود.رایگان
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو مشهد

511/129آگهی احضارمتهم
بدینوسیله به آقایان سعید ادیبی وامیرحسین عرفانیان اباغ می گردد برحسب شکایت آقای محسن سعیدی فرزند غامرضا درپرونده کاسه 
4/970034/ک 1 این دادگاه به اتهام مشارکت درآدم ربائی وایراد ضرب وجرح عمدی وتخریب وتوهین تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی 
برای مورخ 1397/12/22 ساعت11صبح تعیین گردیده است باعنایت به تبصره یک ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 درامور 
کیفری مراتب دونوبت به فاصله ده روز درجراید کثیراانتشار درج می گردد تادرموعد مقرر درشعبه 4کیفری یک خراسان رضوی به نشانی 
بلوار ساجدی  جهت استماع شهادت شهود شاکی حاضروازاتهام انتسابی دفاع نمائید درغیراینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی وحکم 

مقتضی راصادر خواهدنمود.رایگان
مدیردفتر شعبه 4دادگاه کیفری یک)ویژه اطفال و نوجوانان( خراسان رضوی

511/130آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای عبدالرضا مسلمی کویری فرزند محمدرضا که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از ش�عبه23 درپرونده کاسه 961241-23 به موجب دادنامه ش�ماره 9709975114800851 مورخ 1397/10/16 صادره ازشعبه 
23خانواده مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ هشتصد هزارتومان بابت نفقه جاریه هریک ماه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/2 
به طور استمراری وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ هشتادوپنج هزارتومان درحق محکوم له وپرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرا 
ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باش�د.بدیهی اس�ت باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 
آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/131آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به علیرضا عابدی سعیدی ورضا ساقی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه 
صادره از درپرونده کاسه 961106 به موجب دادنامه شماره 9709977508900108 مورخ 1397/02/16صادره ازشعبه 250 محکوم علیه محکوم 
به  محکومیت تضامنی خواندگان)آقای علیرضا عابدی سعیدی ،رضا ساقی( به پرداخت مبلغ 164/000/000 ریال بابت اصل خواسته طبق پاسخ 
استعام ازتعاونی اعتبارثامن اائمه علیه السام مورخ1396/12/14 وهزینه دادرسی به مبلغ4/545/000 ریال ومبلغ300/000 ریال بابت هزینه 
حق الدرج وپرداخت مبلغ 8/964/800 ریال درحق خواهان. پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.
بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی اموردفتری شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع قضایی مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد

آگهی 511/132
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محس�ن نوروزی ومحمد غرابادیان که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گرددچون وفق دادنامه شماره9709977508900383  صادره ازشعبه250 درپرونده شماره 970095 محکوم به محکومیت تضامنی خواندگان 
پرداخت مبلغ50/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره556823-1396/6/31 وجیران)پرداخت ( خسارت وارده به سبب 
تاخیردرتادیه براساس )فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم برشاخص بهای کااها 
وخدمات مصرفی درتاریخ صدور چک( ونیزپرداخت مبلغ1/052/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی وحق الوکاله طبق 
تعرفه قانونی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وحق الدرج آگهی به مبلغ 450/000 ریال درحق خواهان )آقای محمد صادقی( وپرداخت نیم 
عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
منشی شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/133آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محسن ارشد شاه تقی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره درپرونده 
کاسه 960707 به موجب دادنامه شماره 9609977508901198 مورخ1396/11/8 صادره ازشعبه 250 مشهد محکوم علیه محکوم به  پرداخت 
مبلغ جمعادویست میلیون ریال بابت اصل خواسته دوفقره سفته به شماره 0513182-0513181 هرکدام به مبلغ یکصدمیلیون ریال وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1396/8/4 لغایت یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی وهزینه دادرسی به مبلغ 5/100/000 ریال 
وهمچنین مبلغ چهارصدوپنجاه هزارریال بابت حق الدرج آگهی وهمچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق محکوم له می باشد. 
پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم 
، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
متصدی اموردفتری شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع قضایی مجتمع شماره  5شهرستان مشهد

511/134آگهی 
خواه�ان حامد س�لیمانی پور دادخواس�تی به طرفیت آقای احمد زرین درفش به خواس�ته مطالبه وجه بابت س�ه فقره چک بش�ماره 
065121 م�ورخ 1390/03/20 و152020مورخ1390/04/22 و152030 مورخ1390/05/06 هرس�ه عهده بانک صادرات ومطالبه وجه حواله 
606602 م�ورخ 1390/05/08 و606612 م�ورخ1390/05/22 جمعاب�ه مبل�غ 43/685/300ریال به انضمام مطالبه خس�ارات دادرس�ی 
وتاخیرتادیه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
س�ه شهرس�تان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قرنی بین قرنی22و24ارجاع وبه کاس�ه970854 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/11/28 س�اعت 09:30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان وبه تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
ش�ود تاخوانده پس از نش�ر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-الهه فخاری

511/135آگهی 
خواهان جواد زیدی دادخواس�تی به طرفیت آقای محمد  س�عید زنکنه مقدم به خواس�ته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به ش�ماره 
651661/1041 مورخ 1393/05/26 عهده بانک پاس�ارگاد به مبلغ 85/000/000 ریال به انضمام خس�ارات دادرس�ی وتاخیرتادیه تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
واقع درمش�هدبلوار ش�هیدقرنی-بین قرنی22و24 ارجاع وبه کاس�ه970931 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/28 
س�اعت 08:30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تاخوانده پس 
از نش�ر آگهی واطاع از مفاد ان به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-اه فخاری
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شماره پرونده: 5/97ش/736  شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان ورامین  
شماره و تاریخ دادنامه: 970 مورخ

97/10/9  نام و نشانی خواهان:  محمد رضا اسدیان – تهران میدان شهدا – خ 17 شهریور چهار 
راه دروازه دواب  نام و نشانی خوانده:  علیرضا سهرابی / مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه 
به میزان 180/000/000 ریال بابت چهار فقره س�فته با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
و تادیه  در تاریخ 97/10/2  جلسه رسیدگی شورای حل اختاف به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تش�کیل است  پس از ماحظه اوراق و محتویات پرونده و نظرمشورتی اعضاء ادامه رسیدگی را 
ازم ندانس�ته ، ش�ورا ختم رسیدگی را اعام  و به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
»رای قاض�ی ش�ورا « در خصوص دعوی خواهان محمد رضا اس�دیان  فرزن�د  تقی  به طرفیت 
خوان�ده  علیرضا س�هرابی  فرزن�د  اباصلت به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هش�تاد 
میلیون ریال با احتس�اب هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 92/11/20 لغایت 
اجرائیه  با لحاظ نظریه مش�ورتی اعضا ش�ورا ، محتویات  پرونده ، مس�تندات ابرازی خواهان ، 
کارت شناسایی ، چهار فقره سفته به شماره های 412360  و 412359 و412357 و 412358 و 
اینکه خوانده با وصف اباغ  جهت دفاع حاضر نشده و ایحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان 
را وارد تش�خیص و به اس�تناد  مواد  198 و515و519 و 502  قانون آئین دادرسی مدنی و بند 2 
مواد 1258 و قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت یکصد و هشتاد میلیون  ریال 
با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  92/11/20 لغایت اجرای حکم  حسب نرخ تورم اعامی 
از سوی بانک مرکزی  که حین اجراء از سوی اجرای احکام محاسبه میگردد و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی تا این مرحله دادرس�ی و مبلغ  ریال  بابت  هزینه دادرس�ی در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این حوزه می باشد. 
 1742/97/ خ   قاضی مشاور شعبه پنجم  شورای حل اختاف ورامین- حبیب شاهسون 

)) آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول (( ) نوبت اول (
نظر به اینکه به موجب دادنامه به ش�ماره های 114 – 112 – 109 و 111 و اجرائیه  به 
شماره های 95 /2 ش/ 1447 – 2/95ش/ 1448 – 2/95ش/ 1450 و 2/96ش/1449 
صادره از شورای حل اختاف  ورامین و ثبت به کاسه های 962021 ج ش – 962020 
ج ش – 962019 ج ش و 962018 ج ش اج�رای اح�کام مدنی ش�ورای حل اختاف 
ورامی�ن محکوم علیه آقای  داود س�لطانی فرزند غامحس�ین محکوم گردیده  به 
پرداخت وجه در حق محکوم له آقای س�عید صفدری ، لذا محکوم له در  راس�تای 
اس�تیفای  محکوم به تقاضای توقیف  اموال محکوم علیه را نموده  اس�ت که اموال  
توس�ط  کارشناسان  خبره دادگستری  به شرح ذیل  کارشناسی  و ارزیابی گردیده 
اس�ت. با توجه به معرفی اموال  از سوی شخص ثالث آقای عبداله جهانگیری اموال 
ش�امل: یک ب�اب خانه به پاک ثبت�ی 1417 فرعی از 2  اصلی به مس�احت  زمینی 
108 متر مربع  و بصورت یک باب خانه اس�کلت نیمه فلزی  و نمای  س�یمان و کف 
س�رامیک و دارای امتیازهای آب ، برق و گاز می باشد ملک فوق در آدرس  ورامین 
– بلوار ش�هید قدوسی – خ ش چمران – کوی آزادی – خ شهید بویه زاده – سمت 
چپ – روبه روی  حس�ینیه  مکتب المهدی – بن بس�ت اله 1 – سمت چپ  - درب 
س�وم – پاک 6 واقع گردیده  اس�ت و حسب نظر کارشناس�ی ملک فوق با شرایط 
مندرج در برگ کارشناسی  به قیمت پایه  1/600/000/000  ریال معادل صد و شصت 
میلیون تومان قیمت گذاری ش�ده است. لذا مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ  
97/11/29  از ساعت 9 الی 10 صبح واقع در اجرای  احکام مدنی شورای حل اختاف 
ورامین و با حضور نماینده  محترم دادستان از طریق مزایده به فروش  برسد مزایده 
از قیمت کارشناس�ی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین  قیمت را 
پیشنهاد نماید  فروخته خواهد شد  کلیه هزینه های  نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه است  طرفین می توانند  ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه 
انج�ام  مزایده اعتراض نمایند که در این صورت  تا رس�یدگی به اعتراض از س�وی 
دادگاه م�ورد مزایده  به نام خریدار منتقل نخواهد ش�د. ضمنا طالبین  ش�رکت در 
مزای�ده م�ی توانند ظرف یک هفته قبل  از مزایده با اط�اع این اجرا از اموال مورد 

مزایده  بازدید نمایند./چ
   1743/97/خ     مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف ورامین - میرزایی 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آق�ای محم�د مه�دی محمدی داراي شناس�نامه ش�ماره  1 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه  
1/97ش/1256  ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان عبداله محمدی  بشناس�نامه  32  درتاریخ  97/6/27  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگ�ی گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(- متقاضی  ف�وق الذکر آقا نام 
محم�د مهدی نام خانوادگی  محمدی  نام پدر عبداله ش�ماره شناس�نامه 1  )2(- نام ناهید نام 
خانوادگ�ی محمدی نام پدر عبداله ش�ماره شناس�نامه 842 )3(- نام  معصوم�ه  نام خانوادگی 
محم�دی  نام پدر عبداله ش�ماره شناس�نامه 19 )4(- نام  زهرا ن�ام خانوادگی محمدی نام پدر 
عبداله  شماره شناسنامه 3522 )5(- نام منصوره نام خانوادگی محمدی نام پدر عبداله  شماره 
شناس�نامه  31 )6(- نام  محمد  نام خانوادگی  محمدی  نام پدر عبداله ش�ماره شناس�نامه 5 
)7(- نام س�عید نام خانوادگی  محمدی  نام پدر عبداله  شماره شناسنامه  703 )8(-  زهره نام 
خانوادگی محمدی  نام پدر عبداله  ش�ماره ش�نامه 917  اینجانب با انجام تش�ریفاتی 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.
                          1745/97/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم مریم خزائی داراي شناس�نامه شماره  435 به شرح دادخواست به کاسه  1/97ش/1263  
از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زربانو 
خزائ�ی  بشناس�نامه  260  درتاریخ 97/9/10  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(- متقاضی  فوق الذکر خانم  نام مریم  نام خانوادگی 
خزائی  نام پدر اه بخش ش�ماره شناسنامه  435  )2(- نام جال نام خانوادگی خزائی  نام پدر 
اه بخش ش�ماره شناس�نامه 355  )3(- نام اکبر نام خانوادگی خزائی نام پدر اه بخش شماره 
شناس�نامه 5 )4(- نام زهرا  نام خانوادگی خزائی نام پدر عزیز ش�ماره شناس�نامه 9 )5(- نام 
خدیجه نام خانوادگی خزائی نام پدر عزیز ش�ماره شناسنامه 348 )6(- نام ربابه  نام خانوادگی 
خزائی نام پدر عزیز ش�ماره شناس�نامه 263  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.
                              1748/97/خ    رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

اگهی وقت رسیدگی
خواهان/ش�اکی محمدتق�ی زاهد دادخواس�تی بطرفیت خوان�ده اداره منابع طبیع�ی وآبخیزداری کردکوی س�ازمان جنگلها ومراتع 
کش�وربه نمایندگی ازدولت جمهوری اس�امی ایران- حیدرفرهادی رودبارکی-اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان گلستان 
بخواس�ته اتهام ابطال سندرس�می)موضوع سندملک است(قلع وقمع مس�تحدثات س�ایردعاوی غیرمالی-خلع ید-اعتراض به رای 
قاض�ی هی�ات حل اختاف قانون تعیین تکلیف اختافات اراضی موضوع اجرای ماده56قان�ون جنگلها ومراتع اثبات وقوع بیع اثبات 
مالکیت)مالی غیرمنقول(مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709980056100621بایگانی970679/شعبه2دادگاه 
عموم�ی حقوقی گرگان ثبت وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/07س�اعت12تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طب�ق موضوع ماده 73 
قان�ون آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول الم�کان بودن خوانده حیدرفرهادی رودبارکی ودرخواس�ت خواه�ان مراتب 1نوبت درکی 
ازجرایدکثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد
1331-منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی وقت رسیدگی
خواهان/ش�اکی تعاونی منحله فرش�تگان درحال تصفیه باوکالت موسس�ه کاس�پین دادخواس�تی بطرفیت خوان�دگان علی تازیکه 
لمسکی-س�میه رهس�پارمفیدآبادی- محمدتق�ی وحدانیان- قربانعل�ی لیاقی بخواس�ته/اتهام مطالبه وجه بابت...مطالبه خس�ارت 
تاخیرتادیه-مطالبه خس�ارت دادرسی مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709980056100566بایگانی970624/
ش�عبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/30 س�اعت9/30تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق 
موض�وع ماده73قانون آئین دادرس�ی مدن�ی بعلت مجهول المکان بودن خوانده س�میه رهس�پار مفیدآبادی ودرخواس�ت خواهان 
مراتب1نوبت دریکی ازجرایدکثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف1ماه پس از تاریخ نش�رآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد
1332-منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به مهدیار گنجی
خواهان امید صفرپور فلیان ف حس�ینعلی دادخواس�تی بطرفیت خوانده مهدیارگنجی بخواس�ته مطالبه وجه 
بمبلغ 20400000ریال ومطالبه خس�ارت دادرسی وخس�ارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاس�ه 9709981720500743 بایگانی970757/ش�عبه 5ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی 
شهرس�تان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/24ساعت8/30تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی بعل�ت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب1نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراانتشارآگهی میگردد تاخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه دادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریاف�ت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد
1328-مسئول دفتر شعبه5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شکیباراد

حصروراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت ثریا حسینی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720400753 بایگانی970778/
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نرگس حسینی ف میرجباربه ش ش194دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به1-علی اصغر حس�ینی ف میرجبار به ش ملی198برادرمتوفی2-

معصومه حسینی ف میرجبار به ش ملی782خواهرمتوفی3-محبوبه حسینی ف میرجبار به ش ملی164خواهرمتوفی4-ثریا حسینی 
ف میرجبار به ش ملی8761خواهرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تاچنانچه شخصی 
اعتراض�ی داردویاوصی�ت نامه ای ازمتوفی نزداومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف مدت1م�اه به این دادگه تقدی�م دارد واا گواهی 

صادرخواهدشد 
1327-مسئول دفتر شعبه4شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خلیلی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده4/97/370بموج�ب دادنام�ه شماره1068س�ال96 ش�عبه9 دادگاه حقوق�ی گ�رگان محک�وم علی�ه تق�ی دائ�ی ف عب�اس 
بمبلغ293/195/139ریال درحق محکوم له حمیده بیگم صد خروی بدهکار میباش�د که ملک زیررا جهت پرداخت بدهی محکوم علیه 
تعرفه نموده اس�ت ملک زیرپس ازتوقیف کارشناس�ی وبه قیمت ذیل ارزیابی شده است که ملک موصوف پس ازجری تشریفات قانونی 
کارشناسی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه 
وتس�لیم نمایند نظریه کارشناس�ی محکوم له حمیده بیگم خسروی محکوم علیه تقی دایی نشانی ملک گرگان بلوارنهارخوران انتهای 
عدالت69س�مت راست مجتمع صدف مطابق کروکی مختصات4077994y 272426x  ب-مشخصات ثبتی باتوجه به تصویر سند ارائه 
شده واحد تعرفه شده جهت ارزیابی دارای2سند مالکیت میباشد که مجموع 2سند تشکیل 1واحد کامل میدهدیکی بشماره3058فرعی 
از3996-اصلی مفروز ومجزی ش�ده ازپاک2969-فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش1ثبت گرگان مس�احت 55/06 مترمربع میباش�د 
وهمچنی�ن پاک ش�ماره 1516-فرع�ی از107-اصلی مف�روز ومجزی ش�ده از1182فرعی ازاصل�ی مذکور واقع دربخ�ش1 ثبت گرگان 
بمتراژ43/40مترمربع که عرصه این پاک وقف میباشد وهمچنین باتوجه به ارائه تصویرسندرسمی که پیوست میباشد سهم عرصه مربوط 
به تقی دایی  برابر120/93مترمربع میباشد میزان مالکیت 6دانگ عرصه واعیان سنداول55/06مترمربع بنام تقی دایی میباشد وهمچنین 
مالکیت 6دانگ اعیان سند43/40متر مربع بنام تقی دایی میباشد که سهم عرصه آن وقف میباشد متصرف مالک میباشدج-ملک1واحد 
مسکونی طبقه اول شرقی بمساحت تقریبی99 مترمربع باانباری واقع درپشت بام آپارتمان4واحده میباشد که آسانسورندارد کف واحد 
موزاییک وموکت وکف آشپزخانه سنگ وکابینت آشپزخانه فلزی میباشد دارای امتیاز برق وگازبصورت مجزی میباشد نمای ساختمان 
پودرس�نگ میباشدقدمت س�اختمان باای20سال ساخت میباشد نظریه کارشناس�ی ارزیابی ملک بابررسیهای بعمل آمده وباتوجه به 
موقعیت مکانی ملک پس ازکسب اطاع از مطلعین محلی وبادرنظرگرفتن مواردذکرشده باا قیمت ملک موصوف بصورت تخلیه وبدون 
درنظرگرفتن تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد بیشتربخاطر سهم عرصه برابر5/700/000/000ریال پانصدوهفتادمیلیون 
تومان ارزیابی وتعیین ارزش میگردد زمان ومکان مزایده1-زمان مزایده روزشنبه مورخه 1397/11/6ساعت9الی10صبح2-مکان مزایده 
دفتر شعبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع 
وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا" بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره 
اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک مورد نظربازدید نمایند4-

تحوی�ل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکنن�ده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده 
این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای 

عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1325-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
  پرونده کاسه9609981720900548بایگانی960552/ش�عبه9 ش�ورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهای�ی ش�ماره9709971720900855خواهان قدرت ال�ه گلریزف محمدصادق باوکال�ت محمدصاحب فیضی ف رحمت اله بنش�انی 
گلس�تان گرگان نبش عدالت22برج مروارید ط6واحد11خوانده صدیقه حیدری پور ف تقی بنش�انی مجهول المکان خواس�ته مطالبه 
وجه بابت...رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواس�ت تقدیمی خواهان قدرت اله گلریز باوکالت محمدصاحب فیضی بطرفیت صدیقه 
حی�دری پورف تقی بخواس�ته حکم ب�ه محکومیت خوان�ده بپرداخت مبلغ125/000/000ری�ال بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه وهزینه 
دادرس�ی وحق الوکاله ماحصل ادعای وکیل بوکالت از موکلش براین محور استوارمیباش�د که موکل حس�ب مس�تندات ابرازی اقدام 
به واریز وجه بحس�اب خوانده تاس�قف خواس�ته درقالب قرض نموده اس�ت بدون اینکه به ایش�ان وجه یاوجوه�ی بدهکار ومدیون 
باش�دباوصف مراجع�ات مکررخوانده اقدامی درخصوص ادای قرض معمول نداش�ته تقاضای مطالبه ی وجوه واریزی بش�کل بش�رح 
پیش گفته را مینماید درجلس�ه یی که بدین منظورتش�کیل میگردد خوانده باوصف اباغ واطاع ازطریق جراید کثیراانتشار حضور 
نیافت�ه دف�اع موثروموجهی ازخویش معمول نمیدارد بدین وصف مس�تندات اب�رازی مصون ازایراد وانکار ازس�وی وی واقع گردیده 
اس�ت النهایه باتوجه به مراتب معنونه ی فوق ش�ورا دعوی به ش�کب حاضررا تاسقف خواسته واردوثابت تش�خیص داده مستندا به 
مواد9و27قان�ون ش�وراهای حل اخت�اف مصوب1394ومواد198و515و522قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم ب�ه محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ125/000/000ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت مورخ96/09/14لغایت 
وصول محکوم به احتس�اب مبلغ3/645/000ریال هزینه دادرس�ی ومبلغ5/000/000ریال حق الوکال�ه وکیل درحق خواهان ومبلغ000 
/300ری�ال هزینه نش�رآگهی درح�ق خواهان صادرواع�ام مینماید رای صادره غیابی محس�وب ظرف20روزپ�س ازتاریخ اباغ قابل 

واخواهی دراین شعبه و20روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
1334-قاضی شعبه9 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبانی حاجی

5- حصروراثت
خانم س�میرا نمازیان فرزند ایرج دارای کدملی 2992872989  ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970595 م�ورخ 97/10/8 توضیح داده 
ش�ادروان ای�رج نمازیان فرزن�د عباس و عصمت کدملی 2991969385  در تاریخ 97/9/3 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- خانم صدیقه ارجمن�د کرمانی فرزند محمود دارای کدملی 2992005320 )همس�ر( زوج متوفی. 2- آقای 
علی نمازیان فرزند ایرج دارای کدملی 2992206776 پسر متوفی. 3- خانم سمیرا نمازیان فرزند ایرج دارای کدملی 2992872989 
دختر متوفی. 4- خانم پریس�ا نمازیان فرزند ایرج دارای کدملی 2993975722 دختر متوفی. براساس اظهار خواهان ماترک متوفی 
نامح�دود )بیش از س�ی میلیون ریال( تعیین گردیده اس�ت.  لذا مراتب ی�ک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می 
ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل 
اخت�اف تقدی�م دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است.
595 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم دولت ش�هریاری فرزند دینیار دارای کدملی 2992001325 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره اندیکاتور 97/12/25 مورخ 97/10/17 
توضیح داده شادروان هوشنگ همایی فرزند رستم و ملک خانم کدملی 2991964987 در تاریخ 97/10/6 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از : 1- خانم مهردخت همائی فرزند هوش�نگ دارای کدمل�ی 2992615714 دختر متوفی. 2- خانم 
مهن�از همائی فرزند هوش�نگ دارای کدمل�ی 2992277282 دختر متوفی. 3- خانم دولت ش�هریاری فرزند دینی�ار دارای کدملی 
2992001325 )همسر( زوجه 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 اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی 

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

7- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : قاسم جعفری، فرزند : غامرضا، نشانی: استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان ابوذر جنوبی 
کوچه 40 بعد از 2 متری س�مت چپ منزل 5 مش�خصات محکوم علیه : حس�ن رضا باقرزاده، فرزند : کاظم، نش�انی : مجهول المکان 
محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973470200565 محکوم علیه محکوم 
است به حضور وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو موصوف بنام خواهان به انضمام هزینه دادرسی 

به پرداخت مبلغ 2/310/000 ریال در حق خواهان و نیم عشر دولتی.
914 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

8- دادنامه
پرونده کاس�ه 9609983470300583 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9609973470301153 
خواهان : آقای علیرضا نژاد مایری فرزند محمدرضا به نش�انی اس�تان کرمان – شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان خواجو نبش 
کوچه 7 مبل ایده خوانده :آقای غام نبی محمود زهی فرزند تاج محمد به نشانی کرمان – کرمان بزرگراه امام خمینی کوچه 10 منزل 
نما س�رامیک سفید خواس�ته ها : 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاسه فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر 
ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 
و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت خواهان آقای علیرضا نژاد مایری بطرفیت 
خوانده آقای غام نبی محمود زهی بخواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 959635 عهده بانک ملی شعبه غدیر کرمان از حساب 
جاری 111103736001 به مبلغ س�ی و س�ه میلیون ریال ، تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دالت بر 
اس�تقرار دین به میزان خواس�ته در عهده خوانده داش�ته و بقای اصول مس�تندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقای دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، لذا چون خوانده در ش�ورا حضور نیافته و دفاعی موجه در قبال دعوای 
مطروحه معمول نداش�ته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اس�ت، لذاش�ورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی و مواد 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاحی چک مصوب 
مجمع تش�خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س�ی و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد 
و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس نرخ 
ش�اخص تورم بانک مرکزی صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی محس�وب و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
583 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای حس�ین رضا عبدالوند  دارای شناس�نامه ش�ماره 135 به شرح دادخواست به کاس�ه 970044  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا دهباایی  به شناسنامه 9 در تاریخ 1396/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- اله حس�ین دهباایی فرزند میرزا ش ش 306 نس�بت با متوفی پس�ر 
2- بهمن دهباایی فرزند میرزا ش ش 6 نسبت با متوفی پسر 3- رمضان دهباایی فرزند میرزا ش ش 2 نسبت با متوفی پسر 4- لیا 
دهباایی فرزند میرزا ش ش 4 نسبت با متوفی دختر 5- بانو دهباایی فرزند میرزا ش ش 385 نسبت با متوفی دختر 6- ملک تاج 
دهباایی فرزند میرزا ش ش 215 نسبت با متوفی دختر 7- شهرزاد دهباایی فرزند میرزا ش ش 3 نسبت با متوفی دختر 8- عیسی 
دهباایی فرزند میرزا ش ش 1 موالید نس�بت با متوفی پس�ر 9- غامحس�ین دهباایی فرزند میرزا ش ش 304 نسبت با متوفی پسر 
10- شمس�ی دهباایی فرزند میرزا ش ش 384 نس�بت با متوفی دختر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/652/ ک رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای محمد حس�ین آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره  571  به شرح دادخواست به کاس�ه 970046  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  احمد علی حس�ین آبادی به شناسنامه  9 در تاریخ 1397/8/20 اقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- مصطفی حس�ین آبادی فرزن�د احمد علی ش ش 4539 
نسبت با متوفی پسر 2- محمد حسین آبادی فرزند احمد علی ش ش 671 نسبت با متوفی پسر 3- مریم حسین آبادی فرزند احمد 
علی ش ش 715 نس�بت با متوفی دختر 4- مجتبی حس�ین آبادی فرزند احمد علی ش ش 4538 نس�بت با متوفی پس�ر 5- آمنه 
حس�ین آبادی فرزند احمد علی ش ش 1322 نس�بت با متوفی دختر 6- فاطمه حس�ین آبادی فرزند احمد علی ش ش 656 نسبت با 
متوفی دختر 7- رحمت حس�ین آبادی فرزند احمد علی ش ش 25 نس�بت با متوفی پسر 8- عصمت حسین آبادی فرزند بابا ش ش 
13 نس�بت با متوفی همس�ر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/652/ ک رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
آق�ای حاجیعلی فیروزآبادی تپه  دارای شناس�نامه ش�ماره 3309314170 به ش�رح دادخواس�ت ب�ه کاس�ه 970012 از این دادگاه 
درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان علی خان فیروزآب�ادی تپه  به شناس�نامه 61  در تاریخ 
1393/05/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد علی فیروزآبادی فرزند 
علی خان ش ش 3309745295 نسبت با متوفی پسر 2- نادعلی فیروزآبادی فرزند علی خان ش ش 3309313832 نسبت با متوفی 
پس�ر 3- حاجیعلی فیروزآبادی تپه فرزند علی خان ش ش 3309314170 نسبت با متوفی پسر 4- چراغعلی فیروزآبادی فرزند علی 
خان ش ش 161 نس�بت با متوفی پس�ر 5- نرگس فیروزآبادی تپه فرزند علی خان ش ش 2 نسبت با متوفی دختر 6- کبری گلیارانی 
فرزند عبداله ش ش     3309654788 نس�بت با متوفی همس�ر 7- فاطمه فیروزآبادی تپه فرزند علی خان ش ش 1126 نس�بت با 
متوفی دختر 8- فرنگ فیروزآبادی تپه فرزند علی خان ش ش 16 نس�بت با متوفی دختر 9- توران فیروزآبادی فرزند علی خان ش 
ش 618 نسبت با متوفی دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/654/ ک رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی
آقای علی بابا چراغی فرزند محمد مراد به نشانی مجهول المکان نظر به اینکه حکم طاق شماره 9709978310501438 – 97/8/7 
پرونده  کاسه 9709988310500241 بین شما و خانم کبری حضرتی قطعی گردیده در اجرای دستور ریاست شعبه 3 دادگاه و تبصره 
35 قانون حمایت خانواده به ش�ما اخطار می گردد و حداکثر ده روز پس از نش�ر این آگهی به آدرس کرمانشاه ، بلوار ارشاد ، چهارراه 

آتش نشانی روبروی دبستان آل آقا ، دفتر طاق 36 مراجعه نمایید در صورت عدم حضور طاق مطابق مقررات ثبت می گردد .
12/509 دفتر طاق 36 کرمانشاه

آگهی حصروراثت 
 خانم زینب کرنکش خواه  به ش�ماره ملی 6990063750  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 97/55 از این دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا چاکری   به کد ملی 3590790245 در تاریخ 1389/06/15 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- عیسی 
چاکری به ش�ماره ملی 3590798981 تنها فرزند ذکور متوفی 3- ش�هربانو چاکری به ش�ماره شناس�نامه 1180 4- مهبانو چاکری 
به ش�ماره شناس�نامه 1274 5- حوری چاکری به ش�ماره شناس�نامه 1668 6- مهتاب چاکری به شماره شناس�نامه 1669 فرزندان 
ان�اث متوف�ی و آن مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ی�ک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد .
1506 قاضی شورای حل اختاف شهرستان دلگان 

آگهی حصر وراثت 
آقای عبدالرضا نبی بوف فرزند عباس  به ش�ماره شناس�نامه 790 صادره از دزفول درخواستی 
به شماره 9709987078700275   به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که مرحوم  عباس نبی بوف فرزند حیدر به ش�ماره شناس�نامه 28  ص�ادره از دزفول در تاریخ 
1387/09/03 در شهرس�تان دزف�ول فوت ورثه اش عبارتن�د از: 1. متقاضی  فوق  2. محمدرضا 
نبی بوف به ش�ماره شناس�نامه 54964 صادره از دزفول )پس�ران متوفی( 3. طوطی نبی صوف 
به ش�ماره شناس�نامه 1 صادره از شوش 4. بتول نبی لوف به ش�ماره شناسنامه 54964 صادره 
از دزف�ول 5. مهی�ن نبی لوف به ش�ماره شناس�نامه 604 صادره  از  دزف�ول 6. هاجر جهانی به 
ش�ماره شناسنامه 436 صادره از دزفول 7. طیبه نبی لوف به شماره شناسنامه 48798 صادره 
از دزفول دختران متوفی 8. زری باقا فروش�ان دزفولی به شماره شناسنامه 33924 صادره از 
دزفول زوجه متوفی و اغیر پرونده کاس�ه 970491 در این ش�ورا ثب�ت گردید. اینک باانجام 
تش�ریفات قانون�ی مراتب مزبور را در یک نوب�ت آگهی می نما ید تا هر ک�س ا عتراض دارد یا 
و صی�ت نام�ه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد 
وااگواهی صادر و هر و صیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
144 قاضی شورای حل اختاف دادگستری شهرستان دزفول 

آگهی حصر وراثت 
بانو مریم شهرت دامی فرزند غام حسین به شناسنامه 4 صادره از دزفول درخواستی به شماره 
کاس�ه 970614/6/97 در ش�ورا ثبت گردیده به خواس�ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضی�ح داده که مرحوم نجات ش�هرت ظاهرزاده به شناس�نامه 6  ص�ادره از دزفول در تاریخ 
97/9/12 در دزف�ول اقامت�گاه دائمی فوت ورثه اش عبارتن�د از 1. متقاضی  باا زوجه متوفی  و 
اغیر اینک با ان ام تش�ریفات قانونی مراتب مزب�ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد  واا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ  ابراز 

شود از در جه اعتبار ساقط ا ست. 
143 رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم شاقدم سلگی دارای شناسنامه شماره 1236 به شرح دادخواست به کاسه 970654 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  لیا س�لگی به شناسنامه ش�ماره 87 در تاریخ 94/7/6 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  حصر وراثت ش�اقدم س�لگی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3824- قاضی شعبه 115 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای اکبر محس�نی فر دارای شناس�نامه ش�ماره 1000 به شرح دادخواست به کاسه 970655 از این ش�عبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  محمدعلی عموعموها به شناسنامه شماره 619 در تاریخ 77/11/1 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  حصر وراثت پس�ر متوفی 2. احمد عموعموها 
پس�ر متوفی به ش ش  27 ، 3. صمد عموعموها پس�ر متوفی به ش ش  20، 4. حیدر عموعموها پس�ر متوفی به ش ش  2،  5. علی 
عموعموها پسر متوفی به ش ش  5، 6. اقدس عموعموها دختر متوفی به ش ش  664 ، 7. امجد عموعموها دختر متوفی به ش ش  29 
، 8. زهرا عموعموها دختر متوفی به ش ش  888، 9. لیا عموعموها دختر متوفی به ش ش  1412، 10. فاطمه عموعموها دختر متوفی 
به شماره شناسنامه 2، 11. منور دیناروند همسر متوفی به ش ش  9 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. 
3823 - قاضی شعبه 115 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد خزایی دارای شناس�نامه ش�ماره 1978 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970709 از این ش�عبه 
درخواس�ت  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  فاطمه سلطان نصرتی به شناسنامه 
ش�ماره 204 در تاری�خ 83/1/19 در اقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الف�وت  آن متوفی / متوفیه 
منحصر اس�ت به:   1 . فاطمه قیاس�ی فرزند جعفر دختر متوفی 2. خانم پروین قیاسی فرزند جعفر دختر متوفی 
3. خانم افتخار قیاس�ی فرزند جعفر دختر متوفی 4. آقلی احمد قیاس�ی فرزند جعفر پس�ر متوفی اغیر اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا 
وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد. 
3825 - قاضی شعبه 113 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: میاد قربانی و س�ارا منفرد کاس�ه پرونده: 881/210/97 وقت رس�یدگی: به روز س�ه ش�نبه تاریخ 
97/11/30 س�اعت 16/00 خواه�ان: مجتبی اس�عدی ب�ه آدرس: تهران خ�اوران خ ذوالفق�اری پ 306 خوانده: 
میاد قربانی و س�ارا منفرد هردو مجهول المکان خواس�ته: پرداخت وجه خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل 
دادگس�تری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده 72 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی 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 منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3663 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: باران داور نهاوند کاسه پرونده: 886/6/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/29 ساعت 16/30 
خواهان: محمد بهاری خوانده: باران داور نهاوند خواس�ته: مطالبه وجه خواهان داد خواس�تی تسلیم دفترکل 
دادگس�تری اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده 72 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی 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 منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3667 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف اسامشهر

حصروراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت ثریا حس�ینی ف میرجباریه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 
9709981720500742ابایگانی970756/زاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که ش�ادروان مرحومه آس�یا خانم دانا شیرزاد نیکجه ف نعمت دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر اس�ت به1-میرجبارحسینی ف میرآقای ش ش14همسرمتوفی2-علی اصغرحسینی ف 
میرجبار ش ش198 فرزند متوفی3-معصومه حس�ینی ف میرجبارش ش782فرزند متوفی4-محبوبه حسینی 
ف میرجب�ار ش ش164فرزند متوفی5-ثریا حس�ینی ف میرجبار ش ش8761فرزند متوفی6-نرگس حس�ینی 
ف میرجبار ش ش194فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد 
تاچنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزداو میباشد ازتاریخ نشراگهی ظرف1ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهدشد. 
1335-مسئول دفتر شعبه5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شکیباراد

 آگهی حصر وراثت
آقای : س�عید   ش�هرت : مهامیدی  نام پدر: عاش�ور  بشناس�نامه : 1496 صادره از :  اهواز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم عاشور  شهرت  مهامیدی  بشناسنامه 6 صادره  
شوش�تر در تاریخ 1397/9/14 در......   اقامتگاه ......    فوت ورثه اش عبارتند از 1- زهرا بیوضی زاده به ش.ش 
11 شوش�تر ت.ت 1331/6/15  )همس�ر متوفی(  2- س�عید مهامیدی به ش.ش 1496 اهواز ت.ت 1355/4/14  
3- عبدالعل�ی مهامی�دی به ش.ش 1757941861 اهواز ت.ت 1367/10/21   4- مهدی مهامیدی به ش.ش 212 
اهواز ت.ت 1363/4/1 )پس�ران متوفی( 5- ناهید مهامیدی به ش.ش 653 اهواز ت.ت 1360/7/1  6- خدیجه 
مهامیدی به ش.ش 3012 شوشتر ت.ت 1358/9/10  7- زینب مهامیدی به ش.ش 10 اهواز ت.ت 1362/2/1  8- 
فاطمه مهامیدی به ش.ش 1870131460 شوش�تر ت.ت 1369/10/19 )دختران متوفی( اینکه با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
67 / 10 -قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : خس�رو  ش�هرت:  سبزواریان نام پدر: ابراهیم   بشناس�نامه : 1131 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحومه کبری ش�هرت: س�قازاده بشناس�نامه 797 
ص�ادره: اه�واز در تاری�خ 93/11/16 در اه�واز اقامتگاه دائمی فوت ورث�ه اش عبارتند از 1-  متقاضی  خس�رو 
س�بزواریان ش ش 1131  صادره اهواز ) پس�ر متوفی (2 – پرویز س�بزواریان ش ش 2498 صادره اهواز ) پس�ر 
متوفی ( 3 – بهروز س�بزواریان ش ش 922 صادره اهواز ) پس�ر متوفی 4( – س�یروس سبزواریان ش ش 1062 
ص�ادره اهواز ) پس�ر متوف�ی (5 – مهین س�ازوار ش ش 545 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 6 – هاجر س�لطان 
س�بزواریان ش ش 3 ص�ادره اهواز ) دختر متوفی ( 7 – روبخیر س�بزواریان ش ش 173 ص�ادره اهواز ) دختر 
متوفی ( 8 – کفایت س�بزواریان ش ش 749 صادره اهواز ) دختر متوفی (9 – منصوره س�بزواریان ش ش 916 
صادره اهواز ) دختر متوفی ( 10 – افس�ون س�بزواریان ش ش 2122 صادره اهواز ) دختر متوفی (واغیر ورثه 
دیگری ندارد . اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مرات�ب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 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.
 68 / 10 -قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

احضاریه متهم
در پرونده کاس�ه 950216  کیفری این دادگاه آقایان 1 – فرزاد درخش�ان فر فرزند یداه 2 – علی اصغر بس�تام فرزند حس�ینعلی  
،مجهول المکان متهم اند به   لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری به وس�یله ی درج در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
برای دونوبت به فاصله ده روز به نامبرده اباغ می شود که در وقت مقرر در مورخ 11/  12 /1397  ساعت 9 صبح در شعبه دوم دادگاه 
انقاب اسامی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی می باشد. نوبت اول 

:  19/ 10 /  97      -   نوبت دوم : 30 / 10  / 97
3553 -مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اهواز - هنربخش

آگهی اباغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 در خصوص ش�کایت  محمدرضا نعیمه زاده 
علیه متهم مسلم سلجوقی در پرونده کاسه9509986119400916 شماره بایگانی 960092 به متهم به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با ساح و اخال در نظم عمومی و حمل ساح اباغ می گردد که جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 11/  02 / 1398 ساعت 9 صبح 
در این دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول :  19/ 10 /  97      -   نوبت دوم :  30 / 10 / 97
3554 -دادرس دادگاه شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی

511/304آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم اکرم یوس�فی زاک که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977503700661 صادره از شعبه 161 در پرونده شماره 970118 محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار تومان بابت افت قیمت خودرو مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناسی و مبلغ پنجاه و هشت هزار و نهصد 
و پانزده تومان بابت هزینه دادرس�ی و درج آگهی و اجرائیه در حق محکوم له آقای رمضان بی آزار خلق آباد و نیم عش�ر دولتی شده 
اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت  دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/305آگهی
خواهان خانم س�ید مهدی اربابی محمدآباد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای نقی یوس�فوند به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
نموده واقع در  مش�هد بلوار ش�هید قرنی نبش قرنی 24 ارجاع و به کاسه 970357  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/5 
س�اعت 8/30  تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/306اباغ دادنامه
ش�ماره دادنام�ه : 9709977580501505 در خصوص دعوی خواهان بانک صادرات خراس�ان رضوی با وکال�ت آقای محمد داوری به 
طرفیت خواندگان به اس�امی آقایان 1- حمید فرش�باف اعظمی فرزند صالح 2- احسان روشنی فرزند احمدعلی 3- خدابخش مرادی 
فرزند علی مدد4- هادی فرشباف اعظمی فرزند صالح 5- علیرضا کاظمی تربتی فرزند محمود به خواسته صدور حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 527/982/545 ریال بابت اصل بدهی، س�ود و خس�ارت تاخیر تا مورخ 97/4/12 و از آن تاریخ 
به بعد به پرداخت روزانه مبلغ 212/306 ریال تا یوم الوصول به ماخذ 31 درصد مانده بدهی در س�ال وفق قرارداد تنظیمی به انضمام 
خس�ارات دادرس�ی و حق الوکاله وکیل. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی خواهان و مس�تندات پیوست آن نظر به اینکه 
حس�ب قرارداد مشارکت مدنی  پیوس�ت به ش�ماره 9048190004100121 مورخ 90/12/10 دریافت یک فقره تسهیات توسط خوانده 
ردیف 1 از موسس�ه منحله میزان با ضمانت س�ایر خواندگان احراز می گردد و اینکه حس�ب تصویر مصدق صلح نامه رسمی استنادی 
خواهان به ش�ماره 230482 مورخ 94/9/12 پیوس�ت پرونده کلیه قراردادهای تسهیاتی ش�رکت تعاونی منحله میزان به اشخاص با 
حفظ تضامین مربوطه به بانک صادرات به صورت صلح رس�می منتقل ش�ده اس�ت لذا بانک صادرات قائم مقام حقوق و مطالبات آن 
ش�رکت منحله نس�بت به وام گیرنده و متعهدین قرادادهای تس�هیاتی گردیده اس�ت. بنابراین خواهان به عنوان منتقل الیه و قائم 
مقام قانونی شرکت تعاونی منحله میزان حق مراجعه به کلیه خواندگان دعوی حاضر را دارد. و اینکه خواندگان با وجود اباغ قانونی 
مفاد اخطاریه در دادگاه حضور نیافته اند و ایحه ای ارس�ال نداش�ته اند در نتیجه مستندات خواهان مصون از هرگونه ایراد و خدشه 
ای باقی مانده اس�ت . از طرفی با توجه به فرم ضمانت که به امضا خواندگان رس�یده و در آن صراحتا تعهد نموده اند در صورت عدم 
پرداخت دین از ناحیه وام گیرنده تا تس�ویه کامل اصل بدهی و کارمزد و خس�ارت تاخیر اقساط بدهی را پرداخت  خواهند نمود. نوع 
ضمان�ت تضامنی تش�خیص می گردد و هر ی�ک از ضامنین به صورت جداگانه ب�ا مدیون اصلی به صورت تضامنی مس�ئول پرداخت 
کل دی�ن م�ی باش�ند. فل�ذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تش�خیص می دهد مس�تندا به م�واد 404 و 403 از قان�ون تجارت و مواد 
10و219و220و221و226و226و230 از قانون مدنی و مواد 198و502 و515و519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 527/982/545 ریال بابت اصل بدهی ، س�ود و خس�ارت تاخیر تا 
م�ورخ 97/4/12 و از آن تاری�خ به بعد به پرداخت روزانه مبلغ 212/306 ریال تا یوم الوصول به ماخذ 31 درصد مانده بدهی در س�ال 
وف�ق ق�رارداد تنظیمی به عنوان وجه التزام قراردادی و نیز پرداخت هزینه دادرس�ی متعلقه به مبل�غ 19/233/000 ریال و همچنین 
حق الوکاله وکیل خواهان بر اس�اس تعرفه قانونی به مبلغ 13/871/000 ریال در حق خواهان صادر می نماید. رای صادر ش�ده غیابی 
و ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این ش�عبه سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

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

512/307رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمود صید محمدخانی داراي شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به کاسه 970192 از این شورا درخواست 
گواه�ي حص�ر وراثت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان فرهاد صی�د محمدخانی به شناس�نامه 139 در تاری�خ 1369/3/3 
در اقامت�گاه دائم�ي خ�ود بدرود زندگي گفته ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- معصوم�ه صیدمحمدخانی فرزند ش 
ش0849351121  2- احم�د صیدمحمدخانی فرزند ش ش 0849107660 3- محمد صیدمحمدخانی فرزند ش ش 0849473713 4- 
مریم  صیدمحمدخانی فرزند ش ش 0849826849 5- زهرا صیدمحمدخانی فرزند ش ش0848495608 6- محمود صیدمحمدخانی 
فرزن�د ش ش 0849424149 7- طاه�ره  صیدمحمدخان�ی فرزن�د ش ش 0848527941 8- طیب�ه صیدمحمدخان�ی فرزند ش ش 
0849499976 9- فاطمه بربری همس�ر ش ش 0700653252 اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/308آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی برخوردار فرزند غامرضا
خواهان خانم محبوبه بی خیال دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی برخوردار به خواس�ته طاق  به درخواس�ت زوجه مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985186700679 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریمان 

512/309رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه طاهره کوه میش�ی ثانی فرزند ش�عبانعلی طی کاس�ه پرونده 7/97/951 درخواس�ت حصر وراثت نموده و اظهار داشته 
زبیده رباط جزی فرزند عباس به شناسنامه 61 در مورخه 1397/9/2 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از: شعبانعلی تقوی نیا 
همس�ر – طاهره کوه میشی ثانی س�بزوار فرزند – طیبه تقوی نیا فرزند -علی تقوی نیا فرزند-حسین تقوی نیا فرزند-رضا تقوی نیا 
فرزند-فاطمه تقوی نیا فرزند اینک  درخواست مزبور یک نوبت آگهي تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه هفت شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

512/310رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه علی پورمتین فرزند احمد طی کاس�ه پرونده 6/97/1145 درخواس�ت حصر وراثت نموده و اظهار داش�ته سلطان صالح 
آبادی فرزند باباخان به شناس�نامه 474 مورخه 78/12/12 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از: آسیه سیدآبادی مقدم فرزند 
– نجم�ه صال�ح آبادی فرزند – معصومه صالح آب�ادی فرزند -زهرا صالح آب�ادی فرزند-ناصره صالح آبادی فرزند اینک  درخواس�ت 
مزب�ور ی�ک نوب�ت آگهي تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنام�ه از متوفي نزد او باش�د ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم واا گواهي 

صادر خواهد شد.
شعبه ششم شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 به موجب یک فقره پرونده اجرایی به کاسه 970008 صادره از شعبه 145 دادگاه عمومی تهران له مجید بهمن 
آبادی بطرفیت ش�رکت بازرگانی نیک نوین بخواس�ته مطالبه و پرداخت بابت نیمعش�ر دولت�ی واقع در دادگاه 
سنگر که با انجام عمیات اجرایی وتشریفات قانونی و با ارزیابی کارشناس اهل فن ومنتخب دادگستری آقایان 
عبداللهی و اثنا عشری در اجرای مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای  احکام مدنی در مرحله اول به 
ش�رح ذیل بفروش می رس�د: 1- تایل های س�قفی جمعا به تعداد 2585 عدد ) به رنگهای نوک مدادی ، سرمه 
ای ، سفالی ( که ارزش ریالی هرعدد تایل سقفی به مبلغ  سی هزار ریال) 30/000 ریال( و ارزش ریالی آن برای  
تع�داد 2585 عدد کا به مبلغ هفتادوهفت میلیون و پانص�د و پنجاه هزار ریال )77/550/000 ( تعیین و اعام 
می گردد ازم  به ذکر است که  هر نه ) 9( عدد تایل سقفی به مساحت  یک مترمربع می باشد. 2- یک دستگاه 
شیرینگ بسته بندی، مستعمل ، با عرض کارگیر ) نوار( هفتاد سانتی متر ازنوع گاز سوزبه همراه تابلوی برق به 
رنگ آبی بوده و ساخت شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان ) پک( غیر فعال و با وضعیت  ظاهری  نامطلوب  
می باش�د ضمنا درمعاینه  بعمل آمده  مش�خص گردید که دستگاه مذکوربه مدت  چندین سال درچرخه تولید 
قرارنداش�ته  وهمچنین پاک مخصوص  درج مش�خصات  فنی نیز، بر روی  بدنه دستگاه  مشاهده نشده  است.  
ب�ا ای�ن اوصاف  پ�س از انجام  تحقیقات  میدانی و مج�ازی صورت گرفته ارزش پایه  این دس�تگاه  با توجه  به 
نح�وه نگهداری  ، کاربری  خاص آن و ش�رایط  روز،  به مبلغ  پنج�اه میلیون ریال ) معادل پنج میلیون تومان ( 
برآورد و بنظر می رس�د. وقت مزایده : روز  پنج ش�نبه  مورخ 97/11/11 از ساعت 9/5 الی 10 صبح محل مزایده 
: دفت�ر  اج�رای احکام مدنی ش�عبه دوم دادگاه حقوقی س�نگر از ناحیه طرفین پرونده اعت�رض مثمر به ثمری 
واصل نگردیده و قیمت مزایده از مبلغ  ارزیابی شده شروع و کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محس�وب می ش�وند و مبلغ 10 درصد پیش�نهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ ومابقی ظرف 
حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 
قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د ضمنا کس�انیکه تمایل به ش�رکت در مزایده 
را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از ش�روع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال 
مورد مزایده بازدید نمایند و ش�رکت درمزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باش�د این آگهی برای اطاع 
عم�وم ب�ر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به 

عهده محکوم علیه می باشد.
 ح  5918  مدیر  اجرای احکام  مدنی  شعبه دوم دادگاه  عمومی سنگر-  حسن نیا

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
 شماره بایگانی شعبه 970325 به موجب  پرونده شماره  کاسه 970325 این اجرا  و در راستای  
اجرای مفاد نیابت ش�ماره  1397034000534104-1397/5/25 ارسالی از اجرای  احکام  مدنی  
دادگس�تری اهیجان  بدینوسیله ملک زیر متعلق به آقای افشین کوچکی با مشخصات زیر در 
حضور نماینده  محترم  دادس�تانی  به فروش می رس�د: مشخصات ملک:  یک قطعه  زمین بایر 
به مس�احت  300 متر مربع با  بر اصلی حدود 14 متر  کوچه احداثی واقع درس�یاهکل – کوچه  
اس�تخر ی�ک و فاقد پاک ثبتی  بوده و حدود اربعه  آن ش�ماا : به ط�ول 18/93 متر  به  زمین  
آقای حق پرس�ت و ش�رقا  به طول  15/70 متر به زمین بایر خریداری ش�ده افراد که در حال 
حاضر با بلوک س�یمانی محصور اس�ت و جنوبا  به کوچه  احداثی 4 متری  با طول  18/77 متر و 
غربا  به طول  16/70 متر به زمین  آقای حیدری محدود اس�ت واین قطعه زمین در  طرح هادی 
و مس�کونی  میباش�د و فاقد  امتیاز آب و برق  و گاز بوده  ولی امتیازات اشاره شده در 10 متری 
قطعه زمین قرار دارد که از س�وی  کارش�ناس رسمی دادگستری  ارزش هر  متر مربع  1500000 
ریال و جمعا به مبلغ  450000000 ریال  می باش�د. روز مزایده 1397/11/17 س�اعت 10-11 صبح 
محل مزایده : اجرای  احکام مدنی  دادگستری سیاهکل ملک فوق الذکر  با اوصاف  بیان  شده 
درحضور نماینده دادس�تان از طریق  مزایده فروش می رس�د و قیمت  پایه از  مبلغ  ذکر  شده 
شروع  شده و کسی  که بااترین  مبلغ را پشنهاد نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 
درصد  مبلغ پیشنهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی   را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت 
نمای�د  و در ص�ورت عدم پرداخت مابقی  ظرف م�دت  مقرر  10 در صد واریزی  به نفع  صندوق 
دولت  ضبط  خواهد گردید.  در ضمن  عاقمندان میتوانند  جهت بازدید از ملک  5 روز قبل از 

مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح  5919    مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل- پورمند

  آگهی مزایده
 در خصوص کاس�ه اجرایی 950185 ش�عبه دوم اجرای مدنی  دادگستری صومعه سرا موضوع 
تقس�یم ماترک مرحوم غامعلی هوش�مند وتقسیم بهای  آن نسبت به سهم اارث بین ورثه به 
اس�امی معصومه و محمد ش�هرت جملگی هوش�مند ومحکوم به  پرداخت مبلغ  ریال بابت نیم 
عشر دولتی ، ترکه  به جا مانده شامل یک  قطعه زمین محوطه و صیفی کاری به مساحت  حدود 
2200 متر مربع مشتمل بر  یک باب  خانه مسکونی  به زیر بنای حدود 80 متر مربع  و یک قطعه  
زمین ش�الیزاری به مس�احت 5934 متر مربع که  محل استقرار دو قطعه روستای جاده کنار از 
توابع طاهرگوراب می باشد، پس از  ارزیابی  توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از طریق 
مزایده به فروش می رس�د. مش�خصات اموال  قطعه اول :  یک قطعه  زمین و خانه  ومحوطه و 
صیفی کاری با مس�احت حدود 2200 متر مربع الف (  مش�تمل بر یکباب منزل مس�کونی با زیر 
بنای  حدود 80 متر مربع  با مش�خصات : پوش�ش س�قف حلب ، زیر بندی از جنس چوب نراد ، 
درب و پنجره ها چوبی  با شیشه های ساده  و مشجر ، دو خوابه ، آشپزخانه  طرح قدیم با شیر 
آات متعارف ، لمه کوبی ، دیوارها گچ کاری و ابزار خورده ، س�رویس بهداش�تی  مجزا ب(  یک 
دس�تگاه  انباری با س�ربندی  کاه و کلش و دیوارهای  محصور ش�ده با لوله خیضران جهت نگه 
داری  دام و طیور ج(  یکباب  خانه دهقانی  متروکه ، با قدمت حدود60 سال با سربندی  چوب 
جنگلی و دیواره ها کاه گل  همچنین درب و پنجره های قدیمی که  حالیه غیر قابل سکونت می 
باش�د.  د( یکدس�تگاه انباری  با س�ربندی  حلب ،دیوارها از جنس سنگ بلوک ، زیر بندی  آن 
از  چوبهای  جنگلی و درب ورودی آن  از جنس حلب می باش�د. 5( یک قطعه  محوطه صیفی 
کاری وباغ پوش�یده  ش�ده از علف های هرز بومی و اش�جارمثمر و غیر مثم�ر از قبیل : گردو ، 
س�یب ، ان�ار ت�رش ، آلوچه ، نارنج و... حدود اربعه  ملک مورد تعرفه  عبارت اس�ت از : ش�ماا 
متصل به خانه و محوطه ناصر  عبداله زاده شرقا متصل به  خانه ومحوطه حمید  عابدی و محمد 
محسنی  جنوبا : متصل به کوچه شقایق غربا “: متصل به  کوچه می باشد. قطعه دوم : یک قطعه  
زمین ش�الیزاری به مس�احت  5934 متر مربع  که در طرح تجهیز اراضی در قالب دو کرت در 
روس�تای  جاده کنار از توابع صومعه س�را  واقع  گشته است حدود  اربعه ملک شماا متصل به 
جاده  بین مزارع با عرض  حدود 7 متر ش�رقه :  متصل به   زمین ش�الیزاری آقای  حافظ  اندرز 
که حالیه به صورت آبگیر ونمای مر غابی می باش�د. جنوب :متصل به زهکش وماورای آن زمین 
کشاورزی متعلق به وراث مرحوم اندرز می باشد. غربا :  متصل به شالیزار آقای  خلیل علیزاده  
با نام مستعار ابولحسن علیزاده می باشد. برابراعام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  طاهر 
گوراب ش�الیزار مذکور جز نس�ق  زارعانه مورث  )مرحوم غامعلی هوشمند می باشد و این دو 
قطع�ه در راس�تای  اجرای تبص�ره نهم آئین نامه اجرای  قانون  حف�ظ کاربری اراضی زراعی   و 
باغی مصوب هیات محترم وزیران به ش�مار  59879/ت27110 مورخ 86/4/19 امکان تقس�یم  
بین وراث را ندارد. نتیجه ارزیابی ملک پس از بررسی های بعمل آمده  بر اساس  مدارک ابزاری 
از طرفین اصحاب دعوی همچنین مس�احی و برداش�ت مس�تخرجه  و پیاده نموده آن در عالم 
طبیع�ت ب�ا عنایت به وضعیت عموم�ی ، موقعیت مکانی ، نوع کارب�ری ، قدمت  وکیفت مصالح 
بکار گرفته شده و کسب اطاع از جمعی  از معمرین  و مشاوران اماک منطقه با در نظر گرفتن 
جمی�ع جه�ات  موثر در قضیه  ، قیمت  خانه و محوطه و صیف�ی کاری  ) قطعه اول ( متر مربعی  
) 600/000 ری�ال ( وزمین ش�الیزاری  ) قطعه دوم ( متر مربع�ی ) 100/000 ریال ( برآورد و اعام 
می گردد ، فلذا با در نظر گرفتن متراژ محاس�به ش�ده  ، قیمت  مجموع قطعات اول و دوم  جمعا 
ب�ه مبل�غ  1/914/300/000 ری�ال )  یک میلیارد و نهصدو چهارده  میلیون  و س�یصد هزار ریال 
برآورد و اعام می گردد.( اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  
97/11/1 روز دوش�نبه  از س�اعت  9 الی 10 در  ش�عبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه  
سرا بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  بااترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد 
ش�د و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت پیش�نهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 
2171294508003   س�یبای  بان�ک مل�ی  واریز و فیش  را به دفترش�عبه  تحویل  نماید   ضمنا  
برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه به حس�اب  س�پرده دادگستری  
واری�ز  نمایی�د در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد ش�د و کلیه  هزینه 

های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5920   مدیر اجرای  مدنی شعبه2 دادگستری  صومعه سرا- رافع

آگهی تغییرات موسسه بنیاد توسعه آفرینش برتر به شماره ثبت 
40206 و شناسه ملی 14006357670

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
14/53/1910/35802=113مورخ13 ش�ماره  1397/01/29ومج�وز 

97/05/22پلیس اطاع�ات و امنیت عمومی ناج�ا تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : پروین عباس�پور فردوس�یه باکد ملی 3050660627 
وزهرا اس�کندری زاده با کد ملی 2991783192 و زینب اسکندری 
زاده باک�د مل�ی 3052105175 و محمدس�روش اس�کندری زاده 
باک�د مل�ی 3052133217 و محمدعلی اس�کندری زاده باکد ملی 
2980209929 به س�مت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد شرف 
الدینی باکد ملی 3070915434 و عباس صاحب الزمانی با کد ملی 
3051551228 به س�مت اعض�ای علی البدل هیئ�ت مدیره برای 
مدت دوسال ومرتضی عسگری با کد ملی 0067718744 به عنوان 
ب�ازرس اصلی و حمید رضا عرب پورباکدملی2992621447بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد 
و اوراق به�ادار و تعه�د آورب�ا امضا دو نفر از اعض�ای اصلی هیئت 
مدی�ره )خزان�ه دار و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدی�ره ( و با مهر 
موسسه معتبر خواهد بود . روزنامه کثیراانتشار حمایت برای درج 

آگهی موسسه انتخاب شد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342408(
آگهی تغییرات شرکت همگام ماشین سرویس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 331047 و شناسه ملی 10103680288 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس: اس�تان تهران - شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - شهر 
ته�ران - ج�اده کمربندی - بزرگراه کمربن�دی آزادگان - بزرگراه 
امیرسرلشگرشهیدحسین لش�گری - پاک 147- طبقه همکف - 
کدپس�تی 1399633911 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )342409(
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511/136آگهی 
خواهان رضارفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود حاجی درآباد فرزندصفر به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 
403350مورخ96/12/20 عهده بانک پاسارگاد به مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید 
قرنی-بین قرنی22و24 ارجاع وبه کاسه 970904 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/28 ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد ان به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد-الهه 
فخاری

511/137آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی :970489-بدینوسیله به آقای امیر زینلی سیدآباد اباغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایربه ایراد صدمه بدنی عمدی 
موضوع ش�کایت آقای ابراهیم صابر راس ساعت 09 صبح مورخ 1397/11/28 درمحل این شعبه برگزار خواهدگردید.لذا به تجویزماده115 
قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراانتش�ار به شما اباغ می گردد مقتضی است 
دروقت مقرر حاضروازاتهام انتسابی دفاع نمایید درصورت عدم حضور دروقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهدگردید.رایگان
مدیردفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/138آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای احسان سلیمانی فرزند حس�ن اباغ می گردد برحسب شکایت خانم شهین قبادی فرزند علی اکبر درپرونده کاسه 
120/970130 این دادگاه به اتهام کاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر تحت تعقیب می باش�ید.وقت رس�یدگی برای مورخ 97/12/1 
س�اعت8:30 صب�ح تعیین گردیده اس�ت. باعنایت به ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 92 مراتب ب�رای یک نوبت درجراید 
کثیراانتشار درج می گردد تادرموعد مقرر دردادگاه حاضر وازاتهام انتسابی دفاع نمایند درغیراینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی 

وحکم مقتضی راصادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه120دادگاه کیفری 2 مشهد

511/139آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقایان بهزاد وسهراب هردوشهرت محمدی فاقد مشخصات بیشتر اباغ می گردد برحسب شکایت آقای محمدحسینی فرزند 
خداداد درپرونده کاسه 120/971012 این دادگاه به اتهام ایرادضرب وجرح عمدی ، توهین وتهدید تحت تعقیب می باشید.وقت رسیدگی 
برای مورخ 97/11/30 ساعت10:30 صبح تعیین گردیده است. باعنایت به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب برای یک 
نوبت درجراید کثیراانتش�ار درج می گردد تادرموعد مقرر دردادگاه حاضر وازاتهام انتس�ابی دفاع نمایند درغیراینصورت دادگاه غیابا به 

موضوع رسیدگی وحکم مقتضی راصادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه120دادگاه کیفری 2 مشهد

511/140آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم اکرم عا بیگی فرزند حاج محمد اباغ می گردد برحسب شکایت حسن فیوجی درپرونده کاسه 112/971144 این دادگاه 
به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشید.وقت رسیدگی برای مورخ 97/11/27 ساعت8:30 صبح تعیین گردیده است. باعنایت به ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراانتشار درج می گردد تادرموعد مقرر دردادگاه حاضر وازاتهام 

انتسابی دفاع نمایند درغیراینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی راصادرخواهد نمود.رایگان
مدیردفترشعبه112دادگاه کیفری 2 مشهد

511/141آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حسن قربانی فرزندمحرمعلی
خواهان ندامحمودی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ن قربانی فرزند محرمعلی به خواس�ته نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987887600980 ش�عبه26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت10:00 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 
انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد-
راضیه اعظمی

511/142آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مجتبی سامی فرزند اسحق
خواهان مریم وحدانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی سامی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کاس�ه 9709987508901081 ش�عبه 250 شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/11/27 س�اعت 9 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی 

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

511/143آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم عباس جالی فرزند حسین
خواهان مریم وحدانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس جالی به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 
9709987508901080 شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 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 کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/144آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی  4336 مورخه 1397/08/19 به متهم آقای امیر خزائی ) فاقد مشخصات بیشتر در پرونده می باشد( که فعا مجهول المکان می 
باشد اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری 9709975116501924 مورخ 1397/09/20 در پرونده 110/971461 اتهام ضرب و جرح عمدی 
لذا مستندا به مواد 448 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 نامبرده را بابت یک فقره دامیه ابروی چپ به پرداخت دو 
صدم دیه کامله وبابت یک فقره حارصه بینی به پرداخت یک صدم دیه کامله وبابت یک فقره  حارصه پش�ت دس�ت چپ به پرداخت یک 
صدم از یک دوم دیه کامله و بابت سیاه شدگی دور چشم چپ به پرداخت شش هزارم دیه کامله در  حق شاکی محکوم می نماید رای صادره 
غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشار الیه به 
حکم صادره اعتراضی دارد به دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد در مجتمع قضائی ثامن )حرم( مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت 

به تسلیم اعتراض خود اقدام نماید .
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه  کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )110 جزایی سابق(

511/145آگهی
در پرونده کاسه 960903 شعبه 601  بازپرسی دادسرای ناحیه 6 مشهد به موجب شکایت سید محمد رضا اسحقی متهم آقای بابک ولی 
زاده  کمره فرزند نجف علی به اتهام سرقت و کاهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قرار دارد. و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 

و متهم ظرف یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم اتخاذ خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 601 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد � محمدرضا نعمتی شهری

511/146آگهی
کاسه پرونده: 970743.در خصوص شکایت واصله علیه متهمین آقای خلیل بهتری دائر بر توهین ، تهدید با چاقو ایراد جرح عمدی با چاقو 
و آقای قدیری بهتری دایر بر توهین با عنایت به لزوم حضوری وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب بدینوسیله به وی اباغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به 

آدرس بلوار وکیل آباد وکیل آباد 43 ابتدای خیابان شعبه 633 دادیاری در وقت اداری حاضر واا تصمیم قانونی  اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 633 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد 
511/147آگهی اباغ وقت رسیدگی و اباغ کیفرخواست به آقای علی یاری چرمهینی فرزند فرض 

اله.
ش�ماره بایگانی: 971467. ش�اکی خانم صدیقه جالی یزدی فرزند محمود دادخواستی به طرفیت متهم آقای علی یاری چرمهینی فرزند 
فرض اله به اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985122300309 ش�عبه 110 
دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )110 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/15 ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده  115 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود، نس�خه کیفرخواس�ت را از دفتر شعبه110 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه شعبه 110 کیفری دو مشهد واقع در 

مجتمع قضایی ثامن  حاضر گردد. رایگان
منشی شعبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد )110 جزایی سابق( � طاهره ماهی 
دشتی

511/148آگهی احضار متهم
در پرونده کاس970327 آقایان احمد حیدری فرزند رحیم به اتهام توهین ، تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی حس�ب ش�کایت حسین 
جالی آبخیزه ئی فرزند صفر تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلموم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 751 بازپرسی دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 751 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد � امیر حسین جوان بخت 
دلوئی

511/149آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 434/970545 ش�عبه 434 بازپرس دادسرای ناحیه 4 آقای عیس�ی موسوی فرزند محمد حسن به موجب شکایت  به 
اتهام رانندگی بدون پروانه تغییر در ارقام موتور سیکلت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و  عدم امکان اباغ 
احضاریه و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیاری شعبه 434 دادسرای  عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/150آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 434/950432 شعبه 434 دادیاری دادسرای ناحیه 4 آقای محمد خادمی  فرزند غامرضا به موجب شکایت مصطفی افشار 
نژاد به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک به شماره 9126032125 بانک ملی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی و 

متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیاری شعبه 434 دادسرای  عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/151آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 951890 شعبه 429 بازپرس/ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد آقای حسن نامی به موجب شکایت آقای 
مهدی فرهادی به اتهام توهین و تهدید با چاقو تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه 
و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک 

ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 249 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد 

511/152آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 971277 شعبه 421 دادیاری دادسرای ناحیه 4 آقای عماد شیخ زاده فرزند جواد به موجب شکایت خانم آسیه صفری به 
اتهام ترک انفاق فرزند تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او، 
طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه  421 دادسرای ناحیه 4 مشهد �

511/153آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970954 شعبه 404 بازپرس دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد جال نور الهی به موجب شکایت نادر بهرامی ف 
خلیل به اتهام شرکت در سرقت  تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه  آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
بازپرس/ شعبه 404 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد 

511/154آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 962083 شعبه 423  دادیاری ناحیه 4 مشهد آقای محمد گودرزی معظمی فر فرزند علی به موجب شکایت خانم سمانه 
ناصری سرحوزکی به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در 

روزنامه رسمی آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.  ./ رایگان
دادیار 423 دادسرای ناحیه 4 مشهد

511/155آگهی
در پرونده کاسه 407/970904 خانم سحر آشور زاده به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی 
روز در شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد واقع در بلوار وحدت، وحدت 12 دادسرای رضائیه مجتمع شهید بهشتی حاضر و 

از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد� محمدرضا جعفری

511/156آگهی
در پرونده کاسه 407/970386 آقای مجتبی شاه حسینی فرزند شمس اه به اتهام جعل و استفاده از سند معجول موضوع یک فقره چک 
و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی 
روز در شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد واقع در بولوار وحدت، وحدت 12 دادسرای رضائیه مجتمع شهید بهشتی حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
بازپرس شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد� محمدرضا جعفری

511/157آگهی
در پرونده کاسه 407/970796 آقای محمدرضا اسماعیلی فرزند اکبر به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب مشهد واقع در بلوار وحدت، وحدت 12 دادسرای رضائیه 
مجتمع شهید بهشتی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
بازپرس شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد� محمدرضا جعفری

511/158آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 411/960877 آقای روح اله طاهری فرزند عزیز اله به اتهام ضرب وجرح عمدی و تجاوز و تهدید تحت تعقیب میباش�د 
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد واقع در بلوار 
وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید به پیوست 
یک نسخه آگهی احضار متهم ارسال میگردد تا در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه 

به این شعبه ارسال گردد. رایگان
بازپرس شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد � سید روح اله حسینی

511/159آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 411/961548 آقای رضا خطیبی و جواد بلنده به اتهام سرقت تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد واقع در بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید به پیوست یک نسخه آگهی احضار متهم ارسال میگردد 

تا در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد. رایگان
بازپرس شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد � سید روح اله حسینی

511/160آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 411/961290 آقایان احس�ان آذری و رضا نیکی به اتهام مش�ارکت در تخریب و سرقت لوازم داخل خودرو تحت تعقیب 
میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد واقع در 
بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید به 
پیوست یک نسخه آگهی احضار متهم ارسال میگردد تا در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در 

سابقه به این شعبه ارسال گردد. رایگان
بازپرس شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد � سید روح اله حسینی

511/161آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 411/970446 آقای حسین آرمو فرزند عظیم به اتهام رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد واقع در بلوار وحدت � وحدت 12 حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید به پیوست یک نسخه آگهی احضار متهم 
ارسال میگردد تا در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد. رایگان
بازپرس شعبه 411 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد � سید روح اله حسینی

511/162رای دادگاه
ش�ماره بایگانی: 970072. در خصوص اتهام آقایان 1� س�جاد نگاری دائر به الف � ایراد جرح عمدی با چاقو )جراحت بازوی راست موضوع 
شکایت آقای محسن غوریانی و جراحت بین کتف موضوع شکایت آقای جواد غوریانی( ب � نگهداری غیر مجاز اقام تحت کنترل شامل 
اس�پری فلفلی 2� مجتبی راس�تگو دائر به الف � ایراد جرح عمدی با چاقو ) جراحت دامیه مچ دس�ت چپ موضوع شکایت آقای محسن 
غوریانی( ب � نگهداری غیر مجاز اقام تحت کنترل ش�امل اس�پری فلفلی موضوع ش�کایت آقایان جواد و محس�ن غوریانی 3� حسین  
صفائیان دابر به ایراد صدمه بدنی عمدی )جراحت ساعد و گردن موضوع شکایت آقای محسن غوریانی و کبودی ها موضوع شکایت آقای 
جواد غوریانی( دادگاه با عنایت به شکایت شکات و گزارش  مرجع انتظامی و گواهی های پزشکی قانونی و متن کیفرخواست صادره و سائر 
قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی نسبت به آنان از نظر دادگاه محرز ومسلم بوده لذا متهم ردیف اول را درخصوص بزه بند الف از  جنبه 
خصوصی بزه به استناد مواد 559 و 709 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 در مورد جراحت خارج از  بازوی راست حارصه یک صدم از 
یک دوم دیه کامله در  حق اقای محسن غوریانی و در مورد جراحت بخیه شده بین دو کتف که ارش آن معادل یک درصد دیه کامله در حق 
آقای جواد غوریانی محکوم می نماید و از جنبه عمومی بزه بند الف به استناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 و ماده 
134 قانون مزبور مصوب 1392 وی را به دو فقره یک سال حبس و در خصوص بزه بند ب )نگهداری غیر مجاز اقام تحت کنترل( به استناد 
بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. و متهم ردیف دوم را در خصوص بزه بند الف 
از جنبه خصوصی بزه به استناد ماده 709 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 در مورد جراحت دامیه مچ دست چپ دو صدم از یک دوم 
دیه  کامله در حق آقای محسن غوریانی )که سهواً در کیفرخواست جواد غوریانی قید شده( محکوم می نماید و از جنبه عمومی بزه به استناد 
تبصره ماده 614 قانون مجازات اس�امی مصوب 1375 با اعمال ماده 134 قانون مزبور مصوب 1392 وی را به تحمل یک س�ال حبس و در 
خصوص بزه بند ب )نگهداری غیر مجاز اقام تحت کنترل( به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات اسلحه و مهمات به تحمل دو سال حبس 
محکوم  می نماید و متهم ردیف سوم را به استناد مواد 559 و 709 و 714 قانون مجازات اسامی در خصوص جراحت ساعد چپ حارصه  یک 
صدم از یک دوم دیه  کامله و جراحت سمت راست گردن که ارش آن معادل هفت هزارم دیه کامله در حق آقای محسن غوریانی و در مورد 
کبودی در حال جذب نهایی خارج بازوی چپ و سمت راست ناحیه فوقانی شکم جمعاً  سه هزارم دیه کامله در حق جواد غوریانی محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع 

محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد.رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )104 جزایی سابق(

511/163آگهی
خواهان  آقای علی دش�ت پسند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای منوچهر دوستی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 254شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد-طاب میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه 254/971164 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/30 س�اعت 8صبح  تعیین ش�ده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 254شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/164آگهی 
خواه�ان  آقای علی اصغر دره کی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای رضا عزیزی به خواس�ته مطالب�ه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد-طاب میدان میرزا 
کوچک خان-روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاسه 971171 ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 08:30 صبح  تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/165آگهی 
خواهان  آقای خسرو یوسفی دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین نعیمی وداریوش کمالی به خواسته تنظیم سند چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد-طاب 
میدان میرزا کوچک خان-روبروی تاار پردیس  ارجاع وبه کاس�ه 971114 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 13 
تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامور مدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 263شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/166آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدعلی خاوری که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508601133 صادره ازش�عبه247 درپرونده شماره970569 محکوم بر محکومیت خوانده محمدعلی خاوری به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 
چ�ک97/4/31 ال�ی یوم ااداء ونی�ز پرداخت مبلغ 2/792/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و450/000 ریال بابت 
هزینه آگهی درحق خواهان بی بی طاهره قاسمی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/167آگهی 
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه شوکت حسین جعفری وس�ید آیت رضا که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508601114 صادره ازش�عبه 247 درپرونده ش�ماره970443 محکوم به محکومیت خوانده 
اول)شوکت حسین جعفری( دررابطه باحواله شماره 016497-95/12/20 به پرداخت بخشی از وجه حواله به میزان 69/000/000 ریال بعلت 
اینکه نسبت حواله مذکور خارج از مهلت قانونی گواهی عدم پرداخت صادرشده ومحکومیت تضامنی خواندگان 1-شوکت حسین جعفری 
2-سیدآیت رضا به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال درخصوص حواله شماره 159560 بابت اصل خواسته ونیز خسارت تاخیرتادیه برمبنای 
شاخص بهای کاا وخدمات مصرفی ازتاریخ سررسید حواله های مذکور 95/12/20 و96/4/1 ونیزپرداخت مبلغ 1/810/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی ومبلغ 45/000 هزارتومان بابت هزینه درج آگهی درحق خواهان )علی اکبر زنده دل( ونیم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی 511/168
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جال وهابی که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977509300025 صادره ازش�عبه254 درپرونده ش�ماره 961005-254 محکوم به حکم برمحکومیت خوانده جال وهابی به 
حضور دردفترخانه اسنادرسمی وانتقال سنداتومبیل به شماره 737 ب 41 ایران 42 به نام خواهان وپرداخت ومبلغ یکصدوپنجاه هزارریال 
بابت درج آگهی ومبلغ 2/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای علیرضا صوفی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز 
ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/169آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان1-یونس نجاتی ریحانی2-محمدغرابادیان که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 9709977516500495 صادره ازشعبه266 درپرونده شماره 970105 محکوم به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک 96/4/30 
الی یوم ااداء ونیزپرداخت مبلغ 131450تومان بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی وهزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 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.
منشی شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/170آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سعیدغفاری فرزنداسعد که مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 9709977509600858 صادره ازشعبه257 درپرونده شماره 970455محکوم به پرداخت مبلغ یکصدوهشتادمیلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون وچهارصدوچهل و دوهزاریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ پرداخت دراجرای 
احکام مدنی دادگستری مشهد)96/5/15( الی یوم ااداء درحق محکوم له آقای سیدصمد حسینی فرزند سیداحمد ونیم عشردولتی شده 
اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/171آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه 1-حسن شهنوازی مجهول المکان می باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977500401021 کاسه 9709987500400234 خوانده را به پرداخت مبلغ سی وچهارمیلیون ریال بابت اصل خسارت وافت 
وارده به خودرو ومبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال هزینه کارشناس�ی درپرونده تامین دلیل ومبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال هزینه 
کارشناسی در پرونده مطالبه خسارت و مبلغ یک میلیون و صدو نودودوهزارریال بابت ابطال تمبر تامین دلیل ومبلغ یک ومیلیون ودویست 
وپنجاه وش�ش هزاروپانصد ریال بابت ابطال تمبر ونش�رآگهی روزنامه درحق خوهان ردیف دوم حسن شکرالهی صادرواعام می دارد رای 
صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد وظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومی مشهد می باشد ونسبت به خواهان ردیف اول مهدی شکرالهی باتوجه به اینکه مشارالیه دردادخواست تقدیمی بیان داشته 
که راننده خودرو بوده وتوجها به مدارک ارائه شده اینکه دلیلی مبنی بر انتقال مالکیت خودرو به وی ارائه نگردیده و وی مالک خودرو نمی 
باشد لذا دردعوی مطروحه ذینفع نبوده مستندا به بند 10ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی نسبت به خواهان ردیف اول مهدی 
شکرالهی صادرو اعام می دارد ونسبت به الباقی هزینه تمبرومرحله تامین دلیل به مبلغ سیصدوهشت هزارریال باتوجه به اینکه خواهان 
مدرکی به شوراارائه نداده به استناد ماده1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان نسبت به مبلغ سیصدو هشت هزارریال صادرواعام می 

دارد.حکم وقرارصادره ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شعبه4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/172آگهی
پیرو آگهی قبلی به فاطمه شارء  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن زحمتکش  علیه شما بخواسته مطالبه 
وجه بموجب حکم شماره9709977509101490 در پرونده  کاسه  970986 به حکم برمحکومیت خوانده)فاطمه شارهء( به پرداخت مبلغ 
هفده میلیون وچهارصدوبیس�ت هزارریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک ها 97/12/5 و95/3/10 الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی ونیز پرداخت 705/950 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه 
دادرسی ومبلغ 450/000ریال بابت نشرآگهی درحق خواهان )حسن زحمتکش(صادرواعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/173آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم آمنه اباذری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم معصومه براتی جوزان علیه 
شما بخواسته  الزام به تنظیم سند بموجب حکم شماره 9709977509101454 در پرونده کاسه 970849 به حکم برمحکومیت خوانده به 
الزام به تنظیم سندخودرو پراید به شماره انتظامی 316 س 67 ایران 74 مقوم به هفتاد میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارت دادرسی به 
استناد سندمالکیت خودرو به شماره 1763575 محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/174آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمودعلیزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای اکبر علیزاده علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509101496 در پرونده کاسه 970427 به محکومیت خوانده موصوف ، محمود علیزاده 
رابه پرداخت بیست ونه میلیون ریال 29/000/000 ریال درحق خواهان بانضمام خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص نرخ تورم اعامی ازسوی 
بانک مرکزی اززمان تقدیم دادخواست 97/4/13 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ600/500 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان )اکبر 
علیزاده(صادرمی 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 شورا است.
دفتر شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/175آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای امین جمال زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن قربان زاده علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509101486 در پرونده  کاسه 970996 به حکم برمحکومیت خوانده)امین جمال 
زاده( به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک 
94/6/4 الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی ونیز پرداخت مبلغ 697/300 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق 
خواهان)حسن قربان زاده(صادرواعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه  252شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/176آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای بهزاد مرادی پور فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست علیرضا فرشی شهن 
آباد علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک حکم به محکومیت خوانده )آقای بهزاد مرادی پور(ونیز پرداخت مبلغ200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ 3/242/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ودرج آگهی خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 
95/12/15 تایوم ااداء در حق خواهان علیرضافرشی شهن آباد . 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 شعبه249  شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/177آگهی
شماره بایگانی :970971-بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رضا نیرآبادی وعلیرضاعباسی راد وعلی پایاب فعا مجهول المکان اباغ می 
شود در مورد دادخواست حمیدقربان پور علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم آقای علی پایاب 
رامحکوم به تنظیم س�ند یک دستگاه موتورسیکلت دایچی به ش�ماره پاک31127 ایران 821 دریکی ازدفاتر اسنادرسمی به نام خواهان 
آقای حمید پورقربان خیبری صادرو خوانده ردیف اول آقای رضانیرآبادی رامحکوم به پرداخت مبلغ1/287/900 ریال بابت هزینه دادرسی 
ودرج دراگه�ی درحق خواهان مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای ص�ادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/178آگهی
شماره بایگانی :970795-بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم فاطمه دحیائی گورگی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
ش�رکت خدمات مس�افرت هوایی جهانگردی وزیارتی گردون به مدیریت آقای محسن نوری باوکالت آقای مومنی نیا علیه شما بخواسته  
مطالب�ه وجه چک حک�م برمحکومیت خوانده)خانم فاطمه حیائی گورگ�ی( ونزپرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 
1/131/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ودرج آگهی خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک96/2/18 تایوم ااداء 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان آقای محس�ن تبریزی نوری مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/179آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم زهراقربان زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا قربانی علیه شما 
بخواسته  تنظیم سندخودرو بموجب حکم شماره 9709977509301302 در پرونده  کاسه 970823-254 به حکم برمحکومیت خوانده 
ردیف دوم خانم زهرا قربان زاده به حضور دردفترخانه اسنادرسمی وانتقال تنظیم سندرسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره 77 ص 
572 ای�ران 74 ب�ه نام خواهان آقای عل�ی رضا قربانی خوانده ردیف یک آقای وحید طوبانی به پرداخت مبل�غ 1513001 ریال بابت هزینه 
دادرسی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
منشی  شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/180آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای علی بابائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی ولی پور دوست ابادی 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977509401419 در پرونده  کاسه 970939 به حکم برمحکومیت تضامنی 
خواندگان )قدرت اله بابایی وعلی بابایی( به پرداخت مبلغ74/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب 
تاخیردرتادیه ازتاریخ صدورچک 1397/7/6 الی یوم ااداء ونیزپرداخت مبلغ 2387900 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
ومبلغ45000تومان بابت درج درآگهی درحق خواهان)مهدی ولی پور دوست آبادی( 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

511/181آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای مسعود عامل درویش سیس�تانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی 
اصغر دره کی علیه ش�ما بخواسته  مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977509401416 در پرونده کاسه  970958 به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چک 1395/9/7 الی یوم 
ااداء ونیز پرداخت مبلغ 1572300 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی ومبلغ45000 درحق خواهان )علی اصغر دره گی( 
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

511/182آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای س�ید احمد صحاف حس�ینی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای حسن 
زحمت کش علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509401421 در پرونده کاسه 970964 شعبه 255 به پرداخت 
مبل�غ68/200/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیردرتادیه ازتاریخ صدور چ�ک 97/1/30 الی 
یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 1340700 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی ومبلغ45000تومان بابت درج دراگهی درحق 
خواهان)حس�ن زحمتکش( محکوم شده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

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

511/183آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای احسان وفائی فرزندحمید فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسین فاحتی 
زو علیه ش�ما بخواس�ته الزام به تنظیم سند بموجب حکم ش�ماره 9709977509601460 در پرونده کاسه 971008 به حضوردردفترخانه 
اسنادرس�می وانتقال تنظیم سندرسمی یک دستگاه خودرو پی کی ای مدل85 به ش�ماره پاک 677 ی 18 ایران 42 به نام خواهان آقای 
حس�ین فاحتی زو محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/184آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-مهردادپرهنر فرزندمحمد2-جال جالی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آق�ای محمدجواد اخاقی امیری فرزند محمدعلی باوکالت آقای علی اصغررمضانی علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم 
ش�ماره 9709977509601290 در پرونده کاس�ه 970801 به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 
وجبران)پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیردرتادیه براساس تغییر ش�اخص نرخ تورم اززمان سررسیدچک موصوف96/07/01 تایوم 
ااداء ونیز پرداخت مبلغ 3/060/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان )آقای 
محمدجواد اخاقی امیری( محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/185آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای س�ید محمد حس�ینی حصاری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای احمد 
دیهیمی علیه ش�ما بخواسته  مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977509401462 در پرونده کاسه 970978 به حکم برمحکومیت 
خوانده)سیدمحمدحسینی حصار( به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1517000 ریال بابت خسارت وارده به سبب 
دادرسی ومبلغ 45000 تومان هزینه درج درآگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/8/14 تا یوم 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

511/186آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم بی بی بانو موسوی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سید محمد باقرزاده 
علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509401447 در پرونده  کاسه 970977 به پرداخت مبلغ10/000/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 392/000 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 45000 تومان هزینه درج درآگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/8/14 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

511/187رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه مقنی باقرآبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 1377 به شرح دادخواست به کاسه 971472  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اله طهماسبی جاغرق به شناسنامه 1417در تاریخ 1397/4/10 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-صدیقه مقنی باقرآبادی فرزند حسین ش.ش1377 متولد 1321 
صادره ازمشهد همسرمتوفی2-حوریه طهماسبی جاغرق فرزند فرج اله ش.ش59590 متولد1344 صادره ازمشهد فرزندمتوفی 3-مسعود 
طهماسبی فرزند فرج اله ش.ش417 متولد1364 صادره ازمشهد فرزندمتوفی4-مهدی طهماسبی فرزند فرج اله ش.ش3065 متولد1361 
صادره ازمشهد فرزندمتوفی 5-حسین طهماسبی  فرزند فرج اله ش.ش2262 متولد1365 صادره ازمشهد فرزندمتوفی6-مجید طهماسبی  
فرزند فرج اله ش.ش48408 متولد1349 صادره ازمشهد فرزندمتوفی7-طاهره طهماسبی جاغرق فرزند فرج اله ش.ش60762 متولد1356 
صادره ازمشهد فرزندمتوفی 8-حبیبه طهماسبی جاغرق  فرق فرزند فرج اله ش.ش 1120متولد 1345صادره ازمشهد فرزندمتوفی9-قاسم 
طهماسبی جاغرق فرزند فرج اله ش.ش51327 متولد1351 صادره ازمشهد فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/188رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا ش�ریعتی اصل داراي شناس�نامه ش�ماره 3238 به شرح دادخواست به کاس�ه 1541-97  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ربابه موذنی به شناس�نامه 3199 در تاریخ1397/1/15 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-حسین شریعتی اصل فرزندمحمد به ش.ش62196 متولد1343 صادره 
ازمشهد فرزندمتوفی2-حسن شریعتی اصل فرزندمحمد به ش.ش7264 متولد1348 صادره ازمشهد فرزندمتوفی 3-فاطمه شریعتی اصل 
فرزندمحمد به ش.ش1258 متولد1346 صادره ازمشهد فرزندمتوفی4-زهرا شریعتی اصل فرزندمحمد به ش.ش3238 متولد1330 صادره 
ازتایباد فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/189رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رقیه فاحی داراي شناسنامه شماره 3508 به شرح دادخواست به کاسه  97/1506 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین جعفر بیگلو به شناس�نامه 107214 در تاریخ 1397/6/24 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-رقیه فاحی فرزند سیف اله به ش.ش3508 متولد1359 صادره ازتبریز 
همسرمتوفی2-امیرحسین جعفربیگلو فرزند حسین به ش.ش0927942305 متولد 1384 مشهد فرزندمتوفی3-فاطمه جعفر بیگلو فرزند 
حسین به ش.ش0960772103 متولد1393 صادره ازمشهد فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/190رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا س�لطان اقبالی زارچ داراي شناس�نامه شماره 52 به شرح دادخواست به کاس�ه 1511-97  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قنبری خادر به شناسنامه 41 در تاریخ1396/4/4 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مریم قنبری خادر فرزند احمد ش.ش60289 متولد1355 صادره ازمشهد 
فرزن�د متوفی2-امیر قنبری خادر فرزند احمد ش.ش1426 متولد1361 صادره ازمش�هد فرزند متوفی3-مهدی قنبری خادر فرزند احمد 
ش.ش55674 متولد1353 صادره ازمشهد فرزند متوفی4-علیرضا قنبری خادر فرزند احمد ش.ش379 متولد1350 صادره ازمشهد فرزند 
متوفی5-زهرا سلطان اقبالی زارچ فرزند حسینعلی به ش.ش52 متولد1326 صادره ازیزد 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. 
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/191رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي س�ید مجتبی برغمدی داراي شناس�نامه شماره 2601 به شرح دادخواست به کاس�ه 1398/97  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خورش�ید چش�تی به شناس�نامه11 در تاریخ 1396/5/11 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-سیدمحس�ن برغمدی فرزند سیدحسن ش.ش 330 متولد1360 
صادره ازمش�هد فرزندمتوفی 2-زهرا رزارزاده طوس�ی فرزند محمد علی  ش.ش6883 متولد1345 ص�ادره ازتربت جام فرزندمتوفی3-
س�یدمحمدمهدی برغم�دی فرزند سیدحس�ن ش.ش706 متولد1358 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی4-س�یدمحمدرضا برغمدی فرزند 
سیدحسن ش.ش 675 متولد1357 صادره ازمشهد فرزندمتوفی5-سیدمجتبی برغمدی فرزند سیدحسن ش.ش2601 متولد1362 صادره 
ازمشهد فرزندمتوفی6-شهربانو چشتی فرزند محمدعلی ش.ش 9828متولد1347 صادره ازمشهد فرزندمتوفی7-راضیه برغمدی فرزند 
سیدحسن ش.ش3379 متولد1365 صادره ازتربت جام 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. 
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/192رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي احمدزورمند هاش�می داراي شناسنامه ش�ماره57418 به شرح دادخواست به کاس�ه97/1402  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شریفه مردوخی به شناسنامه217 در تاریخ 96/12/25 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مرتضی زورمند هاشمی فرزند مهدی به ش.ش75797 متولد1353 صادره 
ازمشهد فرزندمتوفی2-احمد زورمند هاشمی فرزند مهدی به ش.ش57418 متولد 1346 صادره ازمشهد فرزندمتوفی 3-لیا زورمند هاشمی 
فرزند مهدی به ش.ش503 متولد1346 صادره ازمراغه فرزندمتوفی4-راحله زورمند هاشمی فرزند مهدی به ش.ش3587 متولد 1364 صادره 
ازمشهد فرزندمتوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 

کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

51/193رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصومه ملک جعفریان داراي شناس�نامه شماره 625 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/1504  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی فراهانی به شناسنامه 1166در تاریخ 1395/9/8 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-معصومه ملک جعفریان فرزند محمد به ش.ش625 متولد 1333 صادره 
ازمشهد همسرمتوفی2-ربابه فردوسی فرزندمیرزا فضل اله به ش.ش1363 متولد1305 صادره ازاراک مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا- شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/194رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمدقربانی درآباد داراي شناسنامه شماره 0921250290 به شرح دادخواست به کاسه 243/972350  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا قربانی درآباد به شناسنامه 185 در تاریخ 1393/12/21 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-معصومه روزی خواه باغستانی ش.ش243 صادره ازمشهد زوجه متوفی2-
محمدقربانی درآباد ش.ش 0921250290 صادره ازمشهد فرزندمتوفی3-زهراقربانی درآباد ش.ش0923542116 صادره ازمشهد فرزندمتوفی، 
متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/195رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم رئیس�ی کاته داراي شناس�نامه شماره 0920632671 به شرح دادخواست به کاس�ه 243/972739 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعلی حسینیان به شناسنامه0921511566 در تاریخ 97/9/18 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مریم رئیسی کاته ش.ش0920632671 صادره 
ازمشهد زوجه متوفی2-سیدمحمد امین حسینیان ش.ش0981885871 صادره ازمشهد فرزندمتوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/196رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي غامرضا حدادی داراي شناس�نامه ش�ماره 242 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 243/972545  از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورجان بلیغ به شناسنامه 3561 در تاریخ84/9/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علیرضاحدادی ش.ش80697 صادره از مشهد فرزند متوفی 2-سهراب حدادی 
ش.ش0921133340 ص�ادره از مش�هد فرزند متوفی3-حاکمه حداد ش.ش3006 صادره از تربت ج�ام فرزند متوفی4-جواد حدادی ش.ش 
2923صادره از مشهد فرزند متوفی5-علی اکبر حدادی ش.ش0922713286صادره از مشهد فرزند متوفی 6-مصطفی حدادی ش.ش12001 
صادره از مش�هد فرزند متوفی7-عقیل حدادی ش.ش3681 صادره از مشهد فرزند متوفی8-غامرضا حدادی ش.ش 242 صادره ازقاینات 
زوج متوفی9-مرتضی حدادی ش.ش 0920039642صادره از مشهد فرزند متوفی10-علی اصغر حدادی ش.ش80698 صادره از مشهد فرزند 
متوفی 11-مجتبی حدادی ش.ش 8538 صادره از مشهد فرزند متوفی12-نساء امانی استادی ش.ش952 صادره ازتایباد مادرمتوفی ،متوفی 
ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/197رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي بهرام ارجمند نیک داراي شناسنامه شماره 141 به شرح دادخواست به کاسه  243/972764 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی ارجمند نیک به شناسنامه 6 در تاریخ 1397/09/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-خیرالنساء حسینی تبادکان ش.ش1359 صادره ازمشهد زوجه متوفی2-اکرم 
پورآبکش تبادکان ش.ش21 صادره ازمشهد فرزندمتوفی3-عصمت پورآبکش تبادکان ش.ش5 صادره ازمشهد فرزندمتوفی4-حلیمه ارجمند 
نیک ش.ش67596 صادره ازمشهد فرزندمتوفی 5-فاطمه پورآبکش تبادکان ش.ش1769 صادره ازمشهد فرزندمتوفی6-نرگس ارجمند نیک 
ش.ش37 صادره ازمشهد فرزندمتوفی7-عفت پورآبکش تبادکان ش.ش0935848517 صادره ازمشهد فرزندمتوفی8-عزت پورآبکش تبادکان 
ش.ش67595 صادره ازمشهد فرزندمتوفی9-بهرام ارجمند نیک ش.ش141 صادره ازمشهد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/198رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي هادی اولیائی داراي شناسنامه شماره 1540 به شرح دادخواست به کاسه 243/972544 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اولیائی به شناسنامه 2510 در تاریخ 1397/8/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-هادی اولیائی ش.ش154 صادره از مشهد فرزندمتوفی2-جواد اولیائی ش.ش2254 صادره از مشهد 
فرزندمتوفی3-طیبه اولیائی ش.ش8225 صادره از مشهد فرزندمتوفی4-اعظم اولیائی ش.ش5049 صادره از مشهد فرزندمتوفی5-مهدی اولیائی 
ش.ش901 صادره از مش�هد فرزندمتوفی6-غامرضا اولیائی ش.ش289 صادره از مش�هد فرزندمتوفی ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/199رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمود محمودی داراي شناسنامه شماره 9380 به شرح دادخواست به کاسه  243/972581  از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضامحمودی به شناسنامه 212 در تاریخ97/8/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مریم رحیمی ش.ش1 صادره از فریمان زوجه2-احمد محمودی ش.ش 88049صادره از مشهد 
فرزندمتوفی3-سمانه محمودی ش.ش0923731441 صادره از مشهد فرزندمتوفی4-محمود محمودی ش.ش9380 صادره از فریمان فرزندمتوفی5-
زهرا محمودی ش.ش0922610762 صادره از مشهد فرزندمتوفی ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/200رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زینب ارحمی  داراي شناسنامه شماره  54136به شرح دادخواست به کاسه 243/972593 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی ارحمی به شناسنامه574  در تاریخ 1397/7/17در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-علی ارحمی ش.ش 890،صادره از مش�هد فرزند متوفی  2- زینب ارحمی ش.ش 54136 صادره 
ازمش�هد فرزند  متوفی 3-معصومه ارحمی ش.ش 356 صادره از مش�هد فرزند متوفی 4-سکینه وطن دوست ش.ش621 صادره از مشهد زوجه 
متوفی   متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/201رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اشرف داوطلب  داراي شناسنامه شماره1157  به شرح دادخواست به کاسه972579 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه داوطلب به شناسنامه 571 در تاریخ 78/5/7 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهربانو داوطلب ش.ش 977 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- فاطمه سلطان داوطلب ش.ش 831 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 3- اشرف داوطلب ش.ش 1157 صادره از مشهد فرزند متوفی   ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/202رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي علی شکوری چشمه گلکی  داراي شناسنامه شماره 14090 به شرح دادخواست به کاسه972626 /243   از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شکوری چشمه گلکی  به شناسنامه 5 در تاریخ 1387/2/28در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-رضوان عباسی سرباائی ش.ش33 صادره از تربت حیدریه زوجه متوفی 
2-زهرا شکوری چشمه گلکی ش.ش 14089 صادره از مشهد فرزند متوفی 3-حسین شکوری ش.ش 252 صادره از فریمان فرزند متوفی 4- علی 
شکوری چشمه گلکی ش.ش 14090 صادره ازمشهد فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضو شوراشعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/203رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه علی پور به وکالت اکرم علیزاده  داراي شناسنامه شماره672  به شرح دادخواست به کاسه    972007/ 243ز این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر جاوید نعمت آبادی  به شناسنامه 14358 در تاریخ 1396/12/29در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه علی پور ش.ش 672 صادره از نهبندان زوجه متوفی  
2- زهرا جاوید نعمت آبادی ش.ش 14357 صادره از مشهد خواهر متوفی 3- حسین جاوید نعمت آبادی ش.ش 2218 صادره از مشهد برادر متوفی 
،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضوشورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/204رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نجمه نیک فرجام  داراي شناسنامه شماره 13171  به شرح دادخواست به کاسه   243/972746  از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نیک فرجام  به شناسنامه 930 در تاریخ 1396/8/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه نیک فرجام ش.ش 1144 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- راضیه نیک فرجام ش.ش 
25701 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- مرضیه نیک فرجام ش.ش 13170 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- محمد جواد نیک فرجام ش.ش 1319 
صادره از مشهد فرزند متوفی 5- نجمه نیک فرجام ش.ش 13171 صادره از مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه نیک فرجام ش.ش50044 صادره از مشهد 
فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضوشورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/205رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مرضیه خمر داراي شناسنامه شماره 3933 به شرح دادخواست به کاسه 972757 /243  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن خمر  به شناسنامه 886 در تاریخ 97/9/9در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کبری خمر ش.ش 363 صادره از مشهد زوجه متوفی  2- عباس خمر ش.ش1474 مشهد صادره از مشهد فرزند 
متوفی 3-حمید خمر ش.ش 15703 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- مهدی خمر ش.ش 10096 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- علی خمر ش.ش 
671 صادره از مشهد فرزند متوفی 6- معصومه خمر ش.ش3690 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- مرضیه خمر ش.ش 3933 صادره از مشهد فرزند 
متوفی 8-هادی خمر ش.ش 566 صادره از مشهد فرزند متوفی 9- حسین خمر ش.ش23222 صادره از مشهد فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری 
ندارد 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. 
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/206رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي  حسین نجفی داراي شناسنامه شماره0924061987   به شرح دادخواست به کاسه972222 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی نجفی سلطانقلی به شناسنامه 152 در تاریخ 88/10/12در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضیه روزنی ماریان ش.ش 170صادره از مشهد همسرمتوفی  2- علی نجفی سلطانقلی ش.ش 1602 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 3- محمد نجفی سلطانقلی ش.ش 9508 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- حسین نجفی سلطانقلی ش.ش 0924061987 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 5- فاطمه نجفی سلطانقلی ش.ش 155 صادره از مشهد فرزندمتوفی 6-زهرا نجفی سلطانقلی ش.ش2683 صادره از مشهد فرزند متوفی 
7- خدیجه نجفی سلطانقلی ش.ش 303 صادره از مشهد فرزند متوفی 8- آسیه نجفی سلطانقلی ش.ش 0922004285 صادره از مشهد فرزند متوفی 
9- نرگس نجفی سلطانقلی ش.ش 3386 صادره از مشهد فرزند متوفی 10- نسرین نجفی سلطانقلی ش.ش 0920304737 صادره از مشهد فرزند متوفی   
،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/207رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه پور یزدی کریم اباد  داراي شناسنامه شماره 0920074138 به شرح دادخواست به کاسه 972688 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضه شباسب   به شناسنامه 777 در تاریخ 96/3/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه پور یزدی کریم اباد ش.ش 0920074138 صادره از مشهد فرزند 2- هادی پور یزدی کریم 
اباد ش.ش 68851 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- جواد پور یزدی کریم اباد ش.ش22210 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- صدیقه پور  یزدی کریم 
اباد ش.ش 17548 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- حجت پوریزدی کریم اباد ش.ش 1193 صادره از مشهد فرزند متوفی6- وحید پوریزدی کریم 
اباد ش.ش 447 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- مرجان پوریزدی کریم اباد ش.ش 1920 صادره ازمشهد فرزند متوفی 8- نجمه پوریزدی کریم اباد 
ش.ش2255 صادره از مشهد فرزند متوفی 9- نسرین پوریزدی کریم اباد ش.ش 12041 صادره از مشهد فرزند متوفی 10- امید پوریزدی کریم اباد 
ش.ش0921306512 صادره از مشهد فرزند متوفی 11- الهام پوریزدی کریم اباد ش.ش 0922060762 صادره از مشهد فرزند متوفی 12- علیرضا پور 
یزدی کریم اباد ش.ش 0922941688صادره از مشهد فرزند متوفی 13- حسین پوریزدی کریم اباد ش.ش721 صادره از مشهد همسر متوفی   ،متوفی 
ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/208رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمد حسینی  داراي شناسنامه  57788شماره  به شرح دادخواست به کاسه 243/972770    از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شفیع حسینی  به شناسنامه 631 در تاریخ 1397/8/6 در اقامتگاه دائمي 
خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- صاحب جان عباس ن�ژاد ش.ش8 صادره از قاینات زوجه متوفی 
2- سمیه حسینی ش.ش23487 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه حسینی ش.ش 2 صادره از قانیات فرزند متوفی 4- اله یار حسینی 
ش.ش 16 صادره از قانیات فرزند متوفی 5- ام البنین حس�ینی ش.ش65516 صادره از مش�هد فرزند متوفی 6- زهره حس�ینی ش.ش215 
صادره از مشهد فرزند متوفی 7- محمد حسینی ش ش  57788 صادره از مشهد فرزند متوفی   ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضوشورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/209رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي حسین قاسمی مقدم داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 972649 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ماه منیر افتخار برس�ی  به شناس�نامه 64  در تاریخ91/12/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد قاسمی مقدم ش.ش1 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- مهدی قاسمی 
مقدم ش.ش 1507 صادره از مش�هد فرزند متوفی 3- فاطمه قاس�می مقدم ش.ش11126 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- امیرعلی قاسمی 
مقدم ش.ش0924923070 صادره از مش�هد فرزند متوفی 5- حس�ن قاس�می مقدم ش.ش 273 صادره از مشهد فرزند متوفی 6- حسین 
قاس�می مقدم ش.ش 0920043089 صادره از مشهد فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/210رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمود قربانی زه آب داراي شناسنامه شماره 148  به شرح دادخواست به کاسه 972241    از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا قربانی زه آب  به شناسنامه 148  درتاریخ 75/12/30   در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود قربانی زه آب ش.ش 148 صادره ازمشهد فرزند متوفی 2- منصوره 
قربانی زه آب ش.ش 52094 صارده از مشهد فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/211رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمود رضا شهبازی درح  داراي شناسنامه شماره 1710  به شرح دادخواست به کاسه 972726   از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کبری درمیانی  در به شناسنامه 1740 در تاریخ83/8/16 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود رضا شهبازی درح  ش.ش 1710 صادره از مشهد فرزند متوفی 
2- احمد علی شهبازی درح  ش.ش 30 صادره از بیرجند فرزند متوفی 3- طاهره شهبازی درح  ش.ش 2395 صادره از مشهد فرزند متوفی 
4- فاطمه ش�هبازی درح  ش.ش21 صادره از سربیش�ه فرزند متوفی 5- طیبه ش�هبازی درح  ش.ش 22489 صادره از مشهد فرزند متوفی 
6- عالیه شهبازی درح  ش.ش4350 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- صغری شهبازی درح  ش.ش صادره از بیرجند فرزند متوفی 8- زهره 
شهبازی درح  ش.ش 12 صادره از بیرجند فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/212رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي علی اکبرخباز  خیر ابادی  داراي شناسنامه شماره277  به شرح دادخواست به کاسه243/972752    از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین علی خباز خیر ابادی  به شناسنامه 660 در تاریخ 80/4/19 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سلطان سمیعی خیرابادی ش.ش 629 صادره از مه وات زوجه متوفی 
2- علی اکبر خباز خیرآبادی ش.ش277 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- فاطمه خباز خیر آبادی ش.ش62992 صادره از مشهد فرزند متوفی 
4- زهرا خباز خیر آبادی ش.ش 62993 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- شهربانو خباز خیر آبادی ش.ش209 صادره از مشهد فرزند متوفی 
6- علی اکبر خباز خیر آبادی ش.ش277 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- عباسعلی خباز خیر آبادی ش.ش200 صادره مشهد فرزند متوفی  
،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
عضوشورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 خانم محیا س�وری داراي شناسنامه شماره  1  به ش�رح دادخواست به کاسه 1/97ش/1264  از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان  حس�ینعلی سوری  
بشناس�نامه 128 درتاریخ  97/9/24   اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به : )1(- متقاضی فوق الذکر خانم  نام  محیا نام خانوادگی س�وری نام پدر 
حس�ینعلی شماره شناس�نامه 12195 )2(- نام محمد رضا  نام خانوادگی سوری نام پدر حسینعلی 
ش�ماره شناس�نامه 85 )3(- نام محمد علی نام خانوادگی هداوند سوری نام پدر حسینعلی شماره 
شناس�نامه 15 )4(- نام فرانک نام خانوادگی سوری نام پدر حسینعلی شماره شناسنامه 155 )5(- 
نام کبری نام خانوادگی س�وری نام پدر علی محمد 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.
                          1750/97/ خ    رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم عذرا النچری  داراي شناس�نامه ش�ماره  18 به شرح دادخواست به کاسه  1/97ش/1262   
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی زارعی 
مفرد  بشناس�نامه  3  درتاریخ 97/7/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه : )1(- متقاضی  ف�وق الذکر خانم نام ع�ذرا نام خانوادگی 
النچری نام پدرعزیز ش�ماره شناسنامه 18  )2(- نام مجتبی نام خانوادگی زارعی مفرد نام پدر 
علی  ش�ماره شناسنامه 1749  )3(- نام س�عید نام خانوادگی  زارعی مفرد نام پدر علی شماره 
شناس�نامه 1178 )4(- نام مرتضی نام خانوادگی زارعی مفرد  نام پدر علی  ش�ماره شناسنامه 
24855 )5(- نام  مصطفی  نام خانوادگی  زارعی مفرد نام پدر علی  ش�ماره شناس�نامه 11490 
)6(- ن�ام حمید نام خانوادگی  زارعی مفرد نام پدر علی  ش�ماره شناس�نامه 1971  اینجانب با 
انجام تش�ریفاتی مقدماتی درخواس�ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
                     1751/97/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آقای سجاد دباغیان صلح طلب داراي شناسنامه شماره 0019019785  به شرح دادخواست به کاسه 
1/97ش/1266  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
اشرف السادات طباطبائی زواره  بشناسنامه  438 درتاریخ  89/11/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : )1(- متقاضی  فوق الذکر آقا نام س�جاد  
نام خانوادگی دباغیان صلح طلب نام پدر مهدی  شماره شناسنامه 0019019785 )2(- نام مهدی نام 
خانوادگی دباغیان صلح طلب  نام پدر محمد شماره شناسنامه 691 )3(- نام صدیقه نام خانوادگی 
طهرانی نام پدر محمد ش�ماره شناس�نامه 28 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.
       1752/97/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آق�ای حمید س�جادی پور داراي شناس�نامه ش�ماره  919  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه  
1/97ش/1243  ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان فاطمه برزگری بناد کوکی بشناس�نامه 5 درتاریخ 97/8/22  اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(- متقاضی  فوق الذکر آقا 
نام حمید  نام خانوادگی س�جادی پور نام پدر عزیزاه  ش�ماره شناسنامه  919 )2(- نام مرضیه 
نام خانوادگی  س�جادی پور نام پدر حمید ش�ماره شناس�نامه 0410297518 )3(- نام زهرا نام 
خانوادگی س�جادی پور نام پدر حمید ش�ماره شناس�نامه 22648 )4(- نام  لیا نام خانوادگی  
س�جادی پور نام پدر حمید  ش�ماره شناس�نامه 3927  اینجانب با انجام تش�ریفاتی 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.
   1726/97/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به قربانعلی مهاجرمنقوش 
خواه�ان علی رضا نجفی دادخواس�تی بطرفی�ت خوانده قربانعلی مهاجر منقوش فرزند صفر بخواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709981720800750بایگانی970760/شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی 
شهرس�تان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ24 /1397/11س�اعت9تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب1نوبت دریکی ازجرایدکثیراانتشارآگهی میگردد 
تاخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1338-مسئول دفتر شعبه8شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خداوردی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به قربانعلی مهاجرمنقوش
  خواه�ان علیرضانجفی دادخواس�تی بطرفیت خوانده قربانعلی مهاجر منقوش فرزند صفر بخواس�ته مطالب�ه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاس�ه 9709981721000764بایگانی970773/شعبه10شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی 
شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/24ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف1ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد
1339-مسئول دفتر شعبه10شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شجاعی 

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم1-یاوران عدالت هیرکان نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان خمینی پاساژ فلسفی 
ط1دفترحقوقی یاوران عدالت مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-هادی هوش�مندفرنام پدرمحمدعلی نشانی استان گلستان 
شهرس�تان گرگان خ گلها گلبرگ7س�اختمان نوید ط2 مش�خصات نماینده یا قائم مقام قانونی محک�وم له/محکوم علیه محمدامین 
حائری الموله نام پدر محمدهادی نش�انی اس�تان گلستان گرگان گرگانجدید شهرک ش�هدا روبروی مدرسه رجبی مجتمع مهراگین 
مدیرش�رکت یاوران عدالت هیرکان محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 9710091720401252وشماره دادنامه 
مربوطه9709971720400690بایگانی970425 محکوم علیه محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ20/000/000ریال بابت وجه یک طغری سفته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/06/13 تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی 
وپرداخ�ت مبلغ 1/690/000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق محکوم له ضمنا پرداخت نیم عش�ر دولت�ی درزمان اجرا بعهده محکوم 
علیه میباش�د 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 واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود 
را قادرب�ه اج�رای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیم�ت همه اموال منقول وغیرمنقول 
بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق 
حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا 
بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل 
ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درج�ه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 
16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 

محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1333-مسئول دفترشعبه4شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خلیلی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم1-اعتباری کاس�پین نش�انی اس�تان تهران شهرس�تان تهران خیابان ش�هید بهش�تی خیابان 
بیهقی کوچه10غربی پاک5مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-ذبیح اله گورس خوارنام پدررمضان نش�انی اس�تان گلس�تان 
شهرس�تان گرگان چاله باغ روبروی قدس10و2-علی مقصودلو نام پدر رضا نش�انی استان گلستان گرگان عدالت 98 مجتمع اریانا ط 
4و3-موس�ی محمدی پویا نام پدرعلی نش�انی استان گلس�تان گرگان علیمحمدی کوچه15برج سفید ط 1و4-مهسا محمد خانی نام 
پدر یوس�ف مش�خصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه مهس�ا ش�اهوار نام پدر محمدرضا نشانی استان گلستان 
شهرس�تان گرگان ش�الیکوبی مجتمع صدرا ط 4واحد 403وکیل اعتباری کاسپین محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
بش�ماره بایگانی970489وش�ماره دادنامه9709970059201039 محکوم علیهم متضامنا محکومند بپرداخت مبلغ535/000/000ریال 
بابت1فق�ره چک بش�ماره806555مورخ 7/17/ 96 بعنوان اصل خواس�ته وپرداخت هزینه دادرس�ی وحق الوکال�ه وکیل طبق تعرفه 
قانونی ونیزخس�ارت تاخیرتادیه برمینای نرخ تورم ازتاریخ صدورچک تازمان وصول آن توس�ط واح�د اجرای احکام ازبانک مرکزی 
جمهوری اس�امی ایران استعام میش�ود درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به مهسامحمدخانی غیابی وپرداخت نیم 
عشر دولتی برعهده محکوم علیهم که وصول آن با اجرای احکام مدنی است محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف 
ده روزمف�اد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای اح�کام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند 
که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود 
را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات 
مال�ی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرن�وع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای 
اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداش�ت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد) م�اده 34قانون اجرای اح�کام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قان�ون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری 
بهرنحوباانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای 
نق�دی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1326-دادرس شعبه11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-رجبی

آگهی
   خواهان بی بی س�عیده مرادچله دادخواس�تی بطرفیت خوانده الهه اس�کندری بخواس�ته اثبات زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان آزادشهر نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(شهرستان آزادشهر واقع درآزادشهر ارجاع 
وبکاس�ه 971046/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27ساعت10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
1360-مدیردفترشعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان آزادشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970929/ش�عبه 8شورای حل اختاف گنبد کاووس بدینوس�یله به آقای حسن صالحیان فرزند ناصر مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان حواحسنی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف گنبد کاووس تقدیم نموده 
اس�ت پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه 
های کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفترش�عبه 8شورای حل اختاف گنبد کاووس حاضرونس�خه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزشنبه تاریخ 97/11/27 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه 

نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1352-رئیس شعبه8شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 97/183ش�عبه 2ش�ورای حل اختاف کاله بدینوس�یله به1-فاطمه گرگ فرزند محمد علی2-حمید لگزایی فرزند 
غامرضا مجهول المکان اخطار میگردد خواهان بانک مهراقتصاد به مدیریت رس�ول س�عیدی دادخواس�تی بطرفیت شما به خواسته 
طلب به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه 2شورای حل اختاف کاله حاضر 
ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روز دوشنبه تاریخ97/11/29 ساعت 12صبح تعیین 

شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1347-دبیرخانه شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کاله

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده97/601شعبه2شورای حل اختاف کاله بدینوسیله به ولی اله نوری فرزندعلی مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
حس�ین رضوی راد دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواسته طلب به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه 
وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانون�ی تعیین وقت رس�یدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینک�ه خوانده مجهول 
المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد 
تا خوانده دردفترش�عبه 2ش�ورای حل اختاف کاله حاضر ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه 
دادرس�ی که به روزدوش�نبه تاریخ97/11/29 ساعت 10 صبح تعیین شده است ش�رکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط 

یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1346-دبیرخانه شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کاله

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده97/643شعبه2ش�ورای حل اختاف کاله بدینوس�یله به علیرضا حاجی نژاد کبودان فرزند محمود مجهول المکان 
اخطارمیگ�ردد خواهان مهدی نوری دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواس�ته طلب به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده اس�ت پس 
ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه 
اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار درج میگردد تاخواندگان دردفترشعبه 2شورای حل اختاف کاله حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را 
دریافت نموده درجلس�ه دادرس�ی که به روزدوشنبه تاریخ 97/11/29 ساعت9 صبح تعیین ش�ده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه 

آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1345-دبیرخانه شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کاله

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان غامحسین سندگل فرزند موسی دادخواستی بطرفیت خواندگان حسین هاشمی خواه ف محمد-فاطمه هاشمی خواه ف محمد-
جواد هاشمی خواه ف محمد-سکینه گرگ ف زینل-گوهرهاشمی خواه ف محمد-لیا هاشمی خواه ف محمد-حسن هاشمی خواه ف محمد-

احمد گرگ ف صفر-یحیی هاشمی خواه ف صفر ومریم هاشمی خواه ف محمد بخواسته مطالبه خسارات دادرسی والزام به تنظیم سندرسمی 
ملک واثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 970166/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش ثبت 
و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود مورخ 1397/12/22ساعت11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان حسن هاشمی خواه-مریم هاشمی خواه-لیا هاشمی خواه-سکینه گرگ -جواد هاشمی 
خواه-فاطمه هاشمی خواه وحسین هاشمی خواه 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 دردادگاه حاضرگردد.
1351-منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش-قلیچ

9- دادنامه
پرونده کاسه 9609983467300057 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9609973467300328 خواهان 
: آقای سیدحمزه حسینی فرزند سیدمحمد به نشانی خ شریعتی نبش ک 10 ساختمان سجادیه طبقه اول موسسه حقوقی بهین گستر خوانده 
: آقای رامین عندلیب فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 2/490/000 ریال به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را 
کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی خواهان آقای سیدحمزه حسینی به طرفیت خوانده رامین عندلیت فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 113/070009 عهده بانک قرض الحسنه رسالت به مبلغ 2/490/000 ریال تقدیمی از ناحیه خواهان دالت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقا دین و اشتغال ذمه و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاعی موثر در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است 
مستندابه مواد 198 و 515 و 519  و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ2/490/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران خسارت تاخیر تادیه محکوم به براساس تغییر شاخص ساانه قیمتها از تاریخ 1393/11/20 
تا زمان اجرای حکم و جبران هزینه های دادرس�ی به مبلغ 160/000 در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی اس�ت و ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و حقوقی کرمان می باشد.
570 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم عصمت دهقان اناری فرزند یوسف دارای شناسنامه 6 شرح دادخواست شماره 970673 مورخ 97/10/16 توضیح داده شادروان یوسف 
دهقان اناری فرزند حسین دارنده شماره ملی 2990790292  در تاریخ 96/3/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- عباس دهقان اناری ش.ش 5 متولد 1337 فرزند متوفی. 2- رضا دهقان انارستانی ش.ش 8 متولد 1341 فرزند متوفی. 3- رقیه دهقان 
انارستانی ش.ش 2993176587 متولد 1335 فرزند متوفی. 4- مریم دهقان اناری یوسف ش.ش 12 متولد 1347 فرزند متوفی. 5- عصمت 
دهقان اناری فرزند یوس�ف ش.ش 6 متولد 1353 فرزند متوفی. 6- حاجیه نس�اء درویش زاده باب برزی فرزند غامحسین ش.ش 18 متولد 
1312 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.
673 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
خانم فرخنده س�ام نژاد کروکی فرزند حاجی دارای شناس�نامه 1982 ش�رح دادخواست ش�ماره 97/6/702 مورخ 97/10/18 توضیح داده 
شادروان دادعباس سام نژاد کروکی فرزند ابراهیم بشناسنامه 19483  در تاریخ 1390/3/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- کیوان سام نژاد کروکی فرزند دادعباس ش.ش 4 صادره از بم متولد 1350/2/1 فرزند متوفی. 2- لقمان سام نژاد کروکی 
فرزند دادعباس ش.ش 2 صادره از کروک بم متولد 1353/2/1 فرزند متوفی. 3- لیا س�ام نژاد کروکی فرزند دادعباس ش.ش 2809 صادره 
از کروک بم متولد 1357/4/10 فرزند متوفی. 4- اعظم سام نژاد کروکی فرزند دادعباس ش.ش 791 صادره از کرمان متولد 1360/3/8 فرزند 
متوفی. 5- اکرم سام نژاد کروکی فرزند دادعباس ش.ش 973 صادره از کرمان متولد 1362/3/25 فرزند متوفی. 6- فاطمه سام نژاد کروکی 
فرزند دادعباس ش.ش 1299 صادره از کرمان متولد 1364/8/6 فرزند متوفی. 7- زهرا سام نژاد کروکی فرزند دادعباس ش.ش 2980157252 
صادره از کرمان متولد 1369/2/18 فرزند متوفی. 8- فرخنده سام نژاد کروکی فرزند حاجی ش.ش 1982 صادره از کروک بم متولد 1327/2/4 
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.
702 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم حمیرا ش�اه کرم زاده فرزند هاشم دارای شناسنامه 2980491187 شرح دادخواست شماره --- مورخ 97/10/9 توضیح داده شادروان 
محمدرضا ش�اه کرم زاده فرزند هاش�م بشناسنامه 2980366749  در تاریخ 1390/1/20 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- ثریا شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 1303 خواهر متوفی. 2- حمیرا شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 2980491187 خواهر 
متوفی. 3- شمسی شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 3168 خواهر متوفی. 4- سهیا شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 5118 خواهر متوفی. 
5- سمیرا شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 2993803417 خواهر متوفی. 6- نعیمه شاه کرم زاده فرزند ایرج ش.ش 2980608661 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.
652 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای عبداله محمودی فرزند  کریم 
 خواهان خانم ش�هناز تراکمی زاده فرزند اروجعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده  آقای عبداله محمودی فرزند کریم به خواسته طاق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310200554 شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ابادان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/23 س�اعت 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. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310700402 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310700959 خواهان: 
آقای فواد  دریساوی فرزند عبدالجلیل به نشانی  خوزستان شهرستان ابادان شهرستان ابادان ایستگاه 7 ذوالفقار 87 پ12 خواندگان: 1. خانم 
هاشمیه پرواز به نشانی خوزستان شوش شهرک دانیال جنب ایران خودرو خ شهید منگری 2. آقای مهدی حسن نزاد فرزند عبدالخضر به 
نشانی خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای فواد دریساوی فرزند عبدالجلیل به طرفیت آقای مهدی 
حسن نژاد و خانم هاشمیه پرواز به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو از نوع ام وی ام 33 
مدل 1395 به شماره پاک 761 و 65 ایران 24 بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست خویش اظهار می نماید به تاریخ 1396/2/20 یک 
دستگاه خودرو به مشخصات فوق را از آقای مهدی حسن نژاد خریداری است از آنجائیکه سند بنام خانم هاشمیه پرواز می باشد خواندگان 
حاضر به تنظیم سند نمی باشد لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خو استه را نموده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرون�ده  ماحظ�ه قرارداد منعقده فیمابین  خواهان و خوانده  ردیف اول ماحظه اس�ناد و و کالت  نامه های پیوس�تی احضار و عدم حضور 
خواندگان علیرغم اباغ قانونی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 از قانون آئین دادرسی  مدنی و مواد 10، 
220، 221  از قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در مراجع قانونی و تنظیم و امضا سند رسمی بنام خواهان صادر و ا عام می نماید. 

رای صادره غیابی  و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض  و واخواهی در این شعبه می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی آبادان 

اخطاریه 
اخطار ش�ونده: محس�ن میاحی فرزند ناصر موضوع  اخطار: در اجرای دادنامه ش�ماره 970396- 1397/7/8 صادره از ش�عبه دوم حقوقی 
دادگستری آبادان و با توجه به عدم حضور شما علیرغم اخطار صیغه طاق خلع نوبت اول جاری و تحت شماره ترتیب 19106- 1397/10/9 
در این دفتر به ثبت رسید. این اخطاریه به منظور اطاع شما از وقوع طاق یاد شده صادر  گردیده است و جهت تحویل گرفتن مدارک می 

توانید به این دفتر مراجعه نمائید. 
سردفتر ازدواج 75 و طاق 111 آبادان – آلبوغبیش 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی صمصام فرزند فیر داری شماره شناسنامه 2186  به شرح کاسه 715/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان شازنان  غبیش زاده فرزند عاف  به شماره شناسنامه 5121 در تاریخ 87/10/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  
گفته و  ور ثه مرحوم منحصر است به: 1. علی صمصام شماره شناسنامه 2186 پسر متوفی 2. یحیی صمصام شماره شناسنامه 831 پسر متوفی 
3. نوری صمصام شماره شناسنامه 1819070603 پسر متوفی 4. کلثوم صمصام شماره شناسنامه 701  دختر متوفی  5. رقیه صمصام شماره 
شناسنامه 1818702721  دختر متوفی 6. بهناز صمصام شماره شناسنامه 1819132791 دختر متوفی 7. سوسن صمصام شماره شناسنامه 
1818465957 دختر متوفی 8. عیده صمصام شماره شناسنامه 1818974983 دختر متوفی 9. آمنه صمصام شماره شناسنامه 1818910713 
دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا و صیت 

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

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 495/3/97ح خواهان: هومن محمدی به نشانی لین یک احمدآباد پاساژ نور پاک 17 ، خوانده : محمد تاوان نشانی: مجهول 
المکان  خواسته: مطالبه وجه مرجع رسیدگی : شعبه 3 شورای حل اختاف ابادان وقت رسیدگی : 97/12/5 ساعت 17:30 خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم این شعبه نموده اند که تحت  کاسه  495/3/97ح به ثبت رسیده و با رایت اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه 

کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
- رئیس شعبه 3 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 971320 ش�عبه 101 دادگاه کیفری 2  شهرس�تان بهبهان متهم 1. علی مرادی فرزند حش�مت اه به اتهام 
کاهبرداری اینترنتی  موضوع شکایت سید عباس بادی اول فرزند مرتضی تحت تعقیب بوده و حسب اطاع و گزارش  واصله نامبرده مجهول 
المکان  و متواری  می باشند لذا به نامبرده اباغ می گردد تا در روز یک شنبه مورخه 97/12/11 ساعت  9 صبح  در این شعبه دادگاه حضور 
یابد بدیهی است در صورت  عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به صورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد این 
آگهی در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری درج می شود خواهشمند است پس از چاپ نسخه ای از روزنامه جهت ضم در پرونده به این شعبه 

ارسال گردد. ضمنا فاصله چاپ آگهی تا وقت دادرسی نباید از یک ماه کمتر باشد. 
469 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان )101 جزایی سابق( 

آگهی مزایده نوبت اول 
محکوم له: آقای سید رحمان صادقی نیا  محکوم علیه: شرکت مهندسی و ساختمانی طرح نسب به موجب پرونده 971520 اجرایی محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 42077852 ریال به انضمام هزینه دادرسی در حق محکوم له نظر به اینکه تعداد یک دستگاه کانکس 
6   متری توقیف گردیده و توسط کارشناس به مبلغ 84000000 ریال ارزش گذاری گردیده است لذا با توجه به تقاضای محکوم له و با عنایت 
به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی  و بر اساس مواد 118 و  119 همان قانون مراتب یک نوبت در رو زنامه های محلی آگهی تا 
چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 97/11/9 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان 
که با حضور نماینده محترم  دادستان به مر حله اجراء گذاشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شروع و کسی که بااترین قیمت 
را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان 
تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دو لت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال، مالیات و مستغات و هزینه 
درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خو اهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده  می باشند می توانند ظرف پنج روز 

قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند. 
470 مدیر شعبه اول اجرای احکام  مدنی دادگستری بهبهان  - مهدی نوریان 

آگهی حصر وراثت 
خانم مریم سلمان پور فاراب دارای شناسنامه شماره 282 به شرح متن دادخواست  به کاسه ی پرونده 970378 از این به شورای حل اختاف 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده است و چنین توضیح داده که مرحوم محمد پارساپور کیوی به شناسنامه 1 در تاریخ 1397/09/30 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده  و ورثه ی آن  مرحوم منحصر اس�ت به: 1. مریم س�لمان پور فاراب فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 282 
تاریخ تولد 1313  نس�بت مادر متوفی  2. طاهره مرتضی زاده فرزند مراد ش�ماره شناسنامه 1093 تاریخ تولد 1357 نسبت همسر متوفی 3. 
فرهاد پارس�اپور کیوی فرزند محمد ش�ماره شناسنامه 5660066232 تاریخ تولد 1377 نسبت پسر متوفی 4. امیر مهدی شهرت پارساپور 
کیوی فرزند محمد ش�ماره شناس�نامه 0026320649 تاریخ تولد 1387 نسبت پسر متوفی 5. زهرا شهرت پارساپور کیوی فرزند محمد به 
ش�ماره شناسنامه 1630349623 تاریخ تولد 1380 نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر  کسی ا عتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مهلت یک ماه 
به شورای حل اختاف شهرستان کوثر استان اردبیل تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از در جه ا عتبار ساقط خواهد شد. 
1099963 قاضی شورای حل اختاف کوثر – آرش جعفری 

آگهی 
در پرونده کاسه 9709980401500738 و بایگانی شماره 970760 آقای علیرضا اسدیان فرزند علی به اتهام خیانت در امانت موضوع  شکایت 
آقای فرهاد شکوهی تحت تعقیب این دادسرا بوده با عنایت به مجهول المکان بودن متهم در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به 
نامبرده اباغ می گردد ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  غیابی  به عمل خواهد آمد. 
10999967 دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل – حافظ بخشی زاده 

آگهی احضار متهم 
نظ�ر به اینکه آقای رضا محمدی به اتهام مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ش�کایت آقای�ان 1. مرتضی کریمی  آذر 2.  نجات 
کریمی آذر از طرف این دادس�را تحت تعقیب اس�ت و  اباغ احضاریه به و اس�طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب 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. 
10999965 دادیار شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب نمین – ستار رستمی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص شکایت محمود آزاد نیا علیه متهم حسین 
درویشی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و آدم ربایی و لواط با توجه به متواری بودن متهم مذکور در پرونده کاسه 9609986147400023  
شماره بایگانی 970150  اباغ می گردد که جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 28 /  1 / 1398ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر 

این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول :  19/  10/  97      -   نوبت دوم :  30 / 10 / 97
3555 -دادرس دادگاه شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی

آگهی وقت رسیدگی
شکات اقایان 1 – حمزه بریهی پور 2 – کاظم بریهی پور 3 – محمد بریهی پور به طرفیت متهم انور منصوری فرزند رحیم  به اتهام  معاونت 
در قدرت نمایی با س�اح جنگی و اخال در نظم عمومی و حمل و نگهداری س�اح و ایراد ضرب و جرح عمدی و تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان استان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری  استان سابق ( واقع در استان 
خوزستان، شهرستان اهواز، خرم کوشک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی شهید تند گویان) انرژی ( ارجاع و به کاسه 9409986114300618 
و ش�ماره بایگانی 950147  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 29 / 02 / 1398 وساعت10 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده ماده394 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو  
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد . ضمنا نتیجه عدم حضورصدور رای میباشد. نوبت اول : 19 / 10/    97      -   نوبت دوم : 30 /  10/ 97
3556 -مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان– مالک داودی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرس�ی کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص ش�کایت  1 – خلیل مشعلی 2 – شجاع 
طرفی 3 – مصطفی صادق زاده گماری 4 – محمد طاهری 5 – حسین شاکری 6 – دانش فر موسوی 7 – محمد رضا عیدانی 8 – عبدالنبی 
خوب نژاد علیه متهم قاس�م خس�رجی فرزند سکیر فرزند علی دائر بر شرکت در سرقت مسلحانه با توجه به متواری بودن متهم مذکور در 
پرونده کاسه 9609986114400573شماره بایگانی 960133  اباغ می گردد که جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 23 /  2 / 1398ساعت 

9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول : 19 / 10 /  97      -   نوبت دوم :  30 / 10 / 97
3557 -دادرس دادگاه شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی 

 
آگهی وقت رسیدگی

شکات اقایان 1 – حمزه بریهی پور 2 – کاظم بریهی پور3 –محمد بریهی پور  به طرفیت متهم جادر خضیرپور فرزند سعدون  به اتهامات قدرت 
نمایی با ساح  جنگی و اخال در نظم عمومی و حمل و نگهداری ساح و ایراد ضرب و جرح عمدی -تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
استان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری  استان سابق ( واقع در استان خوزستان، 
شهرستان اهواز، خرم کوشک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی شهید تند گویان) انرژی ( ارجاع و به کاسه 9409986114300618 و شماره 
بایگانی 950147  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 29 / 02 / 1398 وساعت10 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم و 
به تجویز تبصره یک ماده ماده394 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو  نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد . ضمنا نتیجه عدم حضورصدور رای میباشد. نوبت اول : 19 / 10/    97      -   نوبت دوم : 30 / 10 / 97
 3558 -مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان– مالک داودی

آگهی وقت رسیدگی
ش�کات اقایان 1 – حمزه بریهی پور 2 – کاظم بریهی پور3 –محمد بریهی پور  به طرفیت متهم رضا منصوری فرزند فریح به اتهام معاونت 
در قدرت نمایی با س�اح  جنگی و اخال در نظم عمومی و حمل و نگهداری س�اح و ایراد ضرب و جرح عمدی -تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان استان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری  استان سابق ( واقع در استان 
خوزستان، شهرستان اهواز، خرم کوشک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی شهید تند گویان) انرژی ( ارجاع و به کاسه 9409986114300618 
و ش�ماره بایگانی 950147  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 29 / 02 / 1398 وساعت10 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده ماده394 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو  
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد . ضمنا نتیجه عدم حضورصدور رای میباشد. نوبت اول : 19 /10 /    97      -   نوبت دوم :  30/ 10 / 97
3559-مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان– مالک داودی

آگهی  مزایده
 کاسه اجرایی 970758 شعبه اجرای  مدنی دادگستری  صومعه سرا  موضوع  محکومیت آقای  شاهرخ  نصر اله زاده بپرداخت  مبلغ  481440603 
ریال درحق  آقای فرهاد صوتی و پرداخت مبلغ  24072030 ریال بابت حق ااجرا در حق  دولت ، در قبال محکوم به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
به مساحت  288 متر مربع  با  یک  واحد ویایی نیمه کاره  به مساحت عرصه 288 متر مربع واقع در  روستای  چنه سرمتعلق به محکوم علیه 
توقیف گردیده است ومحکوم له دارای  مبایعه نامه عادی میباشد. مشخصات ملک قطعه زمینی نسقی  به مساحت  288 متر مربع  شامل  یک 
واحد  ویایی نیمه  ساخته با سنگ  بلوک  با مساحت  حدود 75 متر  مربع واقع  در روستای  چنه سر -  کوچه ی شهید فرخ کاظم خواه - کوچه ی  
بستان 1 با حدود ومشخصات  به صورتی  که از شمال  متصل به  زمین مجید پور رمضانی  واز جنوب وصل  است به خانه  ومحوطه عباسی و از شرق 
متصل است  به کوچه بستان 1 و غربا  وصل است به زمین مجید  پور رمضانی  ، مختصات  جغرافیایی شرقی  3418818 ،49 و شمالی  3076562 
،37 واقع  گردیده، شش دانگ  یک قطعه  زمین  به مساحت  عرصه  حدود 288 متر مربع  با  یک واحد  ویایی نیمه کاره می باشد که قسمت  
بیشتر  دیوارهای  ساختمان  نیمه کاره  به صورت سنگ  بلوک  روی 80 سانتی متر کرسی بنا  گردیده است .  ارزش ششدانگ  از ملک مذکور به 
مبلغ  هشتصد وهشتاد میلیون ) 880/000/000 ( ریال  معادل  هشتاد وهشت  میلیون ) 88/000/000  ( تومان  ارزیابی وتقویم می گردد. اینک از 
طریق  مزایده  با حضورنماینده  محترم دادستان  درتاریخ  97/11/01 روز دوشنبه  از ساعت  9 الی 10 در  شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  
صومعه  سرا بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  بااترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و ضمنا خریدار  باید فی المجلس 10 
درصد  قیمت پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003   سیبای  بانک ملی  واریز و فیش  را به دفترشعبه  تحویل  نماید   
ضمنا  برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه به حساب  سپرده دادگستری  واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی 

به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5921   مدیر  شعبه اجرای  احکام مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامدرافع

 اباغیه
 شماره بایگانی شعبه  970925 مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : معصومه 2- نام خانوادگی : عبید رحمانی 3- نام پدر :محمد  4- کد 
پستی : 5- کد ملی :  6- نشانی : مجهول المکان  7- منطقه شهرداری :  تاریخ حضور  : 1397/12/12 ساعت حضور :10:00 در خصوص  دعوی 
آقای  مسعود عبید رحمانی  با وکالت خانم  ترانه  قادری به طرفیت  آقایان مرتضی ومهرداد ومحمد رضا و بهناز ومهرنوش ومعصومه و فاطمه  
جملگی عبید رحمانی  فرزندان محمد و بانو عادلی نسب فرزند محمد مبنی بر  اعتراض به عملیات ثبتی  در وقت  مقرر فوق  جهت رسیدگی  

در این شعبه  حاضر شوید.
 ح  5922  شعبه دوم  دادگاه عمومی  ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان صومعه سرا

 آگهی وقت  اجرای  قرار  تحریر ترکه 
 شماره  بایگانی شعبه 971153 بدینوسیله  اعام می  نماید به موجب  درخواست  خانم مریم  الماسی فرزند کریم  اه بطرفیت  خانم ها وآقایان 
1- نزاکت  درستکارفرزند فیض اه 2- حسین الماسی  پیش حصاری  3- رخسار الماسی 4- سیما الماسی 5- حسن  الماسی پیش  حصاری  
6- فاطمه  الماسی پیش حصاری 7- مهستی  الماسی  8- علی الماسی  پیش حصاری  9- ماری الماسی 10- نگار الماسی  پیش حصاری 11- مدینه  
الماسی  12- اکبر الماسی  13- محبوبه  الماسی جملگی فرزندان کریم  اه قرار تحریر ترکه  مرحوم کریم  اه الماسی دارنده  شماسنامه  شماره 
یک  برابر دادنامه ش�ماره  9709975266101355-97/10/03 موضوع  پرونده  کاس�ه  9709985266101145  به ش�ماره  971153 شعبه اول  
ش�ورای  حل اختاف فومن صادره و وقت  اجرای  قرار روز س�ه شنبه 1397/11/24 ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است  لذا از ورثه  یا نماینده 
قانونی  آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی  وکسان  دیگری که حقی  بر ترکه  متوفی  دارند دعوت  میشود  در موعد مقرردرمحل  این شورا  واقع 

در شهرستان فومن  خ حضرت  امام ) ره( دادگستری  سابق حاضر شوند.
ح  5923   دبیر شعبه  اول شورای  حل اختاف فومن-  جمالدار

 آگهی حصر وراثت
 خانم س�یما  محمد پور مقدم  رش�تی  شناسنامه 1307 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
97/524 صومعه سرا  تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان رضاخسروداد به شماره شناسنامه  1154 در تاریخ  1397/10/02 
در اقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت  عبارتند از : 1- الهه خسرو داد فرزند رضا  شماره شناسنامه  2670105009 متولد 1370 
دختر متوفی  2- علی خسرو داد فرزند رضا  شماره شناسنامه  479 متولد 1362 پسر متوفی  3- الهام خسرو داد فرزند رضا  شماره شناسنامه  
1109 متولد 13640 دختر متوفی 4- سیما محمود پور مقدم رشتی  فرزند احمد شماره شناسنامه 1307  متولد  1334همسر متوفی  اینک با 
انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  

نشرنخستین  آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
  ح  5924  رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 خانم  زهرا مازاده نفوتی  شناس�نامه 2670247679 به اس�تناد  ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
97/527 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان  پیام کیانی راد به شماره شناسنامه  148 در تاریخ  1397/09/11 
دراقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- سامیار کیانی راد فرزند پیام  شماره شناسنامه 2670600611 متولد 1395 
پسر متوفی2- زهرا مازاده نفوتی  فرزند ناز علی  شماره شناسنامه 2670247679 متولد  1375همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  
درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف 

یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
 ح  5925   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای عنایت احمد صفت شناس�نامه 1552 با وکالت س�ید محمود عباس�ی به استناد  ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه 
درخواستی  به شماره 97/528 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان ام لیا خدابخش پاسکه به شماره شناسنامه  
16 در تاریخ  1396/05/20 دراقامتگاه  دائمی خود در گذش�ته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- مقدره خدابخش�ی  پاسکه  فرزند  برار شماره 
شناسنامه  907 متولد 1332 خواهر متوفی  2- انوش خدابخشی  پاسکه  فرزند برار شماره شناسنامه  908 متولد 1333 برادر متوفی 3- مهوش 
خدابخشی  پاسکه  فرزند  برار شماره شناسنامه  1101 متولد 1337 خواهر متوفی 4-  فیضیه خدابخشی  پاسکه  فرزندبرار شماره شناسنامه  1103 
متولد 1339 خواهر متوفی  5- حسنعلی اسام پرست  پشت مساری فرزندبرار شماره شناسنامه 2208 متولد 1432 برادر متوفی 6- عنایت 
احمد صفت  فرزند علی  مرحوم  شماره شناسنامه  1552 متولد 1324 همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در 
یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  

دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5926    رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای  علی پاکپور اصلی شناسنامه 17 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/531 صومعه 
سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان  محمد پاکپور اصلی به شماره شناسنامه  1679 در تاریخ  1397/09/29 دراقامتگاه  
دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- کاظم  پاکپور  اصلی فرزند محمد شماره شناسنامه 1691  متولد 1359 پسرمتوفی 2- علی  
پاکپوراصلی فرزند محمد شماره شناسنامه 17متولد 1358 پسر متوفی 3-  عاطف  پاکپور اصلی فرزند محمد شماره شناسنامه 2670119735 متولد 
1371 پسر متوفی 4-  امیر  پاکپوراصلی فرزند محمد شماره شناسنامه 965  متولد 1362 پسر متوفی 5- هاجرپور رضائی  گرمجانی  فرزند علی جان  
شماره شناسنامه 591 متولد  1334 دختر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  
اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5927    رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای عظیم  زحمتکش  زیده س�رائی شناس�نامه 7 به اس�تناد  ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
97/526 صومعه س�را تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اش�عار داشته که  ش�ادروان کاظم  زحمتکش  زیده سرائی به شماره شناسنامه  411 در 
تاریخ  1396/11/26 دراقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- حسین  زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره 
شناسنامه  4725 متولد 1344 پسرمتوفی 2-  معصومه  زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  6048 متولد 1350  دختر متوفی 
3-  ثریا زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  634 متولد 1337  دختر متوفی 4-  مهناز زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  
شماره شناسنامه  1319 متولد 1342 دختر متوفی 5- عظیم  زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  7 متولد 1338 پسر متوفی 
6-  فرحناز زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  1445 متولد 1345دختر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست 
مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به 

دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
 ح  5928   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای عظیم  زحمتکش  زیده سرائی شناسنامه 7 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/525 
صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان  شهربانو فتوت خواه صومعه سرائی به شماره شناسنامه  2448 در تاریخ  
1390/09/13 دراقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- حسین  زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  
4725 متولد 1344 پسرمتوفی 2-  معصومه  زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  6048 متولد 1350  دختر متوفی 3-  ثریا 
زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  634 متولد 1337  دختر متوفی 4-  مهناز زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره 
شناس�نامه  1319 متولد 1342 دختر متوفی 5- عظیم  زحمتکش زیده س�رائی  فرزند کاظم  ش�ماره شناسنامه  7 متولد 1338 پسر متوفی 
6-  فرحناز زحمتکش زیده سرائی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه  1445 متولد 1345دختر متوفی 7- کاظم زحمتکش زیده سرائی  فرزند نصرت  
شماره شناسنامه  411 متولد 1309 همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  
اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
  ح  5929  رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
آقای سید  باقرسید زاده پیر سرائی شناسنامه 25 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/533 
صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان   سید ابراهیم  سید زاده پیر سرائی به شماره شناسنامه  389 در تاریخ  
1395/03/28 دراقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- سیده زهرا سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره 
شناسنامه 1505 متولد 1340 دختر متوفی 2- سیده  زینب سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 1717 متولد 1342 دختر 
متوفی 3- سیدحسین سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 2822 متولد 1350  پسر متوفی  4- سیده  بانو سید زاده  پیر 
سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 26 متولد 1333 دختر متوفی 5- سیده  صنم سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره 
شناسنامه 27 متولد 1333 دختر متوفی 6- سید باقرسید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 25 متولد 1338 پسر متوفی 
7-  سید یعقوب سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 74 متولد 1330 پسر متوفی 8-  سید ایوب سید زاده  پیر سرائی  
فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 3 متولد 1346 پسر متوفی 9- سیده منصوره سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 
24 متولد 1348 دختر متوفی 10- سیده  فاطمه سید زاده  پیر سرائی  فرزند سید  ابراهیم شماره شناسنامه 41 متولد 1356 دختر متوفی اینک با 
انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  

نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5930    رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 خانم زرین مددی شناسنامه 2670076939 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/532 صومعه 
سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که   شادروان محر معلی مددی به شماره شناسنامه  142 در تاریخ  1373/12/25 دراقامتگاه  
دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- اسکندر مددی فرزند محرمعلی  شماره شناسنامه  2670010466 متولد  1368 پسر 
متوفی 2-  زرین مددی فرزند محرمعلی  شماره شناسنامه  2670076939 متولد  1370 دختر متوفی 3-  محمد مددی فرزند محرمعلی  شماره 
شناسنامه  834 متولد  1362 پسر متوفی 4-  جعفر مددی فرزند محرمعلی  شماره شناسنامه  1636 متولد  1363 پسر متوفی 5-  زینب مددی 
فرزند محرمعلی  شماره شناسنامه  1596 متولد  1347  دختر متوفی 6-  رقیه مددی فرزند محرمعلی  شماره شناسنامه  221 متولد  1342  دختر 
متوفی 7- راحله  جعفری فرزند  صفر  شماره شناسنامه  4216 متولد  1333   همسر متوفی8- عوضیه خانم  فرزند  غامحسین  شماره شناسنامه  
83متولد  1304 همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا 

وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5931    رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
   آقای رضا لطیفی  ثابت صومعه سرائی  شناسنامه 1342 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
97/537 صومعه سرا تقدیم این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته که  شادروان  یوسف  به لطیفی ثابت صومعه سرائی به شماره شناسنامه  38 
در تاریخ  1397/09/08 دراقامتگاه  دائمی خود در گذشته وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- نیلوفر لطیفی  ثابت صومعه سرائی  فرزند یوسف  
شماره شناسامه2670049508 متولد 1369 دختر متوفی  2-  نساء لطیفی  ثابت  صومعه سرائی  فرزند یوسف  شماره  شناسنامه  7906 متولد  
1357 دختر متوفی  3-  رضا لطیفی  ثابت  صومعه سرائی  فرزند یوسف  شماره  شناسنامه  1342 متولد  1360 پسر متوفی 4-  ناهید لطیفی  
ثابت  صومعه س�رائی  فرزند یوس�ف  شماره  شناسنامه  361 متولد  1363 دختر متوفی 5-  نگین لطیفی  ثابت  صومعه سرائی  فرزند یوسف  
شماره  شناسنامه  744 متولد  1364 دختر متوفی 6-  ندا لطیفی  ثابت  صومعه سرائی  فرزند یوسف  شماره  شناسنامه  4901 متولد  1367 دختر 
متوفی 7- زهرا باقری  نویر فرزند حاجی  شماره شناسنامه 22 متولد 1337 همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور 
را در یک  نوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراض  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  

تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
 ح  5932   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف صومعه سرا- غامرضا  دهقان

 آگهی حصر وراثت
 اقای  نادر احمدی فومنی شاد دارای  شناسنامه شماره 9261 به شرح  دادخواست به کاسه از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده  که شادروان یوسف احمدی فومنی شاد بشناسنامه 2226 در تاریخ 1396/12/28 اقامتگاه دائمی خود  بدورد زندگی گفته 
ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر است به :1-  ناصر احمدی فومنی شاد بشناسنامه 77 پسر متوفی  2-  نادر احمدی فومنی شاد بشناسنامه 
9261 پسر متوفی 3-   احمد احمدی فومنی شاد بشناسنامه 9262 پسر متوفی 4-  نسرین احمدی فومنی شاد بشناسنامه 3673  دختر متوفی 
5-  نزهت احمدی فومنی شاد بشناسنامه 136  دختر متوفی و اینک  با انجام  تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی  می 
نماید تا هرکس�ی  اعتراضی  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباش�د از تاریخ  نشرنخس�تین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این 

گواهی  صادر خواهد شد.
 ح  5933   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف فومن-  جمشید مهر پیما 

بومی سازی بیش از 60 گروه کاای مواد 
مصرفی فواد مبارکه طی سال های تحریم

  ف�واد مبارکه ب�ا به کارگیری راهبرده�ای اقتصاد مقاومت�ی و حمایت از 
ش�رکت های س�ازندۀ داخلی، تاکنون بیش از 60 گروه کاای مواد مصرفی 
موردنی�از خط�وط تولید خود را بومی س�ازی کرده اس�ت. ای�ن مطلب را 
محمدرض�ا ممت�از مدیر خرید م�واد مصرفی ف�واد مبارکه اع�ام کرد و 
گفت: در ابتدا س�رمایه گذاری و اعتماد به ش�رکت های س�ازندۀ داخلی و 
دانش بنیان به ریس�ک پذیری باایی نیاز داشت، اما فواد مبارکه به عنوان 
موتور محرک بس�یاری از صنایع باا و پایین دس�ت با قبول این ریسک و 
حمای�ت مالی و فنی از این س�ازندگان، ش�رایطی فراهم ک�رد که در حال 
حاضر دانش فنی ساخت و تولید این تعداد کاای مصرفی موردنیاز صنعت 
فواد کش�ور در شرایط تحریم به دس�ت آمده است.وی با تأکید بر این که 
فواد مبارکه با این اقدامات پرچم دار بومی س�ازی اقام وارداتی موردنیاز 
صنعت فواد اس�ت، گفت: مواد نس�وز، قطعات س�رامیکی اس�تراتژیک، 
ریخته گ�ری، روغن ها، رنگ ها، روانکارها، مواد ش�یمیایی، کاتالیس�ت ها، 
وسایل بسته بندی، وسایل ایمنی، ادوات برقی و ابزارآات ازجمله کااهای 
مصرفی بومی سازی ش�ده اند.ممتاز دس�ت یابی به دان�ش فنی برخی اقام 
دیگر ازجمله نوار نقاله های خاص، س�یم بکس�ل ها و مواد شیمیایی خاص 
و ... را از دیگ�ر برنامه ه�ای در دس�ت اجرا در این حوزه اع�ام و تصریح 
کرد: بخش عمده ای از این موارد نیز به زودی بومی سازی خواهند شد.مدیر 
خری�د مواد مصرف�ی فواد مبارک�ه ضمن قدردان�ی از ایف�ای نقش مؤثر 
واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی فواد مبارکه و شرکت های تولیدی 
و کارگاه های صنعتی داخلی ایرانی گفت: همۀ این واحدها با درک درس�ت 
ش�رایط موجود و با تعهد باای خود تاش کردند تا کاایی تولید ش�ود که 
در بسیاری از مواقع بهتر  از انواع مشابه وارداتی باشد و در نهایت صنعت 

فواد کشور را از وابستگی به واردات بی نیاز ساختند.

دست یابی متخصصان ایرانی به دانش فنی 
ماشین کاری قفسه های نورد گرم

برای اولین بار در کش�ور، کارشناسان فواد مبارکه با همکاری متخصصان 
ش�رکت های داخلی، در جریان اجرای تعمیرات س�اانۀ نورد گرم شرکت، 
فرایند ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و نصب بلوک باانس های جدید 
را با موفقیت کامل انجام دادند. مرتضی رمضانی رئیس دفتر فنی تعمیرات 
نورد گرم فواد مبارکه با بیان مطلب فوق از اجرای موفقیت آمیز تعمیرات 
س�اانۀ ناحیۀ نورد گرم خبر داد و گفت: توقف س�اانۀ ن�ورد گرم یکی از 
بزرگ ترین توقفات تعمیراتی انجام شده در مجتمع فواد مبارکه بود که با 
برنامه ریزی سه س�اله و صرف بیش از 70هزار نفر س�اعت از توان تعمیرات 
مرک�زی و همکاری مس�تقیم 11 ش�رکت پیمانکاری و مش�ارکت کارکنان 
ناحی�ۀ ن�ورد گرم در مدت 21 روز انجام ش�د.در خص�وص جزئیات اجرای 
ای�ن عملی�ات تعمیراتی بزرگ و مه�م، نیما داوری، کارش�ناس دفتر فنی 
تعمی�رات نورد گرم افزود: این عملیات، با توجه به فرس�ایش قفس�ه های 
ن�ورد گرم و افزای�ش خرابی تجهیزات و توقفات اضط�راری که ممکن بود 
هزینه های س�نگینی به ش�رکت تحمیل کند، از سوی مدیریت شرکت در 
دس�تور کار قرار داده شد. به همین منظور با انجام فعالیت های کارشناسی 
از 3 س�ال گذشته، برنامۀ تعمیرات اساسی قفس�ه های نورد گرم و به طور 
مشخص ماشین کاری قفسه های نورد نهایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت و اجرایی شد. در فاز اول کلیۀ عیوب به صورت دقیق بررسی گردید 
و ب�ا توجه ب�ه گزارش های تخصصی تهیه ش�ده، فرایند انتخ�اب پیمانکار 
ذی صاح جهت انجام تعمیرات ش�روع ش�د.وی با بیان این که در فاز دوم، 
پس از تعیین پیمانکار، در توقف س�اانۀ سال گذشته، وضعیت قفسه ها با 
اس�تفاده از فناوری »لیزرتراکر« جهت طراحی برنامۀ نهایی ماشین کاری و 
تغییر طرح بلوک باانس قفسه های نورد نهایی، مورد داده برداری و تحلیل 
دقیق قرار گرفت ادامه داد: در فاز س�وم پروژه با آماده سازی های مناسب 
و ب�ا عزم و هم�ت همۀ واحدهای مرتبط فرایند ماش�ین کاری قفس�ه های 
ن�ورد نهای�ی و نصب بل�وک باانس ه�ای جدید ب�ا موفقیت کام�ل انجام 
شد.داوری خاطرنش�ان کرد: از افتخارات این پروژه می توان به دست یابی 
ب�ه تمام اهداف برنامه ریزی ش�ده و انجام کلیۀ فعالیت های ماش�ین کاری، 
اندازه برداری و نصب به دست شرکت های ایرانی و دست یابی این شرکت ها 
به دانش مربوط اش�اره کرد. این موفقیت در حالی به دس�ت آمد که دانش 
فن�ی ماش�ین کاری این قفس�ه ها در انحصار ش�رکت های خارجی بود.وی 
در ادام�ه افزود: ازآنجا که زمان توقف س�اانه به علت پروژۀ ماش�ین کاری 
قفسه های نورد نهایی طوانی بود، با تأکید مدیریت ناحیه، استفادۀ بهینه 
از زم�ان و انجام تعمیرات اساس�ی در تمام قس�مت های ن�ورد گرم نیز در 
برنام�ه قرار گرفت. برخی از این اقدامات، که هرکدام پروژه بس�یار مهمی 

بودند، عبارت اند از:
انبار تختال و کوره های پیش گرم:

در این بخش اصاح و تعویض س�اپورت های رول های دشارژ و اکستراکتور 
ک�وره 1 و 2، ترمیم س�ازۀ فلزی کم�پ 1 و 2 انبار تخت�ال، ترمیم پایه های 
بتن�ی کورۀ 3 و 4، ترمیم س�ازۀ فلزی-حرکتی کورۀ 3 و 4، ترمیم نس�وز 
کلیۀ کوره ها، تعمیرات اساس�ی کورۀ ش�ماره 3 و تعویض ترانس اسکارل 

GR6   انجام شد.
بخش نورد مقدماتی یا     رافینگ:

در این بخش نیز ماش�ین کاری پش�ت اینرهای پش�تیبان باایی و بلوک 
باانس های قفس�ه R3، ماش�ین کاری میز رول های غلتکی، ترمیم س�ازۀ 
بتن�ی قفس�ۀ E1، تعویض س�یلندر و بیم اس�کرودان قفس�ۀ R1، ترمیم 
بیس س�اید گاید ورودی قفس�ۀ R3، تعویض ترانس GR1 و انجام   روتین   

موتورهای اصلی نورد مقدماتی با موفقیت به پایان رسید.
نورد نهایی یا فینیشینگ:

در این مرحله، ماش�ین کاری قفس�ه های ن�ورد نهایی، بهی����نه س�ازی 
قی�����چ�ی فی�����نیش�ینگ، بهینه س�ازی لوپر قفس�ۀ F4 )تغییر 
 ،F7 سیس�تم الکتریکی به هیدرولیکی(، اصاح محل نصب کپسول قفسۀ
تعویض آرمیچر موتور قفس�ۀ F6  و   روتی�ن موتورهای اصلی نورد نهایی 

انجام شد.
کاف پیچ ها یا کویلر:

در بخ�ش کاف پیچ ها ی�ا کویلر، سیس�تم هیدرولیک کویلر ش�مارۀ 1 از 
سیس�تم H6 به سیس�تم H16 تغییر یافت. صفحۀ ثاب�ت کویلر 2 و فریم 
پینچ رول کویلر 3 تعویض ش�د. س�اید گاید کویلر 2 اصاح و پارسی تک 

کویلر بهینه سازی شد.
جرثقیل های سقفی:

در بخش جرثقیل های س�قفی، ریل کمپ های 1 و 2 و 3 انبار تختال، ترک 
پل جرثقیل 12 کارگاه غلتک، ریل و ش�ین های برق این کارگاه و ریل های 
انبار خام واحد تکمیل نورد گرم اصاح ش�د. همچنین ریل ترولی جرثقیل 
12 کارگاه غلت�ک و بیس گیربک�س جرثقی�ل 13 کارگاه غلتک تعویض و 

راهرو دسترسی به جرثقیل 18 نورد گرم نصب شد.
تکمیل نورد گرم:

در واح�د تکمیل نورد گرم هم زمان با انجام توقف س�اانۀ اس�کین پاس، 
تعمیرات اساسی کانوایر نورد گرم نیز انجام شد.

مرتض�ی رمضانی رئی�س دفتر فنی تعمی�رات نورد گ�رم در بخش پایانی 
س�خنان خ�ود انجام این پ�روژه را مرهون ع�زم و ارادۀ تمام�ی همکاران 
فواد مبارکه و همکاری صمیمانۀ ش�رکت های مک�ث، ابعاد دقت مرکزی، 
نقش�ه نگار، تام ایران خودرو، سوهن آذر پارس�ا، ایران کارت، کوشه س�ازان، 
دژپاد، بهسازان، تابان نیرو، برق آرا، کویر و سلیمانی دانست و از همۀ آن ها 

تشکر و قدردانی کرد.
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511/213رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم اقدس حسین زاده  داراي شناسنامه شماره 30297686  به شرح دادخواست به کاسه 972647    از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر ایرجی ورانلو  به شناسنامه 382 در تاریخ96/9/25  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس حسین زاده ش.ش 30297686 صادره از تربت حیدریه همسر متوفی 
2- حسین ایرجی ورانلو ش.ش 092391916 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- محمدایرجی ورانلو ش.ش4108 صادره از مشهد فرزند متوفی 
4- حسن ایرجی ورانلو ش.ش 24109 صادره ازمشهد فرزند متوفی 5- فاطمه ایرجی ورانلو ش.ش2912 صادره از مشهد فرزند متوفی 6- زهرا 
ایرجی ورانلو ش.ش2965 صادره از مشهد فرزند متوفی  ،متوفی ورثه دیگری ندارد 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. 
رئیس شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

51/214آگهی اباغ اجرائیه
خانم فضه نور محمدزاده پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مهراقتصاد بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970352 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 265/000/000ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه آن 
براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ازتاریخ سررسیدچک)1395/10/08(تازمان وصول ومبلغ17/257/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه 

اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه20دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/215آگهی اباغ اجرائیه
آقای فرهادیزدی کاهانی فرزندناصر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده 
کاس�ه 23/970072 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 9709977577300411 محکوم 
علیها محکوم اندبه پرداخت تضامنی مبلغ67/377/161 ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
1397/01/26 تازمان پرداخت دین ازقرار هرسه هزارریال دونیم ریال درروز وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه -پرداخت 
نیم عشر دولتی لذا مراتب فوق طبق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز 
پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه23دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/216آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه آقای عباس رضایی میرمحمدی ومحسن خورشیدی که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گرددچون وفق دادنامه9709977503900568  صادره از شعبه 166درپرونده شماره166/950439 محکوم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت دومیلیون وهفتصد هزارتومان اصل خواس�ته دوفقره چک194/20972153و194/20972151وپرداخت نهصدهزارریال 
دادرس�ی وخسارت تاخیرتادیه ازسررس�ید الی یوم اادا درحق محکوم له آقای حمیدرهاب ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود. 
 متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف  مجتمع شماره3 مشهد

511/217آگهی
خواهان سیده منصوره داغیانی فرزندسیدعباس بطرفیت آقای هاشم سرباز فرزندحسن بخواسته طاق به درخواست زوجه)تقاضای طاق 
به استند تخلف ازشروط ضمن العقدمبنی برترک زندگی مشترک بیش از18ماه وعدم پرداخت نفقه به استناد پرونده شعبه24دادگاه خانواده 
کاسه 9609987580100207-شعبه24دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهدتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه24دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد واقع دراستان خراسان رضوی-
شهرستان مشهد-بلوارشفا,شفای30ارجاع وبه کاسه 24/970961ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/28 ساعت8صبح جهت رسیدگی 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب بک نوبت دریکی از جرایدکثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن جهت 
رسیدگی ومعرفی داور)شرایط داور:مردباشدباای سی سال سن وازاقارب وآشنا به مسائل دینی-خانوادگی واجتماعی(مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفترشعبه24دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/218آگهی 
خواهان:آقاعلیرضاگلدانی به طرفیت آقاحبیب اله قوشچی به خواسته:مطالبه چک به کاسه:970917 به شعبه 166شورا حل اختاف ارجاع 
گردید که وقت رسیدگی آن:1397/12/04درساعت :9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورامراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/219آگهی 
خواهان:آقامصطفی میرزائی به طرفیت آقاحسین اکبری به خواسته:مطالبه وجه به کاسه:970916 به شعبه 166شورا حل اختاف ارجاع گردید 
که وقت رسیدگی آن:1397/12/04درساعت :8/30  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورامراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/220آگهی 
خواهان:آقاشهرام عربی به طرفیت آقایان وخانمها:1-محمدعلی سرپلی نوغانی2-مریم  سرپلی نوغانی3-امیرحسین سرپلی نوغابی4-ملیحه 
سرپلی نوغابی5-مجتبی سرپلی نوقابی6-منصوره کرباس فروش هراتی7-صدیقه سرعتی به خواسته:مطالبه وجه سفته به کاسه:970923 به 
شعبه 166شورا حل اختاف ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن:1397/12/04درساعت :10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورامراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/221آگهی 
خواهان:آقا احد ساکت اسفنجانی به طرفیت آقاحمیدرضا قادری به خواسته:مطالبه چک به کاسه:970987 به شعبه 166شورا حل اختاف 
ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن:1397/12/04درساعت :8  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورامراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/222آگهی 
خواهان ساره کاوسی فرزندمحمددادخواستی به طرفیت خواندگان پیام مبرکی فرزندحسن وابوالقاسم اسماعیل آبادی فرزند به خواسته:مطالبه 
وجه به ش�ماره366125 مورخ1396/02/14 به عهده بانک س�په ش�عبه سیدی مش�هد(به مبلغ73000000ریال تقدیم ش�ورای حل اختاف 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع درمشهد-بین قرنی 22و24 وبه 
کاسه970880 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه1397/11/27 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/223آگهی 
خواهان حسن مسعودی دادخواستی به طرفیت آقای بهمن طلوع رضائی صفا به خواسته:مطالبه وجه بابت 3فقره سفته به شماره های 211270 
به مبلغ12000000ریال و211271 به مبلغ 12000000ریال و211300به مبلغ12000000 ریال همگی به تاریخ سررسید 1396/02/15 به انضمام خسارات 
دادرسی وتاخیرتادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
س�ه شهرستان مشهدواقع درمشهد-بلوارش�هیدقره نی -بین قرنی 22و24 ارجاع وبه کاس�ه970897 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/12/01 ساعت8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/224آگهی 
خواهان س�ید حس�ن سرآس�یامقدم رضوی دادخواس�تی به طرفیت محمدعلی صمیمی وزهرایوس�فی به خواس�ته:مطالبه خس�ارت به 
مبلغ20000000ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع درمشهد-بلوارشهیدقره نی -بین قرنی 22و24 ارجاع وبه کاسه970855 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/11/28 وساعت10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستورشورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 

در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/225آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  
خواهان ها خانمها وآقایان فهیمه س�ادات حس�ینی ,سید حسن حسینی,حسین حسینی-بی بی عالیه حسینی,معصوم بیگم حسینی,بی 
ب�ی فاطمه حس�ینی,بی بی طاهره حس�ینی,فاطمه رضائ�ی ازقد,زهراس�ادات رضائی ازقد,س�یدرضا رضائی ازقد,س�یدمحمدعلی رضائی 
ازقد,سیدهوشنگ رضائی ازقد,سید جعفرحسینی, سیدهادی حسینی,عزت باقری,بی بی زهره حسینی,آمنه سادات وجدانی,حانیه سدات 
وجدانی,فاطمه سادات وجدانی,سیدهاشم وجدانی دادخواستی به طرفیت آقایان ابوالعاء سودآور وحسین علی سود آور وبنیادتعاون سپاه 
پاسداران انقاب اسامی به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر)درخصوص حق وکسب وپیشه یکباب مغازه وانباری واثبات وقوع عقداجاره)رابطه 
استجاری(ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه22 ارجاع گردیده و به شماره22/970976ثبت و 
وقت رسیدگی برای1397/12/07 ساعت 10 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویز 
ماده73قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت دارید
مدیردفتر شعبه 22 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/226آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ریحانه محمدی فرزند  
خواهان آقای رجب س�روزی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم ریحانه محمدی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987587100583 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/12/12 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
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.وداور واجدشرایط )مسلمان-سی سال سن به باا-آشنابامسایل خانوادگی واجتماعی و... 
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/227آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی یعقوبیان عاف فرزندغامرضا  

خواهان خانم ملیحه مقنی باشی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی یعقوبیان عاف به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987587100467 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/05 ساعت 10 تعیین جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد.وداور واجدش�رایط س�ی سال سن به باا-متاهل-آشنابامسایل خانوادگی و... در 

این شعبه حاضر نمایید 
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/228آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سلمان نظری فرزند
خواهان خانم صغری حمیدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای س�لمان نظری به خواسته تنفیذطاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987587100973 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/13 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/229آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیراصغری رضوانی فرزندعلی اصغر
خواهان خانم فاطمه شجاعی کاریزکی فرزندجواد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیراصغری رضوانی فرزندعلی اصغر به خواسته طاق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580200840 شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری شهرستان مشهد)52خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به دعوی طاق به همراه یک نفر داورواجدشرایط)شرایط:1-ازاقارب بوده)بستگان(2-سی 

سال سن داشته3-متاهل باشد(در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)52خانواده سابق(

511/230آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبرروحی یزدان آبادسفلی 
فرزندعلی محمد

خواهان خانم زهرا اسایش ثانی فرزند اسماعیل دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبرروحی یزدان ابادسفلی فرزندعلی محمدبه خواسته 
طاق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586900991 شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 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.ضمنا یک نفر داور ازاقارب-متاهل ودارای حداقل 30سال سن به 

دادگاه معرفی نمایید. 
شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/231آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  میرمصیب هراتی فرزند میرحسین
خواهان خانم قدس�یه س�اارزهی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای میر مصیب هراتی فرزندمیرحس�ین به خواس�ته طاق به 
درخواس�ت زوجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987586900960 شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی ش�هید مطهری شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 س�اعت11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.ضمنا یک نفر داور 

ازاقارب-متاهل ودارای حداقل 30سال سن به دادگاه معرفی نمایید. 
شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/232آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی رخشانی فرزند
خواهان خانم عاطفه احمدی نیا فرزندخدابخش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی رخشانی فرزندظریف به خواسته طاق به درخواست 
زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985112300962 وبایگانی971012 شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری شهرستان مشهد)28خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/15 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
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. 
دفترشعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)28خانواده سابق(

511/233آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم فیروز نظری فرزندخدانظر 
خواهان خانم صغری خاوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فیروز نظری به خواسته تنفیذ طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987585300918 وبایگانی3/970970 شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر 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. 
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/234آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده :970927  وقت رسیدگی :1397/12/01 ساعت 8 خواهان :افسرعاملی خواندگان:نوید حبیب الهی-شهاب حبیب الهی-آسیه 
شهیدی-محمدرضا نظام شهیدی-نگار آتش افروز خواسته :تنظیم سندملک-اثبات مالکیت خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  
ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
منشی دفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/235آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
کاسه پرونده :970704  وقت مراجعه یک هفته پس ازاباغ خواهان :فاطمه صداقت فرزندرمضانعلی خوانده:ابراهیم عرفانی ده سرخی فرزندعلی 
خواسته :طاق-معرفی داورخواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه10 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله 

آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه10دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/236آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
کاسه پرونده :970804  وقت مراجعه یک هفته پس ازاباغ خواهان :زهره قوسی فرزند محمدحسین خوانده:محمدرضا حسن آبادی فرزندعلی 
خواسته :طاق-معرفی داورخواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه10 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله 

آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه10دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/237آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به مهدیه موراسبانی فرزندمجید
کاس�ه پرونده :14/970791دادگاه خانواده مش�هد وقت رس�یدگی:1397/12/04 س�اعت 8/15صبح خواهان :اس�داه رسولی فرزندمحمد 
خوانده:مهدیه موراس�بانی فرزند مجید خواسته :اعسار وتقس�یط از پرداخت مهریه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های خانواده مشهد 
نموده که جهت رس�یدگي به شعبه14دادگاه خانواده مشهد ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
وبه درخواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه14دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/238آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
کاس�ه پرونده :7/971008 وقت رسیدگی:1397/12/05 ساعت 10صبح خواهان :نرگس رجبعلی پور فرزندرمضانعلی خوانده:مسعود همدانی 
فرزندعبداه خواسته :طاق به درخواست زوجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه7 ارجاع  
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی واستماع اظهارات 

خواهان حضور بهم رساند.
مدیر دفترشعبه7 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/239رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زینب ادیب بقمچ داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972046 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم غدیری به شناس�نامه 5494 در تاریخ 96/3/23 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-نساء معروفی مادرمتوفی2-زینب ادیب بقمچ همسر3-محمدجوادغدیری فرزند4-علی غدیری 
فرزند5-زهرا غدیری فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/240رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم صغری صداقت مقدم النگی داراي شناسنامه شماره 618 به شرح دادخواست به کاسه230/970782 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسن آراسته به شناسنامه 139 در تاریخ97/8/30  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-صغری صداقت مقدم النگی-ف قاسم-ش618 ت1341 –مشهد-همسرمتوفی2-
آرش آراسته-ف غامحس�ن-ش10725-ت1363 –مش�هد-فرزندمتوفی3-آدین آراسته-ف غامحس�ن-ش4881682-092-ت1377 
–مشهد-فرزندمتوفی4-آسیه آراسته-ف غامحسن-ش4748-ت1364 –مشهد-فرزندمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/241رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدرضا حیدری داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971387 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مصطفی حیدری به شناس�نامه 206 در تاریخ 79/7/27 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-غامحس�ین حی�دری پدرمتوفی-2-معصومه زمانیان مادرمتوفی3-زه�را ژرژی جنبدواز 
همسرمتوفی4-محمدرضا حیدری فرزند-فاطمه حیدری فرزند اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/242رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فهیمه وطنی باف داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971997 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محمدجال سالک به شناسنامه 456 در تاریخ 97/8/17 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فهیمه وطنی باف همسرمتوفی2-علی سالک فرزند3-مهسا سالک فرزند4-عباس سالک فرزند5-مرضیه 
اسمعیلی چاهوئی-مادرمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید 

تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/243رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم طیبه غضنفری بوکالت آقای حمیدنیکو داراي شناسنامه شماره 810 به شرح دادخواست به کاسه230/970804 ازاین شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدتقی عطاران اکبری به شناسنامه26916  در تاریخ97/8/3  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طیبه غضنفری –ف محمدرضا-ش810-ت 1336-ص مشهد-
همسرمتوفی2-مجیدعطاران کبیری-ف محمدتقی-ش2161-ت1362-ص مشهد-فرزندمتوفی3-مرتضی عطاران کبیری-ف محمدتقی-
ش6163-ت1360-ص مشهد-فرزندمتوفی4-مصطفی عطاران کبیری-ف محمدتقی-ش142-ت1356-ص مشهد-فرزندمتوفی5-مجتبی 
عطاران کبیری-ف محمدتقی-ش58212-ت1354-ص مشهد-فرزندمتوفی6-مهدیه عطاران کبیری-ف محمدتقی-ش58211-ت1352-ص 
مش�هد-فرزندمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 

هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 23 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/244رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم منصوره درس�تکار س�رابی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاس�ه972037 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی اسام نژاد به شناسنامه 68076 در تاریخ 97/9/15 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-منصوره درستکار سرابی همسرمتوفی2-مهدی اسام نژاد فرزند3-اسماعیل اسام 
نژاد فرزند4-زهرا اسام نژاد فرزند5-فاطمه اسام نژاد فرزند6-غامرضا اسام نژاد فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/245رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه رجائی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972008 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان معصومه ظهور پرونده به شناسنامه 577 در تاریخ96/11/1  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ملیحه حسین زاده فرزند2-مریم حسین زاده فرزند3-حسین حسین زاده فرزند4-محسن حسین 
زاده فرزند5-مرتضی حسین زاده فرزند6-فاطمه حسین زاده فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/246رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نرگس خوشکار داراي شناسنامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاسه972002 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان طلعت حسین زاده به شناسنامه 149 در تاریخ97/9/23  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-نرگس خوشکار فرزند2-غامحسین خوشکار فرزند3-فاطمه خوشکار فرزند4-غام حسن 
خوشکار فرزند5-غامرضا خوشکار فرزند6-زهرا امیرآبادی فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/247رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اکبربهلولی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972034 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زهرا هنرمندی شاندیز به شناسنامه 2379 در تاریخ 97/9/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-اکبربهلولی فرزند 2-طوبی بهلولی فرزند3-اکرم بهلولی فرزند4-اقدس بهلولی فرزند5-اشرف بهلولی 
فرزند6-عطیه بهلولی فرزند7-اصغربهلولی فرزند اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/248رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی خدا دادی داراي شناسنامه شماره62724  به شرح دادخواست به کاسه230/970794 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدابخش خدادادی به شناسنامه 1564 در تاریخ 95/3/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سکینه سکارد فرزندمحمد ش40 ت 1330 ص ازمشهد همسرمتوفی2-محمدخدا 
دادی فرزن�د خدابخش ش 2260 ت1356 ص ازمش�هد فرزندمتوف�ی 3-فاطمه خدا دادی فرزند خدابخش ش 2459 ت1354 ص ازمش�هد 
فرزندمتوفی4-علی خدا دادی فرزند خدابخش ش 62724 ت1348 ص ازمش�هد فرزندمتوفی5-زه�را خدا دادی فرزند خدابخش ش 227 
ت1363 ص ازمشهد فرزندمتوفی 6-جوادخدا دادی فرزند خدابخش ش 17143 ت1367 ص ازمشهد فرزندمتوفی7-عزت خدا دادی فرزند 
خدابخش ش 62725 ت1350 ص ازمشهد فرزندمتوفی8-حسین خدا دادی فرزند خدابخش ش 1982 ت1362 ص ازمشهد فرزندمتوفی اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/249رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مرضیه صفائی مطلق داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972074 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان زمان بلندنظر به شناسنامه390  در تاریخ 96/7/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرضیه صفائی مطلق-همسرمتوفی2-فاطمه بلندنظر-فرزند3-محمدجواد بلندنظر-فرزند4-زیبا بلندنظر-
فرزند5-گلی بلندنظر-فرزند6-حبیب اله بلندنظر-فرزند7-محمد بلندنظر-فرزند8-نورمحمد بلندنظر-فرزند9-ماه جان بلندنظر-فرزند  اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/250آگهی 
پیروآگهی های قبلی به خانم منیژه ارجمندنیا فرزند داود فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سیف اله غامی فرزند 
ابراهیم بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503100405مورخ97/04/12 در پرونده کاسه970291 حکم 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ75/800/000ریال بابت اصل خواسته)یک فقره چک بش�ماره35-466464-1671 مورخه97/4/5 عهده 
بانک ملت ش�عبه مطهری جنوبی مش�هد(به انضمام خسارت دادرس�ی طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه چک ش�ماره 46646435 
مورخه97/4/5ازتاریخ سررس�ید چک تایوم اادا براس�اس نرخ تورم اعامی ازس�وی بانک مرکزی که دراجرای احکام محاس�به خواهدشد 
وهمچنین هزینه درج آگهی روزنامه به مبلغ 450هزارریال ومبلغ2/307/500ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب 

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

511/251آگهی 
پیروآگه�ی های قبل�ی به آقای علی اکبرابراهیمی سردش�ت فرزندعلیجان فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای 
مصطفی گابچی فرزندمهدی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503101173مورخ97/10/05 در پرونده 
کاس�ه970586 حکم محکومیت خوانده ب�ه پرداخت مبلغ120/000/000ریال بابت اصل خواس�ته)1 فقره چک بش�ماره07/9606/833954 
مورخ97/3/10 عهده بانک ملی ایران( ومبلغ1844000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450هزارریال بابت هزینه درج درآگهی روزنامه وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 97/3/10 الی یوم اادا که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهد درحق 
خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/252آگهی 
پیروآگهی های قبلی به آقای علی اکبر گرامی وعلی چرخ تاب وحس�ین زحمتکش فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواست 
محمدکشوری ابقد باوکالت غام حسن داور بطرفیت شما بخواسته اعتراض به عملیات اجرایی بموجب حکم شماره 9709977503901196در 
پرونده کاس�ه166/970697دعوی خواهان معترض ثالث رامحمول به صحت تش�خیص مستندا به ماده61قانون اجرای احکام مدنی توقیف 
ازخودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 117ص55ایران36صادر واعام می گردد 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.
شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/253آگهی دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی  قبلی به آقای علی اصغرجمالی فرزندعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبارآزادثامن 
اائمه علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579701437 در پرونده کاسه970701دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
متضامنا به پرداخت مبلغ300/000/000ریال  بابت اصل خواسته بامحاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ صدورچک 
تازمان وصول ومبلغ8/400/000 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر واعام می نماید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/254آگهی دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی  قبلی به آقای س�یدمصطفی موسوی نیا فرزندمیراسماعیل فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست 
خواهان خانم زینب عس�کری فرزندحبیب بطرفیت شما بخواسته مطالبه نفقه جاریه فرزندمش�ترک,بموجب حکم9709977587001132 
م�ورخ1397/10/15 در پرون�ده کاس�ه20/970727خوانده را به پرداخت مبلغ2/000/000ریال بابت نفقه جاریه وماهانه فرزندمش�ترک به نام 
سیده زهرا وپرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ441/800ریال درحق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی وظرف20روز پس ازاباغ 
واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرمرکزاستان)مشهد(میباشد.مراتب 

بدینوسیله درروزنامه درج می گردد. 
مدیردفتر شعبه20دادگاه خانواده قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/255آگهی دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی  قبلی به خانم معصومه وطن دوست فرزندابراهیم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست عمادکریمی 
تقی آباد علیه شما بخواسته نفی نسب بموجب حکم شماره 9709975114001088 در پرونده کاسه شماره4/970414 به جهت اینکه خواهان 
دادخواست خودرامسترد نموده قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این دادگاه است.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق(

511/256آگهی دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقا/خانم محمدحسن-محسن-محمدحسین-محمدعلی-فاطمه-زهرا-وابوالفضل شهرت همگی درج 
ور وفاطمه صف�ری وعلی درودی واحمدمرتضوی-سیدحس�ن عبداللهی-مهدی عادلی-محمدایزدی-محمداس�ماعیل قدبیگی-رضا گل 
گشت وغامرضا رحیمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مرتضی خنداندل علیه شما بخواسته تخلیه بموجب حکم 
شماره9709977577200623 ورای تصحیحی شماره9709977577200719  در پرونده کاسه22/970267 به تخلیه یکباب مغازه به آدرس 
20متری علیمردانی 2پاک 26موضوع سند رسمی اجاره 31498 مورخ1352/6/28 دفترخانه شماره15 مشهد وپرداخت خسارات دادرسی 
طبق تعرفه نسبت به محکوم به به صورت تساوی درحق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میشود. رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این دادگاه است.
مدیردفتر شعبه22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/257آگهی اباغ دادنامه به آرزو ترشیزیان درپرونده کاسه970334
به خانم آرزو ترشیزیان اباغ می گردد که آقای محمدعیسی رحیمی تپه مرده دادخواستی به خواسته طاق به طرفیت شمادراین شعبه مطرح 
نموده که طی دادنامه صادره ازش�عبه21 به ش�ماره 9709977587101068 صدورگواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین صادرواعام می 
نماید.ودرنتیجه خواهان می تواند بامراجعه به یکی ازمحاضررس�می طاق با پرداخت مهریه به تعداد14عدد س�که بهارآزادی ونحله به مبلغ 
یک میلیون تومان جهت سابقه زندگی مشترک به مدت یکسال درزندان خوانده را به طاق رجعی)باتوجه به تاریخ تولد خوانده)1351/6/4(
مطلقه نماید.ودر موردسایر حقوق احتمالی باتوجه به اینکه نامبردگان مدت یکسال زندگی مشترک رادرزندان داشته اند که قهرا تحصیل اموال 
پس ازازدواج صورت نگرفته وهزینه زندگی آنان نیز درزندان تامین گردیده وجهیزیه وجود نداشته وفاقد اواد مشترک نیز بوده اند.بنابراین 
خواهان نسبت به موارد فوق الذکر مواجه باتکلیفی نمی باشد.وموضوع پرداخت نفقه ایام عده نیزمنتفی می باشد. رای صادره غیابی است ظرف 
مدت بیس�ت روز پس از نشرآگهی قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده رای وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.سپس طبق مقررات فرجام خواهی دردیوانعالی کشور است.ونیز رای صادره پس ازقطعیت مدت 

سه ماه دارای اعتبار قانونی است.
  شعبه21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/258آگهی اباغ دادخواست تجدیدنظرخواهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به خانم میمنت ناظران فعا مجهول المکان اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977577200858 
صادره از ش�عبه 22 دادگاه عمومی مشهد توسط آقایان کاظم دست سوزه-حجت ابراهیم نیای ترشیز-مهدی لطفی وفرزادمنجمی تقاضای 
تجدیدنظر خواهی شده که به علت مجهول المکان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر 
و ضمن اعام آدرس کامل خود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعام نمائید.پس از گذشت مهلت فوق 

سایر اقدامات بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/259آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره بایگانی8/941155 وشماره دادنامه مربوطه9409975112301574 مربوط به ثبت واقعه ازدواج 
صدیقه نجفی وحس�ین محمدی محکوم علیهم )ورثه(محس�ن-فریبا-فیروزه-محمدصادق همگی محمدی پور یزدی فعا مجهول المکان 
محکومند به ثبت واقعه نکاح بین طرفین)خانم صدیقه نجفی ومرحوم حسین محمدی(بشرح عقدنامه وبامهریه بیست میلیون تومان وهزینه 

سفرحج وکربا دریکی از دفاتر رسمی ازدواج )تاریخ ازدواج آنان 91/1/24 میباشد.( 
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه8 داگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد)28خانواده سابق(

511/260آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله دراجرای دستورماده 73 وتبصره ذیل ماده302 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقاب وپیرو آگهی قبلی به خوانده 
علی اکبر دربندی فراهانی فرزندمحمدابراهیم درپرونده کاسه26/970223 فعامجعول المکان درخصوص دادخواست خواهان فاطمه افضل 
پورفرزند محمدباقر به خواسته طاق مستندا به ماده1119قانون مدنی وومواد26,27,28,33و34و29قانون حمایت خانواده مصوب 91حکم به 
اجازه اعمال وکالت درطاق به زوجه صادرواعام می گردد تابامراجعه به یکی از محاضررسمی ثبت طاق وباحق توکیل به غیر بابذل یک سکه 
تمام بهارآزادی ازمهریه خود رامطلقه نماید والباقی مهریه مازاد بریک سکه بذل شده همچنان برذمه زوج می باشد وباید به زوجه پرداخت 
گرددزوجه درخصوص جهیزیه ادعایی نکرده است ودرخصوص نفقه معوقه که قبا زوجه اقدام نموده وحسب پرونده جریانی زوجه پیگیری می 
نماید وزوج مکلف است روزانه مبلغ بیست هزارتومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید ودرخصوص اجرت المثل ایام زناشویی وحق 
تنصیف ازدارایی زوج ادعایی نشده است وبابت نحله نیز زوج مکلف برپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که باید به زوجه پرداخت نماید.
ضمنا زوجه مدخوله می باشد وزوجین فرزندمشترک ندارند.ارائه تست عدم بارداری ازسوی زوجه به محضرطاق الزامی می باشد نوع طاق 
باتوجه به بذل بخشی ازحقوق مالی زوجه به زوج خلع نوبت اول می باشد.مهلت اعتبار این گواهی ازتاریخ اباغ رای قطعی شش ماه می باشد رای 
صادره غیابی بوده وظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر 

استان خراسان رضوی می باشد.وسپس ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی دردیوانعالی کشورمی باشد.
مدیردفترشعبه26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/261آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله دراجرای دستورماده 73 وتبصره ذیل ماده302 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقاب وپیرو آگهی قبلی به خوانده 
محمدعسکری فرزند حس�ن درپرونده کاس�ه26/970628 فعامجعول المکان درخصوص دادخواست خواهان س�یده ویدا صادقی فرزند 
س�یدعطاء اله  به خواسته اثبات نس�ب ودرخواس�ت خواهان مبنی بر اصاح دادنامه 9709977887600917 مبنی بر ازقلم افتادگی شماره 
ملی والدین طفل به نام آیسان عسگری دادگاه ضمن تصحیح رای وافزودن شماره ملی به شماره 0942923677 پس ازنام سیده ویداصادقی 
درس�طر11 ونیز افزودن شماره ملی به شماره 0066733928 پس ازنام محمدعسگری فرزندحسن درسطر12متن دادنامه به استناد ماده309 
قانون آیین دادرس�ی مدنی رای اصاحی صادرمی گردد.رای صادره به تبع رای اصلی دادگاه غیابی بوده وظرف مدت بیس�ت روز پس ازاباغ 
قابل اعتراض درهمین شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفترشعبه26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/262آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی بانک ملی ایران دادخواستی به طرفیت خوانده/ حامد اتفاق کردیانی و مجتبی اتفاق  کردیانی به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید 
مدرس ارجاع و به کاسه 970944 ثبت گردیده است  که وقت رسیدگی آن 97/11/29 ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار  آگهی می شود تا  خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( � علی خانی

511/263آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره قبلی به آقای محمود کهدوئی فرزند حسن که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آستان 
قدس رضوی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک و غیره به موجب حکم شماره 9709977576901229 � 97/10/13 در پرونده کاسه 
19/970745  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 391/700/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 10/600/800 ریال بابت حق الوکاله وکیل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم 
بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می دارد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد. رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نسرین امیرخواه

511/264آگهی اباغ دادنامه شماره 9709977576901221 – 97/10/13
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره قبلی به آقای هادی فرخی که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد حسین 
پرنده فرزند علی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه و غیره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/917/553 ریال بایت اصل خواسته  
و مبلغ 2/640/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و تامین دلیل و مبلغ 496/939 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ  محکوم به و نیز تاخیر تادیه از 
تاریخ مطالبه 97/04/30 تا یوم ااداء براس�اس ش�اخص تورم اعامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. و بابت مازاد بر مبلغ 
خواسته تا محکوم به مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر می دارد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نسرین امیرخواه

511/265آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره قبلی به آقای احد سعیدی حیدری فرزند محمد جعفر که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست آقای بهرام جالی فرزند رجبعلی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه  چک و غیره به موجب حکم شماره  9709977576901009 
� 97/08/28 در پرون�ده کاس�ه 19/970231  حک�م بر محکومیت خوانده ب�ه پرداخت مبلغ 695/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
24/587/000 ریال بابت هزینه دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چکها لغایت یوم الوصول که براساس شاخص 
تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می دارد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد. 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/266آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم فاطمه خراشادی زاده فرزند محمد علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک 
ملت علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977579701436 در پرونده کاسه 970729 دادگاه عمومی حقوقی 
مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 242/359/464 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزکی از 
تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 16/613/208 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. مراتب بدین وسیله 

در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 47 حقوقی سابق( � علی خانی

511/267آگهی اباغ اجرائیه
آقای منصور وحید پور پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مهدی ایزدیان زو به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده  
کاس�ه 16/970960 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما حکم به طبق ماده 148 قانون کار به بیمه نمودن کارگر وفق مقررات سازمان تامین 
اجتماع�ی از تاری�خ 95/6/1 لغایت 96/3/10 و پرداخت مبل�غ 71/551/969 ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق 
دولت صادر شده لذا مراتب وفق مواد 9� 11�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار به  موقع اجرا  گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 48 حقوقی سابق(

511/268آگهی اباغ دادخواست تجدید نظرخواهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله عباس هاشم آبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977580301309 
صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد توسط آقای محمد قاسم هنرمندان تقاضای تجدید نظرخواهی شده که به علت مجهول المکان بودن 
ش�ما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن اعام آدرس  کامل خود نس�خه ثانی دادخواست 

تجدید نظرخواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعام نمائید. پس از گذشته مهلت فوق سایر اقدامات به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )53 حقوقی سابق(  

511/269آگهی  اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم طوبی صدیق عبدالحسین زاده زحمت کش دادخواستی به طرفیت خواندگان خانمها و آقایان صغری فرازی، زری رحیم پور حسین 
آبادی، زهرا فرازی ، ماشااه فرازی، ماشااه صدیق منش، محمد حسن فرازی، جعفر فرازی به خواسته تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580300620 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 53 
حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی جهت ایجاد صلح و سازش بین ورثه مورخ 1397/12/07 ساعت 10/30 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 
کثیراانتشار 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. و چنانچه پیشنهادی جهت تقسیم ومصالحه بین 

ورثه دارید به طور کتبی با ذکر مبانی پیشنهاد به دادگاه اعام نمایید.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )53 حقوقی سابق(

511/270آگهی
آگهی اباغ نظریه کارشناس�ی به خوانده محسن حس�ین زاده فعا مجهول المکان با توجه به اینکه در پرونده 12/950505 قرار ارجاع به امر 
کارشناسی صادر گردیده و کارشناس منتخب نظریه را به دادگاه ارائه نموده و ضم پرونده می باشد لذا به نامبرده اباغ می گردد جهت اباغ 
ظرف هفت روز از انتشار با ارائه کارت شناسایی )ملی( به دفتر شعبه 12 دادگاه حقوقی  مراجعه نمایید در خصوص دعوی احسان مولوی قلعه نی 
خواهان پرونده دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم ساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )49 حقوقی سابق(

511/271آگهی
آگهی اباغ وقت دادرسی به کاسه پرونده 12/970494 وقت رسیدگی 1397/12/02 ساعت 10/30 خواهان: مهرزاد ظریف همراهیان محمدی 
.خوانده: فریدون ذوالفقار خانی  فرزند جهانگیر 2� حسین طلوع حافظیان فرزند منوچهر خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

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

511/272آگهی
  پرونده کاس�ه 9709987580600486 ش�عبه 2  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان )56 حقوقی سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9709977580601418 . خواهان: آقای سید حسین جوادی فرزند سید مهدی . خواندگان: 1� آقای میثم هادی زاده موسوی . 2� 
آقای محمد یونس ذبیحی فرزند علی شاه به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1� مطالبه وجه چک 2� مطالبه خسارت دادرسی 3� مطالبه 
خس�ارت تاخیر تادیه. رای اصاحی: نظر به اینکه در دادنامه ش�ماره 9709977580601358 این دادگاه در پرنده کاس�ه بایگانی 970692 در 
قسمت محکومیت خوانده ردیف اول که منفردا  محکوم شده است در میزان محکومیت سهو قلم شده است و سهوا سیصد و پنجاه میلیون ریال 
قید شده است در حالیکه وجه چک شماره 447239 چهارصد و پنجاه میلیون ریال می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی 
مدنی: » محکومیت خوانده ردیف اول را از سیصد و پنجاه میلیون ریال به چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت چک شماره 447239 و پرداخت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به نسبت این مبلغ« اصاح نموده و با این وصف دادنامه فوق را تصحیح و اصاح می نماید و متذکر می گردد 
تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در 

این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد) 56 حقوقی 
سابق( � ادبی

511/273آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان: مهری سرحدی دادخواستی به طرفیت  خواندگان : رودابه سرحدی � صالح سرحدی � ولی محمد سرحدی � راحله سرحدی � پریسا 
سرحدی � فواد سرحدی � شهناز امیری � پریناز سرحدی � غزاله سرحدی � سودابه سرحدی به  خواسته: تقسیم ترکه مطرح که این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 971072 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 
حقوقی سابق( � مصطفی ادبی
511/274آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم محمد افشاری � قنبر علی علیزاده 

غامرضا سروری � حسین ممتحنی
خواهان آقای/ خانم مجید مرشدلو و غیره دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم محمدافشاری � قنبر علی علیزاده � غامرضا سروری � و 
حسین ممتحنی به خواسته اثبات ووقع بیع و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575500851 شعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/11 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علیرضا برهانیان
511/275آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمدرضا ظهیری فرزند اسماعیل

 خواهان آقای مجید آقاسی زاده شعر باف دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 1� محمدرضا ظهیری 2� احمد 3� ابوالقاسم 4� مجتبی همگی  
هوشمند به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کاسه 9709987575700806 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/07 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی 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 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � طیبه رحمانی

511/276آگهی
 خواهان آقای مهدی دولت آبادی فرزند رجب علی با وکالت آقای محمد کریمی زاده کاشانی دادخواستی به طرفیت آقای ابوذر میرزائی فرزند 
علی اکبر و مرضیه حق گو فرزند محمد علی و ایمان دامن افشان بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 862500000 ریال تقدیم دادگاه عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970961 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/28 ساعت 12 تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان مرضیه حق گو فرزند محمد علی و ایمان دامن افشان و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حاضر شوند.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهتاب نیک فرجام

511/277آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
 خواهان محمدرضا نادری با وکالت مجتبی نظیف کاران فرزند حسین به طرفیت شرکت رویای مجد طائی با نمایندگی و صاحب امضایی آقایان 
ایرج طائی خالص سفایی و حمید غامی و 2� ایرج طائی خالص سفائی فرزندعباس 3� حمید غامی فرزند رضا بخواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده 
و به شماره 970782 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/27 ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ایرج طائی 
خالص سفائی به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر ددگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حاضر شوند.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/278آگهی
خواهان آقای محمد علی کهنمویی فخر داود دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا کهنمویی فخرداود به خواسته رفع ممانعت از حق مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800657 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/09 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 وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

511/279آگهی
خواهان آقای مسعود رفیعی شریف اباد دادخواستی به طرفیت خوانده خانم محبوبه گلبانی به خواسته سایر دعاوی غیر مالی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575800414 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/11 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه  پس از 
تاریخ 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 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نجمی

511/280آگهی
خواهان آقای امین مشایخی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای وحید فانی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه 9709987575800884 ش�عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/12 س�اعت 9 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

511/281آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی به شها � علیرضا � شهناز � مهری ساختیانچی فرزندحسین فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست امید ساختانچی به 
خواسته خلع ید به موجب دادنامه 9709977575901157 حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به خلع ید مشاعی از پاک مذکور در خواسته 
و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعاممی دارد و در خصوص سایر خواندگان نظر  به عدم تصرفات آنان 
در پاک مذکور و به جهت عدم توجه دعوی به مشارالیهم دادگاه مستند به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام 

می دارد مراتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل رسیدگی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
حسن سبیلی

511/282آگهی  اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970776. بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خواندگان خانمها و آقایان 1� زهرا شهرتی فرزند رضا 2� بتون 3� امیرحسین 
4� سارا 5� مسعود 6� غامحسین 7� جال 8� سعید همگی درانی 9� عصمت علیزاده شورکی 10� تکتم عرفانی مفاد دادنامه صادره از شعبه 
18 دادگاه حقوقی مشهد به شرح ذیل اباغ می گردد: رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای محمد  جواد درانی به طرفیت 
خواندگان: 1� ناصر 2� مرضیه 3� بتول شهرت هر سه درانی 4� عصمت علیزاده 5� تکتم عرفانی 6� امیرحسین 7� سارا شهرت هر دو درانی 
8� فاطمه زهرا مجیدی 9� زهرا شهرتی 10� آستان قدس 11� مسعود 12� غامحسین 13� جال 14� سعید 15� مجید شهرت همگی درانی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پاک باقیمانده 390 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد شامل یک واحد آپارتمان و چهار دربند مغازه و زیر 
زمین به انضمام مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه با  عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعام اداره ثبت اسناد و مالک پاک 
شماره فوق الذکر بازداشت می باشد لذا در موقعیت فعلی دادگاه خواسته خواهان را قابل استماع ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی 

مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعام می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/283آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده خانم لیا نجاتیان انسانی فرزند محمد حسن مفاد دادنامه صادره  از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد 
به شرح ذیل اباغ می گردد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای امیر آقائی به وکالت از خواهان شرکت بنا گستران هشتم توس 
بطرفیت خوانده خانم لیا نجاتیان انسانی به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال موضوع پنج فقره چک به شماره های 37560680 و 
37560677 و 449286/25 � 37560679 � 37560678 عهده بانک ملت و پارسیان به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، استماع اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی، 
ماحظه مدارک و مستندات خواهان از جمله چک های شماره های فوق الذکر و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه وجود اصل 
چک های مستند دعوی در ید خواهان ظهور در مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی حضور نیافته و دفاعی 
به عمل نیاورده و مستندات خواهان مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقیمانده است لذا بنا به مراتب دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و 
مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید لغایت 
یوم ااداء و نیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  مهلت 

بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/284آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970635.  بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای سید حسن سخاوتی فرزند مرتضی مفاد دادنامه صادره از شعبه 
18 دادگاه حقوقی مشهد به شرح ذیل اباغ  می گردد. رای دادگاه: در خصوص دادخواستی تقدیم آقای علی محمد ریحانی به وکالت از خواهان 
آقای سید محسن حجازی نیا بطرفیت خوانده سید حسین سخاوتی به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت 
از تاریخ 1395/01/25 الی صدور رای با جلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه 
قرارداد تنظیمی فی مابین نظر به اینکه به موجب ماده 9 قرارداد توافق شده در صورت بروز اختاف از مفاد قرارداد یا ایجاد اختاف در اجرای آن 
موضوع با نظر داور مرضی الطرفین حل و فصل گردد لذا بنا به مراتب دادگاه در موقعیت فعلی خواسته خواهان را قابل استماع ندانسته مستندا 
به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/285آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970616. بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان خانمها 1� محبوبه نعمتی فرزند محرم 2� سمیه سلیمانی فرزندعبدالعلی 3� 
پروانه مهدی زاده امیر اسکی فرزند نعمت 4� آقای امیر مجلسی فرزند اسداه مفاد دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد به شرح ذیل 
اباغ می گردد: رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای محمد  حسین کاشف اقبالی به طرفیت خواندگان : 1� محبوبه نعمتی 
2� امیر مجلسی 3� سمیه سلیمانی 4� پروانه مهدی زاده 5� محمد علی کرمانی محمدآباد 6� زهرا پور صفر محمد آبادی 7� امیر رضا کرمانی 
محمد آباد 8� حمیدرضا کرمانی محمد آبا 9� نوید رضا کرمانی محمد آباد 10� حجیه فاطمه سریری محمد  آبادی به خواسته اثبات وقوع عقد 
بیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پاک ثبتی 34798 فرعی از 30535 فرعی از 81671 فرعی از 11671 فرعی از 116640 فرعی از 175 
اصلی بخش ده مشهد به مساحت تقریبی 47 متر مربع واقع در قاسم آباد چهار راه رستگاری 2 فاز 3 خانه سازی بلوک 12 ورودی 3 واحد 9 به 
انضمام مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان توضیح داده طبق مبایعه نامه شماره 0020851 مورخ 86/05/21 شش دانگ یک قطعه 
آپارتمان با مشخصات فوق الذکر را از خوانده ردیف اول و خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم و ایشان از خوانده ردیف سوم و وی نیز از خوانده 
ردیف چهارم و نامبرده از مورث خواندگان ردیف پنج الی دهم خریداری کرده است با توجه به اینکه  خوانده ردیف اول متعهد بوده به نام من سند 
تنظیم نماید لیکن تاکنون امتناع نموده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را از دادگاه استدعا نموده است دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان مبایعه نامه های تنظیمی فی مابین سایر ایادی که به صاحب سند برسد ارائه نداده لذا در وضعیت فعلی 
دادگاه خواسته خواهان را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید رای صادره 

ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/286آگهی اباغ دادنامه
 آگهی قبلی به شهناز � مهری � شها � علیرضا ساختیانچی فرزند حسین فعا مجهول المکان در خصوص دادخواست امید ساختیانچی بخواسته 
خلع ید به موجب دادنامه 9709977575900856 حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاع از پاک مذکور در خواسته و نیز محکومیت 
خوان�ده ردی�ف 9 به پرداخت هزینه های دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام م�ی دارد مرتب ضمن درج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قابل 

رسیدگی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � حسن سبیلی

511/287آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای سید احمد پارسا روش فرزند
 خواهان آقای علیرضا نبوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید احمد پارسا روش به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987575900843 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � محبوبه 
نمازی بایگی

511/288آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد حسین اکرمی فرزند 
محمدرضا

 خواهان آقای نوید دهقانی دادخواستی به طرفیت آقای محمد حسین اکرمی فرزند محمد رضا به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900877 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 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 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � محبوبه 
نمازی بایگی
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 16/97ش/360  وقت رسیدگی: شنبه 97/12/4 ساعت 11 صبح  خواهان: نقی فرهنگ 
شلوه س�فلی خوانده: اکبر هوشیار جوادی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقای نقی فرهنگ شلوه 
س�فلی  فرزند  اصان  دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 
شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/12/4 روز شنبه ساعت  
11  تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلسه دادرسی در 
یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
     2041        دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 640/16/97  وقت رسیدگی: ش�نبه 97/12/11 ساعت 9:30  خواهان:  طاهر وجدانی 
خوانده: وحید زینال زاده خواسته: مطالبه وجه خواهان طاهر وجدانی دادخواستی بطرفیت خوانده 
تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  16 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی بتاریخ  97/12/11  روز شنبه ساعت 9:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی 
میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
         2042    دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 16/97ش/594  وقت رسیدگی: شنبه 97/12/4 ساعت 11:30  خواهان: حسن عباس 
زاده آغجه رود خوانده: بهنام قاسمی نیا خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای حسن عباس زاده آغجه 
رود  فرزند  علیرضا  دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  16 
شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/12/4  روز  شنبه ساعت   
11:30  تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلسه دادرسی در 
یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
         2043    دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   به تجویز ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری به متهم قاسم نودهی فرزند غامحسین که به اتهام کاهبرداری ازطریق نشرآگهی درپرونده 
کاسه970421/این شعبه تحت تعقیب میباشد بعلت متواری بودن مشارالیه اباغ میگردد تا درمورخه یکشنبه1397/11/25ساعت10صبح 
جهت رسیدگی به اتهام ودفاع ازخود درشعبه 3دادیاری دادسرای عمومی وانقاب مینودشت حاضرشود درصورت عدم حضوردرمهلت مقرر 

یاعدم ارسال ایحه دفاعیه ازسوی مشارالیه-دادیاری غیابا" مبادرت به رسیدگی واتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
  1349-دادیارشعبه3دادسرای عمومی وانقاب شهرستان مینودشت-جعفرنیا اسبوئی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عبداه آزاد
   خواه�ان ب�ردی محمد بردی زاده دادخواس�تی بطرفیت خوان�ده عبداه آزاد وغیره به خواس�ته خلع ید مطرح که به این ش�عبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه 9609981793700683بایگانی961447/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراوه تپه ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/11/29س�اعت12تعیین که حسب دس�تور 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 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.
1344-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه-تقی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای موسی مسعودی جوزچال بشماره شناسنامه 1052بشرح دادخواست بکاسه609-97/سوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسماء مسعودی جوزچال ف موسی به کد ملی 2021073092درتاریخ21 /89/10دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هربدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-موسی مسعودی جوزچال ف طاهر کدملی4879319627ت 
ت1353/7/5پدرمتوفی2-بتول میانرستاقی ف نوروزعلی کد ملی2269304861ت ت1357/1/8مادرمتوفی 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.
1361-دبیرشعبه 3شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای موسی مسعودی جوزچال بشماره شناسنامه1052بشرح دادخواست بکاسه608-97/سوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان سعیده مسعودی جوزچال ف موسی به کدملی 6240158615درتاریخ89/10/21دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هربدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-موسی مسعودی جوزچال ف طاهر کدملی4879319627ت 
ت1353/7/5پدرمتوفی2-بت�ول میانر س�تاقی ف نوروزعلی کدمل�ی2269304861ت ت1/8/ 1357مادرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات 
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.
1359-دبیرشعبه 3شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای حس�ین رحمانی بشماره شناسنامه254بشرح دادخواس�ت بکاسه695-97/شعبه اول ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن رحمانی فرزند میرزاغامرضا به شناس�نامه ش�ماره 10درتاریخ 94/2/22دراقامتگاه دائمی 
خ�ود درآزادش�هر بدرود زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-علی رحمانی ف حس�ن کدمل�ی6249326324ت 
ت1354/3/19پس�رمتوفی2-محمد رحمانی ف حس�ن کدملی 6249332502ت ت 1355/11/27پسرمتوفی3-حسین رحمانی ف حسن 
کدملی6249679227ت ت1358/1/1 پس�رمتوفی4-محمود رحمانی ف حس�ن کد ملی 6249748954ت ت1362/11/2پس�رمتوفی5-
فاطمه رحمانی ف حس�ن کدملی 6249339787ت ت1342/8/1دخترمتوفی6-زهرا رحمانی ف حسن کدملی 6249326332ت ت3/19/ 
1354دخترمتوفی7-معصومه رحمانی ف حس�ن کدملی 6249679235ت ت1358/1/1دخترمتوفی8-قاس�م رحمانی ف حس�ن کدملی 
09900336056ت ت1336/2/15پس�رمتوفی9-مهین رحمان�ی ف حس�ن کدمل�ی 0900336064ت ت 1338/3/20دخترمتوفی10-طوبی 
رحمانی ف حس�ن کدملی 6249326316ت ت1352/3/19دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
1358-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم امه کلثوم کوهی بش�ماره شناس�نامه 2 بشرح دادخواس�ت بکاسه696-97/شعبه اول  ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان زمان شمرای فرزند عبدالعظیم به شناسنامه شماره5877 درتاریخ97/9/21دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هربدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-امه کلثوم کوهی ف محمدصادق کدملی4889744258ت 
ت1358/1/3همسرمتوفی2-امیر حسین ش�مرادی ف زمان کدملی4880382132ت ت1379/2/13پسرمتوفی3-بهزاد شمرادی ف زمان 
کدملی4880424617ت ت11/28/ 1380پسرمتوفی4-عبدالعظیم شمرادی ف رجبعلی کدملی6249805737ت ت1333/1/1پدرمتوفی5-
ثریاء شهمرادی ف احمد کدملی4889603654ت ت1334/1/1مادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
1357-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای محمد مهدی منتظری بش�ماره شناسنامه180بشرح دادخواست بکاس�ه3457-97/اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ناصرمنتظری فرزند مهدی به شناس�نامه ش�ماره87در تاری�خ97/8/28  دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-فاطمه منتظری ف محمد اسمعیل کدملی4879604331ت 
ت 1338/6/26همسرمتوفی2-محمد مهدی منتظری ف ناصر کدملی6249668977ت ت1355/8/26پسرمتوفی3-هادی منتظری ف ناصر 
کدملی 2020107708ت ت 1368/5/19پسرمتوفی4-س�میه منتظری ف ناصر کدملی4879641480ت ت1360/1/1دخترمتوفی5-س�میرا 
منتظری ف ناصر کدملی6249744479ت ت 1362/4/14دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات 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.
1356-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم محبوبه عجم بش�ماره شناس�نامه 2997بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه 3463-97/دوم ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ش�ادروان رجبعلی عجم فرزند محمد قلی به شناسنامه ش�ماره 62درتاریخ97/7/24 دراقامتگاه 
دائمی خود درآزادش�هربدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-زینب داردان ف علی کدملی4590544326ت 
ت1330/8/10همس�رمتوفی2-معصومه عجم ف رجبعلی کدملی 6249325913ت ت1354/3/11دخترمتوفی3-محبوبه عجم ف رجبعلی 
کدملی6249927468ت ت1365/6/30 دخترمتوفی4-جوادعجم ف رجبعلی کدملی6249702547ت ت1360/5/1پسرمتوفی5-علیرضا 
عجم ف رجبعلی کدملی4591699765ت ت1347/1/1پسرمتوفی6-حمیدرضا عجم ف رجبعلی ش ش804ت ت1348/6/1پسر متوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1355-دبیرشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  خراس�انی  مهاج�ر  اس�معیل  محم�د  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720700760بایگانی970774/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ینعلی 
مهاجرخراسانی فرزند علی اکبر ش ش158درمورخه 1391/6/28دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست 
به1-خدیجه مقصودلو محلی ف صفر ش ش 2120537046همسر متوفی2-سکینه مهاجر خراسانی ف حسینعلی ش ش2121434666فرزند 
متوفی3-ب�ی بی صغرا مهاجر خراس�انی ف حس�ینعلی ش ش2121272550فرزند متوفی4-محترم مهاجر خراس�انی ف حس�ینعلی ش 
ش2120340625فرزند متوفی5-رقیه مهاجر خراس�انی ف حسینعلی ش ش2120336059فرزند متوفی6-عصمت مهاجر خراسانی ش ش 
2121921508فرزند متوفی7-فاطمه مهاجر خراس�انی ف حس�ینعلی ش ش2121417273فرزندمتوفی8-محمد تقی مهاجر خراس�انی ف 
حسینعلی ش ش2121257306فرزندمتوفی9-حسن مهاجر خراسانی ف حسینعلی ش ش 2120346267فرزند متوفی10-محمد اسمعیل 
مهاجر خراسانی ش ش2121236236فرزند 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 صادرخواهد شد.
 1329-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختاف گرگان-رحیمی 

دادنامه
  پرون�ده کاسه9709981722200348ش�عبه 13ش�ورای ح�ل اختاف مجتمع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971722200852خواهان بانک قوامین استان گلستان بانمایندگی میاد حمیدزاده ف رجبعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
بلوار ناهارخوران حدفاصل عدالت48و50مدیریت بانک قوامین خواندگان1-سید عنایت اله هدایت مفیدی بنشانی مجهول المکان2-دانیال 
کاوه ف ایرج بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان دخانیات کوچه3پاک133و3-محمدرضا محمدی ف ابوتراب بنشانی استان گلستان 
بندرگز ش�هرک صنعتی بندرگز اس�تاندارد انتهای بلوارکارخانه راویزسازی خواس�ته ها1-مطالبه وجه بابت...2-مطالبه خسارت3-مطالبه 
خس�ارت دادرسی رای قاضی شورا درخصوص پرونده کاس�ه 970357/دادخواست تقدیمی بانک قوامین بطرفیت خواندگان1-محمدرضا 
محمدی2-دانیال کاوه3-سید عنایت اه هدایت مفیدی بخواسته فوق باتوجه به مستندات ومحتویات پرونده واینکه مستند دعوی خواهان 
قرارداد اعطای تسهیات بشماره1077778مورخ1387/08/05بوده که نماینده حقوقی بانک درجلسه رسیدگی مورخه1397/07/10درجلسه 
حضوربهم نرس�انیده واظهارات خود را بش�رح 1برگ ایحه تقدیم نموده ولی احد ازخواندگان بنام محمدرضا محمدی وگیرنده وام درشعبه 
حضور بهم نرسانیده وبه مانده بدهی وام اعتراض داشته وتقاضای ارجاع امربکارشناس رسمی راداشته که با ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگس�تری واخذ نظریه کارشناس�ی واباغ آن بطرفین دعوی واعتراض به آن ازس�وی بانک محال علیه)خواهان(واریز هزینه کارشناسی 
3نفره وارجاع به کارشناسی رسمی3نفرهواخذ نظریه واباغ به اصحاب دعوی اعام این نظر که بانک درتعیین نرخ سودتسهیات برمبنای 
س�ال1387تخلف نم�وده که ازاین حیث وآمره ب�ودن قوانین وقواعد بانک مرکزی وعدم رعایت آن ازس�ود بانک محال درج نوع تمهیدات 
اعطایی)مبادله ای با نرخ س�ود 12درصد وبالحاظ کلیه واریزیهای خواندگان واع�ام مبلغ60/139/544ریال به عنوان مازاد پرداختی واباغ 
این نظریه به اصحاب دعوی ومصون ماندن آن ازاعتراض طرفین درظرف مهلت مقررقانونی لذا باستناد مواد1و2قانون عملیات بانکی بدون ربا 
ومحاسبه نرخ سود بانک مرکزی و نظریه کارشناسی به دینی باقی نمانده که پرداخت شود وحتی مازاد دریافتی بیشترداشته ونظربه پرداختی 
اخیرالذکر خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل نیزسالبه به انتفاع موضوع میباشد درنتیجه وجه مازاد به آنچه قوانین ومقررات تعیین نموده 
است بامصداق آیه شریفه قرآن کریم)اتامکر اموالکم بینکم بالباطل ونیز فتاوای مراجع عظام تقلید ربا محسوب میشود لذا حکم به بطان 

دعوای خواهان صادرواعام میگردد رای صادره نسبت به خواهان ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم حقوقی گرگان میباشد.
1229-قاضی شعبه 13شورای حل اختاف گرگان-اسعدی

13- حصروراثت
آقای مجید زادخواس�ت فرزند سعداله دارای شناسنامه 373 شرح دادخواست شماره 00931 مورخ 97/10/4 توضیح داده شادروان سکینه 
عادلی فرزند رحمان بشناسنامه 448  در تاریخ 86/9/30 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مجید زادخواست 
فرزند سعداله ش.ش 373 متولد 1360/3/3 فرزند متوفی. 2- مهدی زادخواست فرزند سعداله ش.ش 1015 متولد 1350/8/1 فرزند متوفی. 
3- لیا زادخواس�ت فرزند سعداله ش.ش 774 متولد 1354/8/25 فرزند متوفی. 4- اعظم زادخواست فرزند سعداله ش.ش 2980316180 
متولد 1370/4/9 فرزند متوفی. 5- محمدعلی زادخواست فرزند سعداله ش.ش 872 متولد 1352/8/5 فرزند متوفی. 6- اسماعیل زادخواست 
فرزند سعداله ش.ش 2713 متولد 1364/10/1 فرزند متوفی. 7- سعداله زادخواست فرزند سعدال ش.ش 399 متولد 1325/10/1 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.
931 شورای حل اختاف شماره 17 شهرستان کرمان

14- حصروراثت
خانم محبوبه مظاهر کرمانی فرزند احمد دارای شناسنامه 2980299081 شرح دادخواست شماره 97/5/553 مورخ 97/10/18 توضیح داده 
شادروان احمد مظاهر کرمانی فرزند اصغر بشناسنامه 521  در تاریخ 92/12/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- محبوبه مظاهر کرمانی فرزند احمد ش.ش 2980299081 متولد 1370 صادره از کرمان دختر متوفی. 2- میاد مظاهر کرمانی فرزند احمد 
ش.ش 2980235709 متولد 1368 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- ملیحه مظاهر کرمانی فرزند احمد ش.ش 2980235695 متولد 1368 
صادره از کرمان دختر متوفی. 4- زهرا حسینی نسب فرزند سیداحمد ش.ش 3070912931 متولد 1327 صادره از سیرجان مادر متوفی.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
553 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

15- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : ابوالفضل کریمی زاده چغارچوئی ، فرزند : عبدالحسین، کدملی : 2981901567 ، تاریخ حضور  : 1397/11/29 
ساعت حضور : 9:00 ، در خصوص دعوی سجاد بهزادی گودری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند خودرو 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
725 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
خانم زهر چاهقویی زاده برج فرزند غامرضا دارای شناس�نامه 2 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره ----  مورخ 97/10/16 توضیح داده شادروان 
هادی کریم آبادی فرزند اکبر بشناسنامه 49  در تاریخ 1394/8/2 در شهرستان عنبرآباد- قتل فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- زهر چاهقویی برج زاده فرزند غامرضا ش.ش 2 متولد 1343/1/1 کدملی 3209853843 مادر متوفی. 2- ستایش کریم آبادی فرزند 
هادی متولد 1389/5/17 کدملی 6060360671 فرزند متوفی. 3- ش�قایق کریم آبادی فرزند هادی متولد 1392/7/11 کدملی 3200369000 
دختر متوفی. 4- مطهره کریم آبادی فرزند علی متولد 1369/5/23 کدملی 3200096669 همس�ر 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.
183 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای روح اله مفید
خواهان آقای ایرج فاضلی یزن آباد دادخواستی با وکالت آقای رضا سجادی به طرفیت خواندگان بنام های 1. رامین موسوی ثمرین 2. روح اله 
مفید به خواسته الزام به تنظیم سند خودروی سواری پژو 207 مدل 1396 به انضمام  کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله 
و کیل   مقوم به 605/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980405700580 و کاسه بایگانی 970687 
ش�عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده ردیف های دوم آقای روح اله مفید و  درخواست وکیل 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر و اصول کلیه اسناد و مدارک خود را در  دادگاه حاضر نمایند. 
10999964 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به خوانده  آقای مجتبی محمدیان فرزند علی 
خواهان خانم نگین اسماعیلی نسب فرزند ناصر دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای مجتبی محمدیان فرزند  علی به خواسته طاق تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اردبیل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل واقع در اردبیل میدان بسیج 
ارجاع و به کاس�ه پرونده 2/970466/ح ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/23 س�اعت 12:00 صبح تعیین  شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن ا عام آدرس و 

دریافت ضمائم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999966 منشی دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل 

آگهی حصر وراثت 
خانم فریباپور نس�اج هیر فرزند  جال دارنده ی ش�ماره شناسنامه ملی 1467102016 به ش�رح دادخواستی به کاسه شماره 306 از شعبه 
ش�هری ش�ورای حل اختاف انگوت در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج عظیمی زیوه شماره  ملی 
5048873637 در تاری�خ 1397/10/04 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. الهه 
عظیمی زیوه فرزند ایرج به ش�ماره  ملی 1452079595 دختر متوفی 2. فریباپور نس�اج هیر فرزند جال به شماره  ملی 1467102016 عیال 
دائمی متوفی 3. پری عزیزی گیگلو فرزند صیاد به شماره  ملی 1621133133 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس ا عتراضی دارد و یا نامه ای اعم از رسمی و  عادی از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی به شعبه یک شهری انگوت تقدیم نماید و ااگواهی صادر خواهد شد. 
10999968 رئیس شورای حل اختاف شعبه شهری انگوت – کریم جدی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609980400600957  شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709970403101271 
ش�اکی: آقای خوش�روز فرازی مجد فرزند محمد با وکالت خانم ساناز بدری مقدم فرزند هابیل به نشانی اردبیل خ شیخ صفی جنب مسجد 
سلیمان شاه ساختمان گوهری دفتر وکالت خانم ساناز بدری  مقدم متهم: آقای جعفر فرید مجهول المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی رای 
دادگاه در خصوص اتهام آقای جعفر فرید )عدم حضور( دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی به آقای خوشروز فرازی مجد )بجز بند دوم گواهی 
پزش�کی( موضوع ش�کایت فرد اخیر الذکر با وکالت خانم س�اناز بدری   مقدم که نظر به شکایت شاکی اظهارات شهود تعرفه شده ی 
ش�اکی در دادس�را به عنوان  مطلعین قضیه  گواهی پزش�کی قانونی تحقیقات صورت گرفته در مرجع انتظامی  کیفرخواست صادره 
از طرف دادس�را عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  با و صف  اباغ قانونی برگ احضاریه به وی و نیز با در نظر 
گرفتن سایر ا وراق و محتویات پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده  مستندا به مواد 140 ، 714، 449، 448، 211، 160 قانون 
مجازات اس�امی مصوب 1392 دادگاه متهم موصوف را به پرداخت س�ه هزارم دیه کامل انس�ان بابت سیاه شدگی سمت چپ سینه ، 
چهار فقره یک و نیم هزارم دیه کامل انس�ان بابت کبودی قس�مت تحتانی داخل س�اعد چپ ، و قس�مت فوقانی داخلی ساعد چپ و 
قس�مت داخلی آرنج چپ و قس�مت قدام شانه چپ، بیست و پنج صدم درصد دیه کامل انسان بابت ارش تورم چپ سینه، نیم درصد 
دیه کامل انس�ان بابت ارش آس�یب نس�وج نرم نا حیه چپ س�ینه در حق آقای خوش�روز فرازی که حد اکثر ظرف یک سال از تاریخ 
وق�وع  جنای�ت باید پرداخت گردد محکوم می نماید. رای صادره  غیابی بوده ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه  و پس از آن قطعی می باشد. 
10999969 رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل – حسین امینی 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9409986160100918 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرس�تان ش�ادگان )101 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی  ش�ماره 
9709976159301099  ش�اکی: آق�ای یعقوب خض�ری فرزند محمدابراهیم با وکالت آقای امیر البوعلی فرزند صبح به نش�انی آبادان 
خیابان امیری س�اختمان بانک س�امان طبقه 1 و احد 3 متهمین: 1. ش�رکت نوید پخش مانی به نش�انی شهر تبریز 2. آقای محمدرضا  
محمودی فرزند  غامرضا به نش�انی آذربایجان شرقی تبریز ش�مس تبریزی  کوچه بهار پاک 15، رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
محمدرض�ا محم�ودی فرزند غامرضا در مقام مدیر عامل ش�رکت نوید پخش مانی دائر بر  کاهب�رداری به مبلغ یک میلیارد و صد و 
پنجاه میلیون ریال در کیفرخواست شماره 0059000886 دادسرای عمومی و انقاب شادگان توجها به جمیع محتویات پرونده به ویژه 
مش�روح  ش�کایت آقای امیر آلبوعلی به وکالت از آقای یعقوب خضری و تحقیقات  جامع به عمل آمده و استعام  های صورت گرفته 
که جملگی حاکی اس�ت نامبرده با س�وء نیت و متعاقب جلب اعتماد شاکی  حسن به مدیریت شرکت بازرگانی و انجام مانور متقلبانه 
نامبرده را  اغفال نموده و چک های متعلق به غیر را به عنوان ثمن معامله به وی  تحویل و در ادامه گریخته  علیرغم اهتمام به عمل 
آمده جهت شناس�ایی وی  توفیقی حاصل نگردیده آثاری از و جود ش�رکت تجاری مورد ادعای وی نیز و جود ندارد و س�ایر قرائن و 
امارات منعکس در پرونده محرز مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا ختاس و کاهبرداری  مصوب 1367 
نامبرده را به تحمل چهار س�ال حبس تعزیری و اس�ترداد مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال در حق ش�اکی خصوصی و 
مبل�غ ی�ک میلیارد و یک صد و پنج�اه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم م�ی نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در همین  دادگاه می با شد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شادگان 

گواهی حصروراثت
خانم رقیه خاتمی نویده بش�ماره شناس�نامه 21871 فرزند گداعلی متولد 1365 صادره تهران ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1150/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان مرحوم 
گداعل�ی خاتمی نویده  فرزند ابوالقاس�م به ش�ماره شناس�نامه 2 درتاری�خ 97/6/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین 
الف�وت وی عبارتن�د از...1- صغری مهربان کتک اهیجانی فرزند محمد حس�ین ش.ش1009همس�رمتوفی2- علی رضا خاتمی نویده 
فرزند گداعلی ش.ش43418پس�رمتوفی3- حمیدرضا خاتمی نویده فرزند گداعلی ش.ش43419پسر متوفی4- ناهید خاتمی نویده 
فرزند گداعلی ش.ش280دخترمتوفی5- معصومه خاتمی نویده فرزند گداعلی ش.ش5268دخترمتوفی6- نجمه خاتمی نویده فرزند 
گداعل�ی ش.ش5361دخترمتوفی7- رقیه خاتم�ی نویده فرزند گداعل�ی ش.ش21871دخترمتوفی8- فاطم�ه خاتمی نویده فرزند 
گداعلی ش.ش 0011425202دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردر جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت 
منتش�ر ش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3654 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 810/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/12/1 ساعت 15:30 خواهان: بهزاد خورشید وند خوانده: علی رضا نژاد 
کاس�ب – مجهول المکان خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده 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 رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا« چنانچه بعدا« اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3656 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 209/5/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/11/27 س�اعت 16:00 خواهان: یعقوب ترک 
خوانده: پیمان رس�تمی خواسته: فک پاک به شماره انتظامی 279 ص 14 ایران 88 خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا 
به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت 
وضمائم 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 الف3661 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 976/5/97 وقت رس�یدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/20 ساعت 17:30 خواهان: ابراهیم شمسی 
زاده خوانده: هادی جدیدی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3660مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

اجرائیه
مش�خصات محکوم له/محکوم لهم : 1. تعاونی اعتبار ثامن اائمه بامدیریت محمدحسین نظری نشانی: استان خوزستان – شهرستان 
اهواز – اهواز – خ رسالت نبش خ 1 شعبه کوی نفت کد 165مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 1. جلیل سخیرات نام پدر: فیای 
نش�انی: اس�تان خوزستان – شهرستان اهواز – کوت عبداه – جنگیه – خ اول س�مت چپ 2 – احمد عموری نام پدر : زهیب نشانی 
: فعا زندان مرکزی اهواز 3 – خلیل زرگانی نام پدر : جاس�م نش�انی : اس�تان خوزس�تان –شهرستان اهواز – اهواز – کوت عبداه – 
روس�تای جنگیه – خ اصلی س�مت چپ 4 – فرید باوی نام پدر : عاصی نش�انی : استان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – مسیر 
کوتعبداه – روس�تای جنگیه – خ اصلی سمت چپ  مش�خصات نماینده یاقائم مقانونی محکوم له / محکوم علیه : فریبا هردانی  نام 
پدر : عبدالکاظم نش�انی : اس�تان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – خ امام ش�رقی بااتر از هتل نادری بین بانک تجارت و ملی 
س�اختمان یادآوری طبقه اول واحد 2 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : تعاونی اعتبار ثامن اائمه با مدیریت محمد حس�ین 
نظری  .محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره وش�ماره دادنامه مربوطه 9609976195900216 خواندگان را 
تضامن�ا » ب�ه پرداخ�ت مبلغ فوق فوق بعنوان اصل بدهی و خس�ارات تاخیر تادیه تا تاری�خ 29 / 6 /  95 و ازآن به بعد لغایت اجرای 
دادنامه وفق قرارداد برمبنای روزانه مبغ 261 / 72 ریال بعاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم مینماید . 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 اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت س�ی روز صورت کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همرا مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 
34 قان�ون اج�رای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود . )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
 -10 / 58 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اهواز

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای  صادق فرحانی دره فرزند حمزه دادخواستی بطرفیت  : 1 – زینب مجدم فرزند شکیل 2 – محمد زلکی وند فرزند عبده حسین 
بخواسته  مبنی بر انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودروی تیبا ) سایپا ( مدل 1392 به شماره انتظامی 467 ن 42 ایران  14 مقدم 
به مبلغ 30 میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرس�ی وتاخیر تادیه  تقدیم کرده اس�ت که به این شعبه ارجاع به شماره حقوقی به 
ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه 
های کثیراانتش�ار درج و از  خوانده / خواندگان فوق الذکر دعوت میش�ود  که پس از نش�ر آگهی در روز – ش�نبه مورخ 4 / 12 / 97 
س�اعت 30 : 12 صبح جهت دادرس�ی در شعبه قاضی شورای مجتمع ش�ماره یک  اهواز مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم هر گونه دفاعی و پاس�خی بدعوی مطروحه وارد قبل از جلس�ه دادرس�ی اعام نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا 
عدم ارس�ال ایحه قاضی ش�ورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت ازم به ذکر اس�ت که مفاد به مشخصات خواهان و خوانده و کل ستون 

خواسته دادخواست چاپ شود .  
 59 / 10 – شعبه 29 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 اهواز

آگهی حصر وراثت
بانو : حمیرا  ش�هرت:  س�تایش نام پدر: مرتضی  بشناس�نامه : 161 صادره از: امیدیه درخواس�تی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم مرتضی شهرت: ستایش بشناسنامه 229 صادره: رامهرمز در تاریخ 1397/9/7 در اهواز اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1-  متقاضی حمیرا س�تایش ش ش 161 صادره امیدیه ) دختر متوفی ( 2 – س�هیا س�تایش ش ش 
271 صادره رامهرمز ) دختر متوفی ( 3 – ماندانا ستایش ش ش 285 صادره امیدیه آغاجاری ) دختر متوفی ( 4 – ناهید ستایش ش 
ش 2944 صادره آغاجاری ) دختر متوفی ( 5 – عبداه س�تایش ش ش 6521 صادره رامهرمز ) پس�ر متوفی ( 6 – فتح اله س�تایش 
ش ش 82 ص�ادره بهبه�ان ) پس�ر متوفی ( 7 – زینب امیری�ان  ش ش 17 صادره رامهرمز فرزند کا کا ) همس�ر متوفی ( واغیر ورثه 
دیگری ندارد . اینکه با انجام تش�ریفات 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.
 60/ 10 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : فالح شهرت:  سویفی نام پدر: خلیف  بشناسنامه : 776 صادره از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که دخترم مرحومه  زهرا ش�هرت: س�ویفی بشناس�نامه 108 صادره: اهواز در تاریخ 1396/3/7 در اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتند از 1-  متقاضی  فالح سویفی ش ش 776 صادره اهواز فرزند خلیف ) پدر متوفی (2 – فهیمه سویدی ش ش 24 صادره اهواز فرزند 
ساری ) مادر 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.
 61/ 10 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
م�درک ف�ارغ التحصیلی اینجانب محم�د امین فیاض�ی فرزند عبدالباقی به ش�ماره شناس�نامه 
1741306671 صادره از اهواز در مقطع کارشناس�ی رش�ته حس�ابداری صادره از واحد دادنشگاهی 
شوشتر با شماره 09167562172 مفقود گردیده است و فاقد هرگونه اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شوشتر به نشانی شوشتر منطقه شوشتر نو – 
بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسامی واحد شوشتر کد و صندوق پستی 6451741117 ارسال نماید.
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آگهی مزایده 
در پرونده نیابتی کاسه 970114 اجرائی وفق رای صادره از سوی شعبه شورای حل اختاف شهرستان 
یزد آقای اکبر اکبری فرزند احمد آقا ساکن خنداب بخش قره چای روستای گوش علیا محکوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال در حق محکوم له فاطمه صادقیان فرزند یوسف و مبلغ 3/860/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت 
ذمه خویش اقدامی ننموده این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموال به شرح ذیل نموده 
که در تاریخ 1397/11/03 در ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف 
شهرستان خنداب اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا کسانی که 
تمایل به شرکت در مزایده دارند می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده 
است اموال مشروحه ذیل را ماحظه نمایند : اموال توقیف شده واقع در روستای گوشه علیا از توابع 
شهرستان خنداب شهر جاورسیان به مالکیت محکوم علیه اکبر اکبری فرزند احمد اموال به شرح 
ذیل می باش�ند : 1- لوله داربس�ت مستعمل در طول های مختلف ، 641 متر قیمت در واحد 85/000 
ریال جمعا 54/485/000 ریال 2- بست داربست مستعمل 4 پیچ ، 180 عدد قیمت هر واحد 48/000 
ری�ال جمعا 8/640/000 ریال 3- رابط لوله مس�تعمل 20 عدد قیمت هر واحد 47/000 جمعا 940/000 
4- آهن آات ضایعاتی 1300 کیلوگرم قیمت هر واحد 20/500 جمعا 26/650/000 ریال می باشند که 
بر اساس نظریه کارش�ناس ارزش اموال توقیف شده مذکور مبلغ 90/715/000 ریال ارزیابی گردیده 
بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده 

درصد فی المجلس و ما بقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید .
4019 مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف خنداب – حسین فاحی

اصاحیه آبادان
پیرو چاپ آگهی حصروراثت منتشره در تاریخ 97/10/2 ورثه ردیف نهم طلیعه پوربچاری از قلم افتاده 

که بدین وسیله اصاح می گردد .

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو دوو س�ی یلو به شماره انتظامی 86 – 822 ج 52 به رنگ دودی – روغنی 
مدل 1379 ش�ماره موتور 782345 ش�ماره شاس�ی  IR  791650122428 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

مفقودی 
کلیه مدارک خودرو سند مالکیت ، سند کمپانی و برگ سبز و کارت خودروی سواری – سانتافه 
به ش�ماره انتظامی 77 – 773 ق 49 به رنگ س�بز زیتونی – متالیک مدل 2007 ش�ماره موتور 
G  6  EA  7  A  955643 شماهر شاسی KMHSH  81 DP  7 U  261371 متعلق به شروین 

کاشفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

آگهی حصر وراثت
 آقای  محمد حس�ن زاده دارای  شناس�نامه ش�ماره 235 به شرح  دادخواست کاس�ه از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده  که شادروان  رحمت اله حسن زاده بشناسنامه 7 در تاریخ 1397/10/3 اقامتگاه دائمی خود  بدورد زندگی 
گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر اس�ت به :1- محمد حس�ن زاده بشناس�نامه  235 پس�ر متوفی 2-  عباسعلی حسن زاده 
بشناس�نامه  9722 پس�ر متوفی 3-  علی حس�ن زاده بشناسنامه  787 پسر متوفی 4-  طوبی حس�ن زاده بشناسنامه  238  دختر 
متوفی 5-  تهمینه حس�ن زاده بشناس�نامه  8241  دختر متوفی 6-  طاهره حس�ن زاده بشناسنامه  9723  دختر متوفی و اینک  با 
انجام  تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی  می نماید تا هرکسی  اعتراضی  دارد و یا وصیتنامه متوفی  نزد اوباشد 

از تاریخ  نشرنخستین  آگهی ظرف یکماه  به دادگاه  تقدیم  دارد واا این گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5934  قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف فومن-  جمشید مهر پیما

 آگهی  حصر وراثت
 آقای حس�ین حیدری فرزند عزیز متولد 1367 ش�ماره شناسنامه  2739972431 صادره از  آستانه شرح دادخواست شماره توضیح  
داده که ش�ادروان  نگار حس�رتی مال فرزند ناصر متولد1364 دارنده شماره  شناسنامه 24 در تاریخ  1397/6/1 در اقامتگاه  دائمی 
خویش فوت نموده  ووراث  حین الفوت  نامبرده عبارتند از  :1- متقاضی  با مش�خصات  فوق الذکر همس�ر متوفی 1- مهدی حیدری  
ش�ماره شناس�نامه  5700221624 تاریخ تولد  :1390 پسر متوفی 2- حلیمه  بخش�نده  شماره شناسنامه  5709360570 تاریخ تولد  
1346 مادر متوفی 3- ناصر حس�رتی  مال  ش�ماره شناس�نامه  5709343552 تاریخ تولد  1341 پدر متوفی لذا مراتب یکنوبت در 
یکی  از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی میگردد تا چنانچه  کس�ی اعتراض دارد  یا  وصیت نامه ای از متوفی  نزد اش�خاص باش�د  ظرف 
یکماه  از نش�رآگهی به  ش�عبه اول  ش�ورای حل اختاف رضوانشهر تقدیم دارد واا گواهی  صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز  

رسمی سری که بعد از این موعد ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
 ح  5935  رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی  حصر وراثت
 آقای  علی س�رور ارده  فرزند  مواوردی متولد 1319 ش�ماره شناس�نامه  5709799424 صادره از   رضوانش�هر  ش�رح دادخواست 
شماره توضیح  داده که  شادروان  فرداد سرور  ارده فرزند  علی  متولد  1372/2/19 دارنده شماره  شناسنامه 5700031760 در تاریخ  
1397/10/2 در اقامتگاه  دائمی خویش فوت نموده  ووراث  حین الفوت  نامبرده عبارتند از  :1- متقاضی بامشخصات فوق الذکر  پدر 
متوفی  1- فاطمه  خانجانی  ش�ماره شناس�نامه  5700037165 تاریخ تولد 1372 همس�ر متوفی 2- سوته سلطانی شماره شناسنامه  
5709742996 تاریخ تولد  1330 مادر متوفی 3- فرهام  س�رور  ش�ماره شناس�نامه  5700277824 تاریخ تولد  1396 پس�ر متوفی 
لذا مراتب یکنوبت در یکی  از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی میگردد تا چنانچه  کس�ی اعتراض دارد  یا  وصیت نامه ای از متوفی  نزد 
اشخاص باشد  ظرف یکماه  از نشرآگهی به  شعبه اول  شورای حل اختاف رضوانشهر تقدیم دارد واا گواهی  صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز  رسمی سری که بعد از این موعد ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5936   رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

حصروراثت
آقای علیرضا عالی فرزند غامحسین دارای شماره شناسنامه 7  به شرح دادخواست به کاسه 
س97 از این ش�ورا درخواس�ت  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان 
آق�ای غامحس�ین عال�ی  به  شناس�نامه  384  در تاری�خ 1397/7/25 اقامت�گاه دائمی خود 
روس�تای فر بدرود زندگ�ی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :1-  رضا عالی 
فرزند غامحسین به ش.ش 979 به کد ملی 0621004529  به ت.ت 1340/2/8 فرزند متوفی2- 
مصطفی عالی فرزند غامحس�ین به ش.ش 1206 به کد ملی 0621006955 به ت.ت 1355/7/1 
فرزن�د متوفی3-  س�عید عالی فرزند غامحس�ین ب�ه ش.ش 3 به کد مل�ی0622244396 به 
ت.ت 1357/1/10 فرزن�د متوف�ی4-  غامحس�ن عالی فرزند غامحس�ین ب�ه ش.ش 945 به 
ک�د 0621004189 ب�ه ت.ت 1337/5/7 فرزن�د متوفی5-  مجتبی عالی فرزند غامحس�ین  به 
ش.ش 13 ب�ه ک�د مل�ی 0622207539 ب�ه ت.ت 1350/3/20 فرزند متوف�ی6- علیرضا عالی 
فرزند غامحس�ین به ش.ش 7 به کد ملی 0622123912 ب�ه ت.ت 1339/1/4 فرزند متوفی7- 
کب�ری عالی فرزند غامحس�ین به ش.ش 30 ب�ه کد ملی 0622140655 ب�ه ت.ت 1341/11/14 
فرزن�د متوفی8-  زیبا عالی فرزند غامحس�ین ب�ه ش.ش 1072 به کد مل�ی 0621005525 به 
ت.ت 1346/12/15 فرزن�د متوف�ی9-  عذرا عالی فرزند غامحس�ین ب�ه ش.ش 19 به کد ملی 
0622185144 به ت.ت 1346/11/1 فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزب�ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراض�ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر 

خواهد شد .21
4016قاضی شوراهای حل اختاف بخش زالیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی و انقاب در امور کیفری مصوب 
92 آق�ای محمد ناصر حکیمی فرزند ش�یر محمد به ش�ماره مل�ی 6529980660که در پرونده 
کاسه 139700108036000047 به اتهام حمل و نقل چوب و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه  
تح�ت تعقی�ب می باش�ید و اب�اغ رای  به علت صحیح نب�ودن آدرس محل اقام�ت وی امکان 
پذی�ر نبوده . به نامبرده اباغ ، تاظرف یکماه از تاریخ انتش�ار آگهی به موجب دادنامه ش�ماره 
139700208036000095 م�ورخ 1397/06/26 ع�اوه بر ضبط کاا ب�ه پرداخت جزای نقدی به 
مبل�غ 120/000/000 ریال به صورت غیابی محکوم گردیده اس�ت. رای ص�ادره غیابی و از تاریخ 
درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی نزد شعبه صادر کننده رای می باشد . این آگهی 

برای یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار و محلی منتشر می گردد.
1284- خزائی رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز قاینات

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پ�ژو پ�ارس XU7ب�ه ش�ماره شاس�ی: 
NAAN01CE3JH325286 و ش�ماره موتور:124K1227177و ش�ماره انتظامی: 64-781 ق 

49متعلق به خانم/آقای : معصومه یوسفی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
 NAS451100D4902845 :اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی وانت پراید 151به شماره شاسی
و ش�ماره موت�ور:4979710و ش�ماره انتظامی: 32-142 د 41متعلق به خانم/آقای : س�ید مهدی 

کاظمی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری سایپا 131 مدل 1390 به شماره پاک ایران 26- 578 ص 26  
و شماره موتور 4103783 و شماره شاسی S3412290905937 به نام محسن اکبر زاده شکرانلو  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شیروان

آگهی مزایده اموال غیر منقول  مرحله اول 
نظر به محکومیت محکوم علیه  ش�رکت تولیدی نمک ید داره  ش�ور مزه ) س�هام خاص(  به پرداخت مبلغ 805/303/370 ریال بابت  
اصل خواس�ته  و خس�ارت  تاخیر تادیه روزانه  بملغ 325/555 ریال از مورخه 1394/1/16  در حق محکوم له  بانک صنعت و معدن  
حسب نیابت اعطایی  از دادگاه بجنورد در نظر دارد نسبت به مزایده  و فروش ششدانگ  پاک ثبتی 2222 فرعی از 16 اصلی بخش 
5  قوچان و 2221 فرعی از  16 اصلی بخش 5 ) ش�رکت تولیدی نمک ید داره ش�ور مزه(  واقع در ش�یروان ش�هرک صنعتی شیروان  
بلوار صنعت بلوار اندیشه  اندیشه 4 قطعه دوم  سمت چپ که شامل یک واحد صنعتی  فاقد ماشین آات بدون سکنه ) فاقد نگهبان 
یا س�رایدار(  به مدت حدود 2/5 س�ال که ملک دارای عرصه به مس�احت  3000 مترمربع اعیان ش�امل نگهبانی  انباری و س�اختمان 
اداری  به مس�احت حدود 150 مترمربع  با نمای س�نگ و پاش�نی  و س�قف ضربی و درب و پنجره  پروفیل آهنی و س�الن  تولیدی به 
مساحت حدود 600 مترمربع با  سقف خرپایی دست ساز  و دیوار 35 سانتی آجرگری  و دارای کف سرامیک و دیوار کاشی  و درب و 
پنجره آهنی  و ازمایش�گاه در بیرون س�الن تولید  و محوطه س�ازی و جدول کشی  و کف محوطه سیمان  و دارای دیوار کشی  و درب 
ورودی ماش�ین رو محوطه  توس�ط بلوک سیمانی به دوقسمت تقسیم شده اس�ت  که با عنایت به جمیع عوامل موثر در ارزش  ملک 
علی الخصوص محل قرار گیری و نوع و کیفیت  مصالح مورد اس�تفاده   و قدمت بنای احداثی  کل ارزش شش�دانگ عرصه  و اعیان از 
ناحیه کارشناسی  بملغ 6/500/000/000 ریال ارزیابی گریدده است . در خصوص پرونده اجرایی به کاسه شماره 961098 اجرای شعبه 
اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا 
افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد. و هزینه های 
معوقه  و بدهی های معوقه  به عهده محکوم علیه می باشد و تحویل ملک تابع مقررات مربوطه خواهدبود .مکان مزایده: دادگستری 
شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان.زمان مزایده: روز شنبه  1397/11/01 – از ساعت 10 الی 11 طالبین 
به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان شهرک صنعتی شیروان بلوار صنعت  
بلوار اندیش�ه 4 قطعه دوم س�مت چپ بازدید به عمل آورند ضمنا برنده مزایده بایستی 10درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 
عنوان س�پرده به دایره اجرا تس�لیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ س�پرده به نفع دولت ضبط 

می گردد. تاریخ انتشار  در روز چهارشنبه 1397/10/19 
مدیر دفتر اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 

آگهی حصر وراثت
آقای سید محمدعلی  شهرت  مرعشی  نام پدر اسمعیل  بشناسنامه 975 صادره از ایذه  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که پسرش  مرحوم سیدمصطفی  شهرت مرعشی  بشناسنامه 1660 صادره از مسجدسلیمان در تاریخ 96/8/1 در اهواز  اقامتگاه  
غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-محمدعلی مرعشی  ش ش 975 صادره از ایذه )پدر متوفی(2-سلطان بیگم مرعشی پور ش ش 7 
صادره از شوشتر )مادر متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6743شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی حصر وراثت
آقای ظهراب  ش�هرت  خداوردی حس�ن وند  نام پدر آقاقپانی  بشناس�نامه 220 صادره از مسجدسلیمان  در خواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم آقاقپانی شهرت خداوردی حسن وند  بشناسنامه 361 صادره از شوراب در تاریخ 97/10/8 
در مسجدسلیمان  اقامتگاه  غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-ظهراب خداوردی حسن وند  )فرزند متوفی(2-مجید خداوردی حسن 
وند )فرزند متوفی(3-حمید  خداوردی حسن وند )فرزند متوفی(4-مهراب خداوردی حسن وند  )فرزند متوفی(5-جهانگیر خداوردی حسن 
وند  )فرزند متوفی(6-داراب خداوردی حسن وند )فرزند متوفی(7-عزت اه خداوردی حسن وند )فرزند متوفی(8-سهراب خداوردی حسن 
وند )فرزند متوفی(9-مریم خداوردی حسن وند )فرزند متوفی(10-ملکی جان خداوردی حسن وند )فرزند متوفی(11-مهری جان خداوردی حسن 
وند )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 شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه 

بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6742شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فروزان گراوند دارای شناس�نامه شماره 1018 به شرح دادخواست به کاس�ه 960188 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان علی عسگر کمالوند فرزند محمد به شناسنامه ش�ماره 25 متولد 1273 در تاریخ1351/1/1در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:1- ستاره گراوند فرزند پیرمحمد شماره شناسنامه 4199193898متولد 1337/3/8 
همس�رمتوفی2- فروزان گراوند فرزند علی عسگر شماره شناس�نامه 4198814082 متولد 1356/4/20دختر متوفی3-  سنگین طا گراوند 
فرزند علی عس�گر ش�ماره شناس�نامه 4198814074 متولد 1356/4/20دختر متوفی4- بانو گراوند فرزند علی عس�گر ش�ماره شناسنامه 
4199543368 متولد 1317/9/6دختر متوفی5- صورت کمالوند فرزند علی عس�گر شماره شناس�نامه 4199330011 متولد 1344/10/1دختر 
متوفی6- کشور کمالوند فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 4199329870 متولد 1335/7/10دختر متوفی7- زهرا عسگری فرد فرزند علی 
عس�گر شماره شناس�نامه 4190181676 متولد 1345/7/1دختر متوفی8- قزی کمالوند فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 4198797633 
متولد1325/4/1دخت�ر متوف�ی9- فان�وس خانم مهکی وند  فرزند علی عس�گر ش�ماره شناس�نامه 4199184945متول�د 1306/9/10دختر 
متوفی10- کبکی خانم مهکی وند  فرزند علی عس�گر شماره شناس�نامه 4199184937متولد 1299/2/3دختر متوفی11- فاطمه عسگری نیا  
فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 5980045211متولد 1317/10/2دختر متوفی12- زربانو عسگری نیا  فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 
5980071369متولد 1314/4/2دختر متوفی13- خداداد کمالوند  فرزند علی عس�گر ش�ماره شناسنامه 4199264892متولد 1313/7/2پسر 
متوفی14- علی مراد کمالوند  فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 4070589090متولد1322/1/1پسرمتوفی15- علی داد کمالوند  فرزند علی 
عسگر شماره شناسنامه 5289821791متولد1320/6/15پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید.
پرویز رستمی نسب - رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرکونانی

احضار متهم
بدینوس�یله به خانم شکوفه سرداری  فرزند رضا مجهول المکان که به اتهام کاهبرداری موضوع شکایت اقای اکبر عباس نژاد فرزند 
علی اصغردر ش�عبه اول  دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب الشتر تحت  رسیدگی می باشد به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی 
کیفری مصوب  1392 وقت رسیدگی به مدت یک ماه پس از انتشار اگهی در روزنامه کثیر اانتشار تعین میگردد تا متهم ظرف مهلت 

یک ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد
سعید بیرانوند-دادیار شعبه اول  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب الشتر 

آگهی فقدان سند مالکیت 1536/12 اصلی
آقای یونس حیدری طی درخواس�ت وارده ش�ماره 25605 مورخ 1397/10/17 منضم به دوبرگ استشهاد محلی که به تأیید دفترخانه 
ش�ماره 9 ایام رس�یده مدعی است که س�ند مالکیت شش�دانگ یکباب خانه پاک 1536/12 اصلی واقع در ایام به علت نقل مکان 
مفقود ش�ده اس�ت که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پاک 1536/12 اصلی ذیل ثبت 40267 صفحه 73 جلد 
222 بنام یونس حیدری صادرو تس�لیم گردید س�پس برابر سند رهنی ش�ماره 16766 مورخ 1388/8/17 دفترخانه 7 ایام  در قبال 
مبلغ 876928272 ریال در رهن مؤسسه قرض الحسنه مهربسیجیان قرار گرفت و برابر نامه شماره 139204915097001367 مورخ 
1392/11/15 واحد اجرای ثبت اس�ناد ایام مازاد اول مورد ثبت در قبال مبلغ 38376272 ریال در بازداش�ت قرار گرفت لذا مراتب 
در اجرای تبصره ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعام تاهرکسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله  را به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام ارائه نماید 

در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام- صفری

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی 
شماره 139760315007001881 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمید پاک منش فرزند صادق به ش�ماره شناس�نامه 
1531 ص�ادره از آبدانان در یک باب خانه  به مس�احت98/04 متر مربع پاک1379فرع�ی از 16 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-
شهرمورموری- خیابان فردوسی- خریداری شده از آقای صادق کایدخورده  و منتسب به مالکیت رسمی عزیز تاجمیرمحرز گردیده 
است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت در صورت 
انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د.تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/19تاریخ 

انتشار نوبت دوم:11/4 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای زیدان غامی فرزند میرحاجی به شناسنامه شماره 12 متولد 1343/1/22 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار نموده که که خانم قدم کریمی فرزند مرید خان به شناس�نامه ش�ماره 573  در تاریخ 96/9/24 در اقامتگاه 
دائمی خودبدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- زیدان غامی به ش�ماره شناس�نامه 12 فرزند متوفی 
2- ملکه غامی به ش�ماره شناس�نامه 1004 فرزند متوفی واغیرمی باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت خانم تمام طا مؤمنی فرزند حس�ین به شناس�نامه ش�ماره 355 متولد 1324/3/1 مبنی بر درخواست صدور 
گواهی حصروراثت چنین اظهار نموده که که آقای حس�ین خان مؤمنی  فرزند حاجیعلی به شناس�نامه ش�ماره 11 در تاریخ 65/8/12 
در اقامت�گاه دائم�ی خودبدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- تمام طا مؤمنی به ش�ماره شناس�نامه 
355 فرزند متوفی 2- س�حرمؤمنی به ش�ماره شناس�نامه 400 فرزند متوفی 3- مریم مؤمنی به شماره شناسنامه 498 فرزند متوفی 
واغیرمی باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت خانم مکیه مؤمنی  فرزند ابراهیم  به شناس�نامه ش�ماره 577 متولد 1332/1/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار نموده که که آقای باباعلی ابوالفتحی  فرزند اه بخش به شناس�نامه ش�ماره 6 در تاریخ 97/6/13 در اقامتگاه 
دائمی خودبدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- مکیه مؤمنی به شماره شناسنامه 577 همسرمتوفی 2- 
مریم ابوالفتحی به شماره شناسنامه 1508 فرزند متوفی 3- فاطمه ابوالفتحی به شماره شناسنامه 4540097849 فرزند متوفی 4- زینب 
ابوالفتحی به شماره شناسنامه 48 فرزند متوفی 5- زیور ابوالفتحی به شماره شناسنامه 1461 فرزند متوفی 6- فیروز ابوالفتحی به شماره 
شناسنامه 10 فرزند متوفی 7- بهروز ابوالفتحی به شماره شناسنامه 4540007688 فرزند متوفی 8- نوروز ابوالفتحی به شماره شناسنامه 
1459 فرزند متوفی 9- فرشته ابوالفتحی به شماره شناسنامه 1460 فرزند متوفی  واغیرمی باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

آگهی حصر وراثت
خانم آقا خانم صادقی دارای ش�ماره شناس�نامه 464 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400793 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهران شمس�ی به ش�ماره شناس�نامه 4890266747 ب�ه تاریخ 1391/10/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- آقا خانم صادقی فرزند اس�رافیل بش�ماره 
شناس�نامه 464 ص�ادره میانه مادر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 1 نوبت آگه�ی می نماید تا هر 
کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد .
1862حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی حصر وراثت
آقای صفی اله توده زعیم دارای ش�ماره شناس�نامه 4898923461 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 97000400827 از این دادگاه 
درخواس�ت گواه�ی حص�ر وراثت نم�وده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان ولی اله ت�وده زعیم به ش�ماره شناس�نامه 2 به تاریخ 
1397/07/09 اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- صفی اله توده زعیم فرزند 
ولی اله بش�ماره شناس�نامه 4898923461 متولد 1344 صادره ساوجباغ پس�ر متوفی 2- نبی اله توده زعیم فرزند ولی اله بشماره 
شناس�نامه 4897687861 متولد 1351 صادره س�اوجباغ پس�ر متوفی 3- مینا توده زعیم فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 5396 
متول�د 1366 صادره س�اوجباغ دخت�ر متوفی 4- فاطمه توده زعیم فرزند ولی اله بش�ماره شناس�نامه 1538 متول�د 1364 صادره 
س�اوجباغ دختر متوفی 5- مریم توده زعیم فرزند ولی اله بش�ماره شناسنامه 4897688396 متولد 1359 صادره ساوجباغ دختر 
متوفی 6- فهیمه توده زعیم فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 277 متولد 1349 صادره ساوجباغ دختر متوفی 7- اقدس توده زعیم 
فرزند فرج اله بش�ماره شناس�نامه 4898824722 متولد 1325 صادره س�اوجباغ همس�ر متوفی 8- محترم توده زعیم فرزند ولی 
اله بش�ماره شناس�نامه 4899007914 متولد 1354 صادره ساوجباغ دختر متوفی 9- سمیه توده زعیم فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 
4899201265 متولد 1363 صادره س�اوجباغ دختر متوفی 10- ربابه توده زعیم فرزند ولی اله بش�ماره شناس�نامه 226 متولد 1345 صادره 
ساوجباغ 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 .
1863حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی حصر وراثت
آقای علی شابیگ دارای شماره شناسنامه 251 به شرح دادخواست به کاسه 97000400729 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عباس شابیگ به شماره شناسنامه 4429 به تاریخ 1396/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 251 صادره ساوجباغ پسر متوفی 2- محمد رضا شابیگ 
فرزند عباس بش�ماره شناسنامه 5 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- احمد شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 صادره ساوجباغ پسر 
متوفی 4- وحید شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 5552 صادره ساوجباغ پسر متوفی 5- راضیه شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 
3 صادره ساوجباغ دختر متوفی 6- مرضیه شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 1 صادره ساوجباغ دختر متوفی 7- مهین شابیگ فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 28 صادره ساوجباغ دخترمتوفی 8- زهرا شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 252 صادره ساوجباغ دختر متوفی 
9- نفیسه شابیگ فرزند عباس بشماره شناسنامه 555 صادره ساوجباغ دختر متوفی 10- زینت شا ه بیگ فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه 
121 صادره اشتهاردهمسر 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 .
1864حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 9709984426100358 به شماره بایگانی 970667 این شعبه عثمان حسن پور و هادی حسن پور فرزندعثمان و ناصرحسینی 
فرزند طه به اتهام مشارکت درسرقت تعزیری تحت تعقیب قرارگرفته اند باعنایت به مجهول المکان بودن متهمان دراجرای مقررات ماده 344 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب درامور کیفری به نامبردگان اباغ میگردد تا مورخه 97/11/30 ساعت 12ظهر جهت دفاع ازاتهام 

انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد.
3757- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 9709981922100268 به ش�ماره بایگانی 970624 این ش�عبه عبدالرحمن قادری به شماره ملی 2929967579 تاریخ تولد 
66/1/24 تحت تعقیب قرارگرفته است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب درامور کیفری به نامبرده اباغ میگردد تا ظرف مهلت30روزازتاریخ انتشاراین آگهی جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.

بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد.
3756- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
علی جهانی طالب خان دارای شناس�نامه شماره 448 بشرح دادخواست به کاس�ه 57/971270از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان رجب جهانی طالب خان بشناسنامه 481 در تاریخ 96/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-حمزه علی جهانی طالب خان فرزند رجب ش ش 47484 فرزندمتوفی2.علی جهانی طالب خان فرزند رجب ش ش 
448 فرزندمتوفی3.ش�هریار جهانی طالب خان فرزند رجب ش ش 226 فرزندمتوفی4.سوس�ن جهانی طالب خان فرزند رجب ش ش 42102 
فرزندمتوفی5.ام البنین جهانی طالب خان فرزند رجب ش ش 2973 فرزندمتوفی .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.
3749- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
حمیراامی�ن دارای شناس�نامه ش�ماره 22906 بش�رح دادخواس�ت ب�ه کاس�ه 57/970666از این دادگاه در خواس�ت گواه�ی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل باپیری بشناس�نامه 160 در تاری�خ 97/1/1 اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-پیشواباپیری فرزنداس�ماعیل/حمرا ش ش2860793909فرزندمتوفی2.شبنم باپیری فرزنداسماعیل/حمیرا ش 
ش2860561919فرزندمتوفی3.حمیراامین فرزندرحیم/فاطمه ش ش22906همسرمتوفی .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.
3758- رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف مهاباد

اگهی مفقودی
 بیمه نامه س�واری سیتروین زانتیا sx سفید 1389 بش�ماره موتور 143665 و 
ش�ماره شاسی S 1512289190898 با ش�ماره پاک ایران 85_958 د 84 بنام 

ابراهیم صیادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
1-18  ساری

اگهی مفقودی
 کارت شناس�ایی وسیله نقلیه سواری سیتروین زانتیا sx 1389 سفید روغنی 
بش�ماره موتور 143665 و شماره شاس�ی S 1512289190898 بنام غوثبخش 
درازهی با ش�ماره پاک ایران 95_624 س 88 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
 -2-18  ساری
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دادس�تان عموم�ی و انقاب شهرس�تان 
س�یرجان در خصوص جزییات خبر آزار و 
اذیت دختر جوان در این شهرستان گفت: 
علیرغ�م رضایت دختر ج�وان )بزه دیده( 
متهم اصلی، از جنبه عمومی جرم در زندان 

به سر می برد.

محسن نیک ورز با بیان جزییات خبر آزار و اذیت 
دختر جوان در شهرستان سیرجان، با بیان اینکه 
علیرغم رضایت بزه دیده، متهم اصلی که فردی 
به نام )امیر.ک( اس��ت، از جنبه عمومی جرم در 

زندان به سر می برد. 
وی افزود: خانم بزه دیده که متولد 1381 و اصالتا 
سیرجانی و به همراه مادرش ساکن تهران است، 
در اولین جلس��ه رس��یدگی به پرونده نسبت به 
متهمان اعام رضایت ک��رده اما مادر این دختر 
جوان از هر دو متهم ش��کایت ک��رده و تاکنون 

رضایتی اعام نکرده است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
کرمان، دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان 
سیرجان عنوان کرد: این پرونده از جنبه عمومی 
جرم به ص��ورت ویژه رس��یدگی خواهد ش��د و 
دس��تگاه قضایی با عامان ای��ن حادثه قاطعانه 

برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: متهم اصلی پرونده با حیله و نیرنگ  
و به قصد انتقام، دختر بزه دیده را ترغیب کرد که 
به سیرجان سفر کند و این دختر جوان نیز به همراه 
مادرش و به بهانه ماقات با اقوام، به س��یرجان 

سفر کرد. نیک ورز با بیان اینکه پدر دختر بزه دیده 
فوت کرده است، ادامه داد: دختر بزه دیده پس از 
سفر به س��یرجان بدون اطاع دادن به مادر خود 
به یک خانه باغ که از قبل توسط متهمان پرونده  
در منطقه ای خارج از شهر فراهم شده بود، رفت 
که در ادامه متهمان ردیف اول و دوم با مراجعه به 
این مکان اقدام به آزار و اذیت دختر جوان کردند 
و سپس متهم ردیف اول  کیلیپ ضبط شده را در 
STORY اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: بافاصله پس از بارگذاری 
این فیلم تکان دهنده در اینس��تاگراِم عامل جرم 
در روز جمعه 14 دی ماه، موضوع از طریق کمیته 
رصد فضای مجازی دادس��رای سیرجان رصد و 
در اندک زمانی دستور پیگیری و اقدام صادر شد.

دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان سیرجان 

گفت: علیرغم اینکه هنوز گزارش رسمی از این 
موضوع به دادس��رای این شهرستان نرسیده و 
ش��کایت ش��اکی نیز مطرح نبود، به لحاظ جنبه 
عمومی و احتمال تبعات منفی گسترده، دستورات 
قضای��ی ازم جهت شناس��ایی و دس��تگیری 

متهمان صادر شد.
وی عنوان کرد: هنوز چند  س��اعت از بارگذاری 
فیلم نگذش��ته بود که با دس��تور قضایی، متهِم 
اصلی )امیر.ک( همراه با فردی به نام )محمد.ی( 
ک��ه اق��دام ب��ه تصویرب��رداری کرده ب��ود، در 
مخفیگاهش��ان  توس��ط پلیس آگاهی سیرجان 

دستگیر شدند.
این مقام قضایی بی��ان کرد: در همان روز حادثه 
دختر جوان نیز به دادسرای س��یرجان احضار و 

تحقیقات تکمیلی در این رابطه آغاز شد.

وی اف��زود: هنگامی که متهمان به دادس��رای 
س��یرجان منتق��ل ش��دند، در ابت��دا منکر عمل 
مجرمانه خود ش��دند اما وقتی فیلم را مش��اهده 
کردند و ادله دیجیتالی جرم که از محل مخفیگاه 
آنها کشف شده بود، پیش روی آنها گذاشته شد، 

بافاصله اعتراف کردند.
نیک ورز اظهار کرد: در این رابطه پرونده ای تحت 
عناوین توقیف غیرقانونی، هتک حیثیت از طریق 
فضای مجازی و آزار و اذیت بانوان، تش��کیل و 
متهمان ردی��ف اول و دوم به ترتیب )امیر.ک( و 
)محمد.ی( تفهیم اتهام شدند. متهم ردیف اول 
)امیر.ک( که جوانی 20 س��اله است، از تاریخ 14 
دی ماه با قرار بازداش��ت موقت روانه زندان شده 

است و هم اکنون نیز در زندان به سر می برد.
وی ب��ا بیان اینک��ه دختر بزه دیده در بازداش��ت 
نیس��ت، افزود: متهم ردیف دوم )محمد.ی( نیز 
با توجه به نوع رفتارش با قرار بازداشت موقت در 

حال حاضر در بازداشت است.
دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان سیرجان 
تصریح کرد: تحقیقات درب��اره این پرونده هنوز 
کامل نش��ده و تحقیقات تکمیلی در حال انجام 
است و پس از کامل شدن تحقیقات، کیفرخواست 
تنظیم می شود و تاش ما این است که در اسرع 

وقت دادگاه برگزار شود.
وی خاطرنش��ان کرد: آخرین اخبار درخصوص 
مراحل رس��یدگی به این پرونده از طریق روابط 
عمومی دادگستری استان کرمان به اطاع عموم 

شهروندان خواهد رسید.

آخرین جزییات پرونده 
آزار و اذیت دختر جوان

دادستان سیرجان تشریح کرد

معارفه مدیر اردوگاه 
حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه

 ط��ی مراس��می ب��ا حض��ور مدیرکل 
زندان های اس��تان تهران، آیین معارفه 
مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی 
فشافویه برگزار ش��د. مصطفی محبی، 
مدی��رکل زندان های اس��تان تهران در 
مراسم معارفه مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه گفت: 
مددجویان��ی ک��ه در زندان ه��ا به س��ر می برند، بنا به تش��خیص 
صاحب نظران مراجع قضایی، از جامعه آزاد مطرود ش��ده و از نوعی 
محرومیت مادی و معنوی رنج می برند که بازپروری و باز اجتماعی 
کردن این طیف از جامعه کار سهل و آسانی نیست. بر همین اصل 
بر همگان مبرهن است که ش��غل زندانبانی از مشاغل طاقت فرسا 
است. وی به نقش فضای مجازی و آگراندیسمان کردن اخبار مربوط 
در زندان ها توس��ط معاندین و مغرضین داخلی و خارجی پرداخت و 
ادامه داد: زندان های استان تهران با توجه به جمعیت کیفری و نوع 
جرایم موجود غیرقابل مقایس��ه با سایر زندان های کشور است که 
همواره از س��وی اصحاب رس��انه دارای جذابیت خبری بوده و این 
مساله مس��ئوان و کارکنان زندان های استان را بر آن می دارد تا با 

حساسیت بیشتری به فعالیت های زندانبانی بپردازند.
در پایان این مراس��م، محبی با تش��کر از زحمات ش��مس زارع، با 
اهدای حکم مس��ئولیت عباس اسکندری را به عنوان مدیر اردوگاه 

حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه معرفی کرد.

هویت بخشی مددجویان از 
طریق اشتغال در بخش خصوصی

 مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: 
اش��تغال زندانیان در بخش خصوصی به 
بازتوانی اجتماعی و هویت بخش��ی آنها 
منجر می ش��ود. مراد فتحی در بازدید از 
کارخانه رنگ س��فیر اردبیل با بیان اینکه 
اش��تغال زندانی��ان در بخ��ش خصوصی ب��ه بازتوان��ی اجتماعی و 
هویت بخش��ی آنها منجر می ش��ود، اظهار کرد: کار به انسان هویت 
می بخشد و زندانیان شاغل عاوه بر کسب روزی حال و تامین هزینه 

زندگی از نظر روحی نیز به شادابی و امید به آینده دست یافته اند .

دیدار مدیران کل زندان ها 
و صدا و سیمای گلستان

 مدیرکل زندان های اس��تان گلستان با 
مدیرکل صدا و سیمای این استان دیدار 
و گفت وگو کرد. علیرضا رضوانی در دیدار 
با منتظر حجت مدیر کل صدا و سیمای 
استان گلس��تان ضمن تشکر از تعامل و 
ارتباط بس��یار خوب و پخش برنامه چتر مهر از صدا و سیمای مرکز 
این استان افزود: در نظر است با حضور کارشناسان در زمینه کاهش 
آس��یب در حوزه زندانیان و خانواده آنان برنامه فیلم کوتاه تهیه و از 

طریق سیمای مرکز پخش شود.

اعتبار قانونی اسناد مالکیت معارض 
سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت 
به ثبت اولیه، در دفتر اماک ثبت ش��ده باشد و صفت سند مالکیت 
معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داش��ت ک��ه حکم قطعی به 

صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.
دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این گونه تعریف کرده اند: 
س��ندی که تاریخ صدور آن با تأخیر نس��بت به ثبت اولیه، در دفتر 
اماک ثبت شده باشد و این صفت )سند مالکیت معارض( تا زمانی 
وج��ود قانونی خواهد داش��ت که حکم قطعی به صحت آن س��ند، 
ازس��وی دادگاه صادر نشده باش��د. حال در این میان تفاوتی ندارد 
که تعارض نس��بت به اصل ملک یا صدور آن یا نس��بت به حقوق 

ارتفاقی آن باشد.
در حقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می شود که تمام 
یا قس��متی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که در دفتر اماک 

ثبت شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر اماک ثبت شود.
در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده 3 ایحه قانونی راجع به 
اشتباهات ثبتی و اس��ناد مالکیت معارض مقرر شده است »هرگاه 
نس��بت به ملکی کا یا بعضا به تش��خیص هیأت نظارت، اس��ناد 
مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک 
باشد و خواه نس��بت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، 
سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض 

نامیده می شود.«
سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می برد زیرا حقوق ثبت 
اعام می کند همین که ملک در دفتر اماک ثبت شد، دولت مالک 
فعلی را به عنوان مالک اصلی می شناس��د. قانون اجازه ثبت دوگانه 
یک سند را نمی دهد و این مس��اله، یک تخلف نسبت به کارمندان 
ثبتی محسوب می شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی دقتی 
کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی 

کارمند ثبتی سنگین است.
ماده 7 ایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض 
مصوب سال 1333 مقرر می کند که عمل خاف قانون کارکنان ثبت 
که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی 
مخصوص رسیدگی خواهد ش��د و کارمند ثبت خاطی حسب مورد 
به مجازات انفصال از حداقل 2 س��ال تا حداکثر انفصال همیشگی 
از خدمات دولتی محکوم می ش��ود. به این ترتیب کارمند ثبتی که 
در این زمینه مرتکب تخلف شده اس��ت، حداقل دو سال از خدمت 
منفصل خواهد ش��د. اگر بی دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان 
محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی وجود خواهد داشت.

هیات نظارت در هر اس��تانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد 
مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می شود، 

قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. 
وقتی این تعارض به طور قطعی محرز ش��د، به دارنده سند مالکیت 
موخر و معارض فرصت داده می ش��ود ظ��رف دو ماه از تاریخی که 
اخطاریه به وی اخطاریه اباغ ش��د، در مورد این موضوع در دادگاه 

طرح دعوی کند. 
وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را 
به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ اباغ طرح دعوی 
نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت 

تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می کند.

آموزش های فنی و حرفه ای 
در زندان های هرمزگان

 مدیرکل زندان های استان هرمزگان از افزایش 
160 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای در 
زندان های این اس��تان خبر داد. علی استادی 
گفت: در 9 ماهه نخست امسال 2 هزار و 436 
مددج��و در زندان ه��ای اس��تان هرم��زگان 
مهارت های ش��غلی را فرا گرفتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
افزای��ش 160 درص��دی دارد. وی اف��زود: ای��ن مهارت ه��ا در 3 بخش 
فنی و حرفه ای، کش��اورزی و صنایع دس��تی به مددجویان در زندان های 
استان آموزش داده شده است. مدیرکل زندان های استان هرمزگان بیان 
کرد: آموزش های ارایه ش��ده در 25 رش��ته از جمله صنای��ع دریایی، برق 
ساختمان، تراش سنگ، تعمیر کار تریلر و مکانیک، لوله کشی، جوشکاری، 

قالی بافی، خوس بافی و پرواربندی گوساله است.

بازدید از زندان کاشان
معاون مدیرکل زندان های استان اصفهان از زندان کاشان بازدید کرد.

س��یروس امینی در بازدید از زندان کاش��ان اظهار کرد: نظارت بر حسن 
اجرای قانون، ایجاد هماهنگی بین زندان های استان، آسیب شناسی نقاط 
ضعف، ارتقای سطح کیفی و کمی کارکنان، شناسایی نیروهای توانمند و 
مجرب و اقدام برای ارتقای جایگاه آنها از اهداف بازدید از زندان ها است.

وی افزود: از آنجایی ک��ه هدف، اصاح امور و ارتقای کیفی فعالیت ها در 
سطح زندان اس��ت، سرکش��ی و نظارت هاي دوره اي از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات 
در بایای طبیعی 

کارگاه آموزشی امداد و نجات و حمل مصدوم در بایای طبیعی در زندان 
نیشابور برگزار شد.

محمدرضا رجبی، رییس اداره زندان نیش��ابور با اع��ام این خبر افزود: با 
توجه ب��ه اینکه باهای طبیعی از جمله زلزله ه��ر لحظه امکان رخ دادن 
دارد لذا آش��نایی و ارتقای هر چه بیشتر سطح آگاهی کارکنان و سربازان 
وظیفه با این قبیل حوادث طبیعی، کاهش میزان خس��ارات جانی و مالی 
را در پی خواهد داش��ت لذا با همکاری جمعیت هال احمر شهرس��تان و 
اعزام کارشناس مربوطه، کارگاه آموزشی امداد و نجات و طریقه صحیح 
حمل مصدوم در بایای طبیعی از جمله زلزله در زندان نیشابور برگزار شد.

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل الیه )مستاجر 
دوم( دادخواس�ت تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف 
از شرط )انتقال به غیر( تقدیم دادگاه کرده است. با توجه به 
محتویات پرونده، تخلف مستاجر اول محرز بوده و مورد هم 
مش�مول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 
است و وفق ماده 19 قانون مذکور نصف حق کسب و پیشه 
حسب مورد به مستاجر یا منتقل الیه پرداخت می شود. حال 
سوال این اس�ت که نصف حق کسب و پیش�ه چه زمانی به 
مستاجر و چه زمانی به منتقل الیه )متصرف( تعلق می گیرد؟ 

با توجه به تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که 
لفظ »حسب مورد« را به کار برده، هرچند تصریحی در قانون وجود ندارد 
اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مس��تاجر اول 
در زمان انتقال ملک به مس��تاجر دوم )منتقل الیه یا متصرف( حق کسب 
و پیش��ه را گرفته و ملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد 
حق کس��ب و پیشه به متصرف )منتقل الیه - مستاجر دوم( تعلق می گیرد 
زیرا بابت حق کس��ب و پیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستاجر اول 
ملک را بدون دریافت حق کس��ب و پیش��ه انتقال داده باشد حق کسب و 
پیشه به مستاجر اول تعلق می گیرد. همچنین حکم تخلیه علیه متصرف 
اجرا می شود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکور به مستاجر یا 
متصرف حس��ب تصمیم دادگاه تعلق می گیرد که طرف دعوا بوده است. 
اگر بیان شده اس��ت که حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد، منظور 
متصرفی اس��ت که طرف دعوا قرار گرفته است؛ نه هر متصرفی. طبیعی 
اس��ت که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته است، 

نمی تواند طرح دعوا کند.
 

با توجه به بند 2 ماده 11 قانون ش�وراهای حل اختاف که 
اشعار می دارد رس�یدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه 
عین مس�تأجره در صاحیت شورا اس�ت، آیا رسیدگی به 
دعوای فس�خ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ 
تخلف مس�تأجر از ش�روط ضم�ن عقد و تأخی�ر در تأدیه 
به موقع اجاره مطرح می شود، با توجه به اینکه از متفرعات 
دعوائی اس�ت ک�ه اص��ل آن در صاحی�ت ش�ورای حل 
اختاف اس�ت، باید در شورای حل اختاف رسیدگی شود 
یا به لحاظ مالی بودن در صاحیت محاکم عمومی حقوقی 

دادگس�تری اس�ت؟ 
با توجه به صراحت بن��د 2 ماده 11 قانون ش��وراهای حل اختاف، فقط 
دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر 
دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد 

اجاره از صاحیت شوراهای مذکور خارج است.

چنانچ�ه زوج�ی طب�ق دادنامه قطع�ی به پرداخ�ت مهریه 
محکوم ش�ده باش�د و دارایی وی صرفاً مبلغ�ی حدوداً 10 
الی 20 میلیون تومان رهن یک منزل مس�کونی باشد که در 
آن به س�ر می  برد آیا می توان اموال و دارایی وی را توقیف و 
به دائ�ن پرداخت کرد یا پول رهن منزل از مس�تثنیات دین 

محسوب می  شود؟
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره 
به عنوان محل سکونت و تنها س��رپناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء 
مستثنیات دین محس��وب می شود و مش��مول بند الف ماده 524 قانون 

آیین دادرسی مدنی بوده و قابل توقیف برای استیفای محکومٌ به نیست.

یک حقوقدان گفت: 
ب�ا اس�تناد ب�ه ذیل 
تبصره یک ماده 21 
مک�رر قان�ون جدید 
صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اس�ناد 
تجاری ایجاد کرده است. به ترتیبی که مقرر می دارد انتقال 
از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی 
در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت 
مق�ررات قان�ون جدید صادر یا منتقل ش�ود ب�ه صراحت 

قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست. 

دکتر وحید قاسمی عهد، 
حقوق��دان در گفت وگو با 
»حمایت« اظه��ار کرد: 
طب��ق م��اده 23 قان��ون 
اصاح قانون صدور چک 
»دارنده چ��ک می تواند 
با ارای��ه گواهینامه عدم 
پرداخت، از دادگاه صالح، 
ص��دور اجراییه نس��بت 
به کس��ری مبلغ چک و 
حق الوکال��ه وکیل طبق 
تعرفه قانونی را درخواست کند.«  بدین ترتیب، اوا دارنده چک نیازی 
به طی کردن فرایند طوانی رسیدگی در مرحل بدوی و تجدیدنظر 

ندارد و ثانیا هزینه دادرسی را پرداخت نخواهد کرد.
وی افزود: طبیعی اس��ت ک��ه دارندگان چک ه��ای قدیمی تمایل 
دارند با استفاده از مزایای ماده 23، احقاق حق کنند. همین موضوع 
تاکنون یک��ی از چالش های حقوقی جدی اج��رای قانون اصاح 
قانون صدور چک بوده اس��ت. حقوقدانان و دادگاه ها در پی پاس��خ 
به این پرسش هستند که آیا قانون جدید شامل چک هایی که قبل 
از اجرایی ش��دن قانون، صادر و گواهی عدم پرداخت آن صادر شده 

است، می شود یا خیر؟ 
این حقوقدان ب��ا بیان اینک��ه در این خصوص، دو دی��دگاه کاما 
متعارض وجود دارد، ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان پاسخ منفی به 
این پرس��ش می دهند؛ با این تحلیل که اوًا با استناد به ذیل ماده 5 
قان��ون اصاح صدور چک که مقرر می دارد »به گواهینامه فاقد کد 
رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.« نتیجه 
می گیرند که با عنایت به اینکه در گواهی عدم پرداخت های قبل از 
اجرای قانون، کد رهگیری وجود ندارد لذا مزایای قانون جدید شامل 
چک های قدیمی نمی ش��ود.ثانیًا با ساده اندیش��ی و  استناد به ذیل 
تبصره یک ماده 21 مکرر ک��ه مقرر می دارد »چک هایی که تاریخ 
صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.« 

حکم به عدم شمول قانون جدید به چک های قدیمی می دهند.
وی اضافه کرد: اما در برابر این نظر می توان اس��تدال کرد که اوا 
استناد به ذیل ماده 5 کاما غیرحقوقی و  خاف اصول تفسیر و دارای 
توالی فاسد اس��ت زیرا »اصل بر عدم تقیید« یا »اصالت ااطاق« 
است و اگر با استناد به اینکه گواهینامه فاقد کد رهگیری است دادگاه 
حقوقی از  اعمال قانون جلوگیری کند، بدیهی اس��ت که اداره ثبت 
نیز می تواند به همان استناد از پذیرش چک و اجرای آن خودداری 
کند و همچنین است دادگاه کیفری. چنانچه دادگاه حقوقی استدال 
کن��د که تنها این مرجع به گواهینامه های فاقد کد رهگیری ترتیب 
اثر نمی دهد و س��ایر مراجع باید به چنین چکی توجه کنند، پرسش 
 اساس��ی این اس��ت که دادگاه حقوقی با چه دلیل��ی به اطاق ماده 

»قید « زده و خود را از شمول قانون مستثنی کرده است؟
به گفته قاس��می عهد، ثانیا استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر 
نیز منطقی به نظر نمی رسد چرا که در این تبصره، قانونگذار تغییرات 
بنیادین��ی در اص��ول جهانی اس��ناد تجاری ایجاد کرده اس��ت. به 
ترتیبی که مقرر می دارد انتقال از طریق ظهرنویس��ی ممنوع است 
و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی 
بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل ش��ود به صراحت 

قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست. 
وی همچنین بیان ک��رد: در ادامه قانونگ��ذار جهت تعیین تکلیف 
وضعیت حقوقی چک هایی که قبا صادر شده یا مورد ظهرنویسی 
قرار گرفته اند، اشعار می دارد »چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل 
از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.« با توجه با شان 

نزول آن تبصره می توان گفت که مراد قانونگذار تنها ناظر به شیوه 
صدور و ظهرنویسی چک های قدیمی اس��ت لذا هرگز توجهی به 
مزایای ماده 23 قانون صدور چک نداش��ته است. ثالثا قانونگذار به 
عنوان اص��ل در ماده 21 قانون اصاح ص��دور چک مقرر می دارد 
»دارنده چ��ک می تواند با ارایه گواهینامه ع��دم پرداخت، از دادگاه 
صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.«
این استاد حقوق تجارت عنوان کرد: در ادامه، قانونگذار استثناهای 
صدور اجراییه را برمی شمارد؛ چنانچه مقرر می دارد »دادگاه مکلف 
است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، 
صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند: در صورتی که در متن چک، 
وصول وجه آن منوط به تحقق ش��رطی نشده باشد؛ در صورتی که 
در متن چک قید نش��ده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا 
تعهدی اس��ت همچنین در شرایطی که گواهینامه عدم پرداخت به 
دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده )14( این قانون و تبصره های 

آن صادر نشده باشد.«
وی خاطرنش��ان کرد: انتظار می رود دیدگاه بلند نظرانه ای راجع به 
اعمال مزای��ای ماده 23 قانون صدور چک اتخاذ ش��ود و افزون بر 
استدال های فوق به فلس��فه و مبنای قاون جدید توجه کنند زیرا 
قانونگذار تاش داشته است با اتخاذ تدابیری از تقاضای مردم جهت 
داشتن دسته چک بکاهد و به تبع آن ضمن حمایت از دارندگان، آثار 
منفی صدور چک بامحل را بر دوش صادرکنندگان قرار دهد لذا با 

این نگاه، تفاوتی بین چک های قدیمی و جدید نیست.

ظهرنویسی در قانون جدید چک
»حمایت« در گفت و گو با یک حقوقدان بررسی کرد 

گزیده ها

دانستنی های حقوقی 

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان 
اصفهان گفت: کیفرخواست پرونده متهم 
حادثه اذیت و آزار تعدادی از دانش آموزان 
یکی از مدارس ابتدایی اصفهان صادر شد.

علی اصفهان��ی از صدور کیفرخواس��ت پرونده 
متهم اذیت و آزار تع��دادی از دانش آموزان یکی 
از مدارس ابتدایی اصفهان خبر داد و اظهار کرد: 
پرونده برای رسیدگی به اتهامات فوق به دادگاه 

ارسال شده است.
ب��ه گزارش می��زان، وی پیش از ای��ن گفته بود: 

در پی وصول گزارش��ی مبنی بر آزار و اذیت چند 
دانش آم��وز در یک��ی از مدارس مقط��ع ابتدایی 
اصفهان دس��تور ویژه قضایی صادر و متهم این 
پرونده که یک��ی از اعضای انجمن اولیا و مربیان 

مدرسه بود، بازداشت شد.
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت و حساس��یت 
موضوع، اقدامات قاطع در رابطه با جمع آوری ادله 
جرم انجام شده است، افزود: با تعیین شعبه ویژه 
بازپرسی در دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
تحقیقات تکمیلی در این خصوص در دستور کار 

قرار گرفته است.

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز اس�تان 
قزوین از شناسایی و دس�تگیری 12 نفر 
از اخالگ�ران نظ�ام ارزی کش�ور در این 

استان خبر داد. 

محمد قاسمی از شناسایی و دستگیری 12 نفر از 
اخالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین خبر 
داد و گفت: اعضای این باند که اقدام به توزیع ارز به 
صورت گسترده در استان های مختلف می کردند، 
ب��ه اتهام اخال در بازار ارز و نظام ارزی کش��ور، 
قاچ��اق ارز از طریق خرید و ف��روش غیرقانونی، 

تحصیل مال و منفعت نامش��روع، ف��رار مالیاتی 
و پولش��ویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر 
شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان 
قزوین، وی افزود: سرکرده این باند فساد اقتصادی 
ک��ه ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی 
تهیه و توزی��ع می کرد، درحالی که قصد خروج از 
کشور را داش��ت با اقدامات قضایی و اطاعاتی 

شناسایی و دستگیر شد.
قاس��می تصریح کرد: اعضای این باند از طریق 
خریدوفروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون 

دار درآمد غیرقانونی کسب کردند.

صدور کیفرخواست متهم 
حادثه  یکی از مدارس ابتدایی اصفهان

دستگیری 12 اخالگر نظام ارزی  
در استان قزوین 

مهدیه سید میرزایی
 گروه حقوقی 
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چهره ها

صدور کارت ویژه برای
 مربیان پیش دبستانی

 مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی 
وزارت آموزش و پرورش از ش��روع 
دوره های آموزشی ارتقاء صاحیت 
حرفه ای مربیان پیش دبستانی خبر 
داد. رخساره فضلی گفت: دوره های 
آموزش��ی را ش��روع و به موازات آن 
طرح را در کمیس��یون منابع انسانی 
شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرده ایم و به محض آنکه مصوبه را 
دریافت کنیم از سال آینده کارت شناسایی ویژه مربیان پیش دبستانی را 

صادر می کنیم. 

خبرخوش برای مشموان دارای فرزند
 مع��اون اجتماعی س��ازمان وظیفه 
عمومی ناجا گفت: مشموان دارای 
فرزن��د در صورت اعزام به خدمت به 
ازای ه��ر فرزند، س��ه م��اه از مدت 
خدمت آنها کس��ر می ش��ود، ضمن 
اینکه غیبت مان��ع بهره مندی از این 
تس��هیات نمی شود. سرهنگ سید 
مهدی تقوی افزود: درمورد سربازان مجرد نیز اقداماتی مانند طرح آمایش 
س��رزمینی اجرایی شده اس��ت؛ مش��موان درصورت امکان حداقل در 
300کیلومتری محل س��کونت خانواده خود به کار گرفته خواهند ش��د، 
همچنین سعی ش��ده تا با تقویت امکانات رفاهی یگان های خدمتی و ... 

شرایط مناسبی را برای گذراندن خدمت سربازی فراهم شود.

توصیه به دانشگاهها برای درآمدزایی 
 وزیر عل��وم گفت: دانش��گاه ها باید 
تاش کنن��د به س��مت درآمدهای 
حاصل��ه از ظرفیت ه��ای علم��ی و 
فناوری حرک��ت کرده و بخش قابل 
توجهی از هزینه توس��عه خ��ود را از 
پروژه ه��ای تحقیقات��ی و محققان 
تأمین کنند. منص��ور غامی درباره 
بودجه دانش��گاه ها در س��ال98 اظهار کرد: دولت ظرفیتی برای تدوین و 
تصویب بودجه دارد و آن بحث درآمد و هزینه اس��ت که در این خصوص 

کارهای تخصصی انجام شده است. 

کاهش 65درصدی 
اسقاط خودروهای فرسوده 

رییس مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پاک پلی��س راهور ناجا از 
کاهش کاهش 65درصدی اس��قاط خودروهای فرس��وده در سال 
ج��اری خبر داد. س��رهنگ علی محم��دی اظهار ک��رد: از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون 50 هزار دستگاه خودرو فرس��وده از رده خارج 
شده، این در حالی است که این رقم در سال گذشته در این مدت بالغ 
بر 140 هزار دستگاه بوده است. وی گفت: کاهش ورود خودروهای 
خارجی به کش��ور و افزایش قیمت خودرو مهمترین عوامل در این 

زمینه بوده است.

بارش و وزش باد شدید 
در بیشتر استان ها

مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی با  اشاره 
به ورود س��امانه بارشی به کش��ور از بارش برف و باران و وزش باد 
شدید در بیشتر مناطق خبر داد.احد وظیفه افزود: این سامانه امروز 
در اس��تان های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و به تدریج 
در مناطق مرکزی و شرق، برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات البرز 
فعال می شود. فردا نیز سامانه موردنظر در شمال شرق شرق دریای 
خزر و ارتفاعات شرقی البرز سبب بارش و وزش باد شدید خواهد شد 
و به تدریج از اواخر وقت از سمت شمال شرق از کشور خارج می شود.

سرقت از خط لوله 
پاایشگاه نفتی شهرری 

فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان تهران گفت: فردی که با حفر یک 
تونل تقریبا 70متری منتهی به مس��یر لوله اصلی انتقال سوخت از 
پاایشگاه نفتی، شهرری به سمت استان مازندران، اقدام به سرقت 
فرآورده های نفتی می کرد، در پاکدشت دستگیر شد.سردارعبدالرضا 
ناظری با بیان اینکه متهم با استفاده از شگردهای خاص و تخصصی 
با نصب فلکه 450 اینچی در مس��یر این خط لوله اقدام به س��رقت 
و قاچاق گازوئیل و س��ایر فرآورده های نفتی می کرد، گفت: وی در 

تحقیقات مقدماتی به همدستی با دو نفر دیگر اعتراف کرد.

راه اندازی شبکه اجتماعی زیارت 
رییس س��ازمان حج و زیارت بر راه اندازی ش��بکه اجتماعی زیارت 
تاکی��د کرد و گفت: بای��د بتوانیم هر زائر را این ش��بکه عضو کنیم.

علی رضا رش��یدیان همچنین به ش��رکت های مرکزی کارگزاران 
زیارتی اس��تان ها توصیه کرد که پویا، زمان شناس و دقیق باشند و 

ضمن احصای اشکاات کاری به دنبال رفع آن باشند. 

 90درصد کودکان کار خانواده دارند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:  بیش از 90 درصد کودکان 
کار و خیابانی دارای خانواده هس��تند و سیاست های ما باید خانواده 
محور باش��د.حبیب اه مس��عودی فری��د افزود: یک��ی از موانع ما 
برای س��اماندهی کودکان کار و خیابانی محدود بودن مکان های 
تعیین ش��ده از سوی شهرداری ها است. وی بیان کرد: دراین زمینه 

سازمان های مردم نهاد می توانند کمک خوبی باشند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس سازمان بسیج هنرمندان مطرح کرد

تمرکز ویژه بر تأثیر سرود در جامعه
معاون صدای رسانه ملی تاکید کرد

لزوم استفاده از ظرفیت های جدید
رییس سازمان بس�یج هنرمندان گفت: امسال 
بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقاب درباره 
سرود و تأثیری که می تواند بر ایه های مختلف 
اجتماعی داشته باش�د روی این موضوع تمرکز 

ویژه ای کردیم.

امیرنصیربیگ��ی در نشس��ت خبری چهارمین جش��نواره 
»س��رودهای حماس��ی و آواهای انقاب��ی« اظهارکرد : 
دوره های قبلی این جش��نواره در بخش های سنتی، پاپ و 

هم خوانی در استان فارس برگزار شد.
وی با ارائه گزارشی از روند ارسال آثار توضیح داد: حدود 400 
اثر به جشنواره رسیده و این در حالی است که ما برای انتخاب 
آث��ار نهایی روی آرای مردمی در کنار نظرات کارشناس��ی 
تمرکز ویژه ای داریم. البته گروه های حاضر در جش��نواره 
چندان در سودای جایزه گرفتن و رتبه آوردن نیستند و بیشتر 

به دنبال معرفی خود و اثرشان هستند.
نصیربیگی درباره مراسم اختتامیه نیز گفت: اختتامیه از 24 
تا 27 دی در استان لرستان برگزار می شود و با توجه به اینکه 
استان لرستان پیشینه خوبی در حوزه سرود و موسیقی دارد 
شورای سیاست گذاری جشنواره را مجاب کرد که این رویداد 

موسیقایی با میزبانی مردم صمیمی خرم آباد برگزار شود. 

 جان دوباره به سرود
جمشید جم خواننده موسیقی انقاب و دبیر جشنواره با بیان 

اینکه آرزوی من و امثال من بود که به موضوع مهم سرود 
جان دوباره ببخشیم و آن را به جایگاه واقعی خودش برسانیم 
درباره برگزاری چهارمین جش��نواره سرودهای حماسی و 
آواهای انقابی بس��یج خارج از پایتخت گفت: در استان ها 
انگیزه فراوان اس��ت اما توانایی رس��اندن آن به گوش ما را 
ندارند. بنابراین سازمان بسیج هنرمندان برای این موضوع 
پیش قدم شد. نکته دیگری که می توانم به آن اشاره کنم به 
تعداد آثار مربوط می شود که ما می توانستیم پذیرای 500 اثر 
باشیم اما از این تعداد برخی تکراری و برخی آثار نیز ضعیف 
بودند به همین علت، حدود 400 اثر را انتخاب و در معرض 
رأی مردم قرار دادیم که با بیش از 70 هزار رأی، س��رانجام 
17 اثر از 13 اس��تان انتخاب شد تا در آیین اختتامیه 7 گروه 
سرود برگزیده از منظر کارشناسان و گروه برتر از منظر آرای 

مردمی معرفی و تقدیر شوند.

 معرفی موضوعات محتوایی 
بابک رضایی مدیر روابط عمومی جشنواره هم گفت:خیلی ها 
گمان می کنند جامعه و مردم از هنر ارزشی فاصله گرفته اند، 
اما در این جش��نواره خ��اف آن را مش��اهده کردیم. وی 
یادآورشد:  دفاع مقدس، محور مقاومت، فلسطین و سوریه، 
تحریم ه��ای اقتص��ادی و فاجع��ه منا برخ��ی از مضامین 

سرودهای شرکت کننده در جشنواره است.
میرمعصومی نماین��ده کمیته علمی جش��نواره نیز در این 
نشس��ت اظهارکرد: کارگاه های آموزش��ی در استان های 

مختلف به صورت مستمر برای گروه های سرود برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت. البته طی روزهای 25 و 26 دی ماه جاری، دو 
کارگاه »آشنایی با س��لفژ، تربیت شنیداری و صداگذاری« 
و »آش��نایی با فناوری های نوین و تولید موسیقی به شیوه 

مدرن« برگزار می شود.

 اجرای زنده
حسین دی پیر، دبیر اجرایی جشنواره هم درباره شیوه داوری 
آثار گفت: نگاه انجمن موسیقی بسیج به حس و حال قطعات 
بوده است، به عاوه اینکه رویکرد فنی هم به آثار داشته ایم.  
وی خاطرنشان کرد: ما در این جشنواره به هیچ عنوان پلی 
بک نداریم و ضمن اینکه می دانیم در دوران گذار از اجرای 
زنده به دیجیتال هستیم؛ اما اگر گروهی زنده اجرا نکند، از 

داوری حذف می شود حتی اگر در آرای مردمی اول شود.

معاون صدای سازمان صداوسیما در آیین رونمایی 
از پایگاه جامع کودک ایران صدا، بر لزوم استفاده 
از ظرفیت های تازه برای عرضه محصوات صوتی 

تأکید کرد.

حمید ش��اه آبادی در مراس��م تجلیل از برنامه سازان حوزه 
کودک اظهارکرد: هرگاه اسم رادیو می آید ما فکر می کنیم 
یک دس��تگاه گیرنده وجود دارد که باید هم��ه محتوا را از 
این دس��تگاه بش��نویم. وی ادامه داد: محتوای صوتی اما 
محدود به این دستگاه نیس��ت و فضا تغییر کرده است. در 
این فضا اگر ما خود را به رادیو محدود کنیم عقب مانده ایم. 
شاه آبادی درباره رونمایی از پایگاه جامع کودک ایران صدا 
هم خاطرنشان کرد: این پایگاه برای بهره بردن از محتوایی 
است که از آنها خاطره داریم و این محتوا گذشته نسل قدیم 
را با زبان امروز برای نسل جدید عرضه می کند. وی تأکید 
کرد: باید امروز برای تربیت ش��نونده جدید رادیو تاش و 
قوه خیال او را از طریق ش��نیدن تحریک کنیم. شاه آبادی 
ادامه داد: صدای جمهوری اسامی امروز خود را مکلف به 
تدارک سبد شنیداری مخاطب می داند. اگر از پیشکسوتان 
و متخصصان حوزه ارتباطات و کودک به طور کامل و جامع 
اس��تفاده نکنیم و دوستان قدم های رو به جلو را طی نکنند 
دچار مشکل خواهیم ش��د. معاون صدا همچنین تصریح 
کرد: حوزه کودک حوزه ای تخصصی است و همگان باید 
برای این حوزه خاقانه حرک��ت کنند و آنها که تخصص 

ندارند مخصوصاً بنگاه های اقتص��ادی پای خود را از این 
محدوده بیرون بکشند. 

 اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی
مهدی ش��املو مدیر پایگاه ایران صدا در ادامه در سخنانی 
درباره اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی بیان کرد: اگر 
محتوا در فضای اجتماعی و ابزارهای جدید رسانه به درستی 

تعریف نشود، می تواند آسیب زا باشد.
وی ادامه داد: رس��انه های س��نتی تر مث��ل رادیو به دلیل 
نداش��تن فضای تصویری و رنگ و لع��اب، کمتر کودکان 
را جذب می کنند و ترکیب محتوای صدا با فضای مجازی 
می توان��د فرصت دوباره ای برای پر ک��ردن این کمبودها 
باشد. شاملو با اشاره به س��ه حوزه اصلی فعالیت در پایگاه 
جامع ک��ودک ایران صدا هم گفت: ما در س��ه حوزه قصه 
گویی، ترانه و موس��یقی کودک و برنامه های آموزش��ی و 
علمی ب��ه تولید محتوا می پردازی��م. همکاری هایی هم با 
نهادها و سازمان هایی داریم که به نوعی متولی کار کودک 
در کش��ور هس��تند. آموزش و پرورش، بهزیستی، کانون 
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان و همچنین ش��بکه 
دو س��یما از جمله این متولیان هستند که همکاری خوبی 
با ما داشته اند. وی خاطرنش��ان کرد: در این یک سال که 
برای آماده س��ازی پایگاه جامع کودک ایران  صدا فعالیت 
 داش��تیم حدود 5 هزار قطع��ه تولید کرده ای��م. تولید نوار 
قصه های دهه ش��صت در این سال ها کمتر شده بود که با 

دستور معاون صدا دوباره با در نظر گرفتن ذائقه مخاطب، 
آثار جدید تولید می شود. در بخشی از این مراسم از محمد 
میرکیانی نویسنده کودک، مژگان عظیمی دوبلور کارتون، 
عذرا وکیلی، حجت ااس��ام محمدحسن راستگو، مریم 
نشیبا و بهرام س��روری نژاد تجلیل شد. عذرا وکیلی بعد از 
تجلیل خود در س��خنان کوتاهی بیان کرد: 50 سال است 
در رادیو کار می کن��م و فقط هم در رادی��و مانده ام. بهرام 
سروری نژاد نیز بیان کرد: من امیدوارم کارهایی را در این 
پایگاه به تولید برس��انیم که چند دهه دیگر از آنها یاد شود. 
محمد میرکیانی در پایان این مراسم یادآور شد: من سال ها 
جوایزی را به دلیل کتاب هایم گرفته ام و این اولین بار است 
که به صورت رسمی در سازمان صداوسیما تجلیل می شوم. 
منبع فرهنگ کلمه و واژه است و ابزار رادیو هم واژه است 

بنابراین رادیو فضایی برای فرهنگ سازی است.

مسئول سازمان بس��یج رس��انه از پیگیری برای راه اندازی نظام جامع صنفی خبرنگاران و همچنین بررسی 
مشکات معیشتی و بیمه ای اصحاب رسانه خبر داد.

مسعود بصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی ابوذر اظهار 
کرد: این جشنواره بزرگترین و فراگیرترین جشنواره رسانه ای کشور به شمار می رود و تمامی حوزه ها را در بر 
می گیرد. وی افزود: مهم ترین محورهای چهارمین جشنواره ابوذر شامل محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، 
موضوعات صنفی خبرنگاران، مبارزه با تروریست، حوزه دفاع مقدس و جبهه مقاومت است که در 50 حوزه به 
شرکت کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد. مسئول سازمان بسیج رسانه ادامه داد: بیش از 20 هزار اثر به جشنواره 
ارسال ش��ده که در حوزه مقاومت و مبارزه به تروریست 2 هزار اثر، در حوزه اقتصاد مقاومتی و زیرشاخه های 
مختلف آن 15 هزار اثر، مشکات صنفی خبرنگاران یکهزار اثر و موضوع دفاع مقدس و زیرشاخه های آن 3 
هزار اثر است. وی با اشاره به مشکات صنفی خبرنگاران گفت: مشکات خبرنگاران از جمله بیمه، معیشت 
زندگی و تأمین آینده شغلی خبرنگار باید به صورت جدی پیگیری و مسئوان به این موضوع پاسخگو باشند. 
بعد از جش��نواره مقاله ها و مطالب های ارسال ش��ده به دبیرخانه به صورت کتاب چاپ و مسائل روز و دغدغه 
خبرنگاران به مسئوان حاضر در مجلس اباغ می شود. مس��ئول سازمان بسیج رسانه همچنین با اشاره به 
ایجاد خطوط ارتباطی میان خبرنگاران و مسئوان ادامه داد: باید معضات بازنشستگی خبرنگاران از جمله 
بیمه و سختی کار و بازنشس��تگی و... به اطاع مسئوان برسد. این اقدامات از سال گذشته به صورت جدی 

پیگیری شده اما مسائل اقتصادی مجلس را درگیر و همین موضوع سبب کند شدن این موضوع شده است.

رسانه

مراکز 31 ناحیه اس��تانی کش��ور از 12 تا 22 بهمن ماه میزبان س��ی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
می شوند. سید حسین سیدی مدیر بخش اس��تان های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر با اعام 
تفاهم صورت گرفته از س��وی سازمان سینمایی با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان ها، گفت: 
بر اس��اس برنامه ریزی و تفاهم نامه های صورت گرفته، امس��ال از 12 تا 22 بهمن فیلم های جشنواره 
فجر به صورت همزمان در 31 استان کشور اکران خواهند شد. وی بیان کرد: برای اکران فیلم ها در هر 
استان حداکثر 2 سالن مجهز سینمایی که از سوی مدیر کل استان پیشنهاد شده بدر نظر گرفته می شود. 
همچنین از بین فیلم های جش��نواره، 11 تا 14 فیلم توس��ط دبیرخانه جش��نواره فیلم فجر انتخاب و در 
اس��تان ها به نمایش در خواهند آمد. مدیر دفتر عملکرد و امور استان های سازمان سینمایی تاکید کرد: 
گروه بندی و تعداد فیلم هایی که قرار است اکران شوند پس از توافق نهایی با نمایندگان صنف خانه سینما 
اعام می شود. همچنین محمدرضا فرجی در گفت وگو با تسنیم اظهارکرد: سامانه فروش سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر سینما به سینما تیکت واگذار شده و بلیت ها هم به قیمت سال قبل به فروش می رسند. 
مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر و مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان امور سینمایی 
اعام کرد تا پایان هفته اس��امی سینماهای مردمی این دوره از جش��نواره فیلم فجر اعام می شود. به 

گفته وی، سینماداران این روزها در تدارک آماده سازی سالن ها برای میزبانی از جشنواره فجر هستند.
وی ادامه داد: قرار شده حداکثر تعداد سالن های مردمی سینماهای جشنواره فیلم فجر تا روز چهارشنبه 

مشخص شود و احتماًا تعداد آنها نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود.

  جمعی از ناشران با تنظیم نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار ورود دولت به موضوع معافیت مالیاتی ناشران و بی اعتنایی سازمان   اعام جزییات سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در استان ها
امور مالیاتی نسبت به اجرای آن شدند.

  اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم »عمار« روز پنجشنبه 20 دی برگزار می شود. در آیین اختتامیه این جشنواره، برگزیدگان 
بخش های داستانی و مستند در موضوعات جنگ نرم و جبهه فرهنگی، بیداری اسامی و اربعین، ملت قهرمان، جنگ اقتصادی، مدافعان 
حرم، نقد درون گفتمانی و تاریخ سیاس��ی، معرفی و از آنها قدردانی می شود. پاسداشت سیروس مقدم کارگردان سریال »پایتخت« نیز 

از دیگر برنامه های اختتامیه است.

  4 اثر از س��ینمای ایران در هفدهمین جش��نواره فیلم داکا نمایش داده می ش��ود. فیلم های  »برگ جان« ساخته ابراهیم مختاری در 
بخش س��ینمای معناگرا، »لینا« ساخته رامین رسولی و »آذر« س��اخته محمد حمزه ای در بخش سینمای جهان و »آپاندیس« ساخته 

حسین نمازی در بخش مسابقه سینمای آسیا به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، در هفدهمین فستیوال فیلم داکا حضور دارند.

  دبیر رش��ته نگارگری یازدهمین جشنواره هنرهای تجس��می فجر از راه یابی 72 اثر به مرحله نهایی انتخاب آثار این رشته خبر داد. 
عبداه محرمی گفت: حدود 330 اثر در این رش��ته به دبیرخانه رس��ید که در مجموع 72 اثر برای نمایش در بخش نمایشگاه در مرحله 
اول انتخاب ش��د. برای مرحله نهایی انتخاب آثار منتظر اصل آثار هس��تیم. ممکن اس��ت برخی از آنها به دلیل عدم مطابقت با تصویر 

فرستاده شده، حذف شوند. 
وی افزود: اغلب شرکت کنندگان در بخش نگارگری جوان ها بودند و شخصًا انتظار این میزان آثار درخشان را نداشتم. البته برخی از آثار 

متأسفانه کپی بودند که با نظر همه داوران و به سرعت حذف شدند و شانس حضور در نمایشگاه به آنها داده نشد.

تیترواره

نظام جامع صنفی خبرنگاران راه اندازی می شود
سینما

در سند چشم انداز1404بر 
س�اانه ورود   ض�رورت 

20 میلیون گردشگر تاکید 
ش�ده اس�ت، این در حالی 
اس�ت که به نظر می رسد هنوز س�از و کارهای ازم در 

این زمینه فراهم نیست.

به طور قطع برای هم��ه ما این موضوع که صنعت گردش��گری از 
مهمترین منابع برای کس��ب درآمد در هر کش��ور به شمار می رود، 
عبارتی آشنا است، زیرا همانطور که بیان شده است صنعت مذکور 
جدا از بحث های فرهنگی فرصتی برای ایجاد درآمد و اش��تغال نیز 
بوده و  آثار اقتصادی و اجتماعی قابل  توجهی را نیز با خود به همراه 
دارد. درکنار این موارد نباید از یاد برد که کس��ب درآمد ارزی برای 
کشور میزبان و بهبود تراز پرداخت ها، همچنین سوق یافت درآمد و 
اشتغال از مناطق شهری به روستاها که می تواند اثرگذاری زیادی 
در کاهش آمار مهاجرت به شهرها نیز باشد، همه و همه نکات مهمی 
است که غفلت از آنها ش��انس مهم برای دستیابی اثرات اقتصادی 

گردشگری را کاهش می دهد.

 تعدد نهادهای مسئول در حوزه گردشگری 
این در حالی اس��ت که در سند چش��م انداز1404بر ضرورت ورود 
ساانه 20 میلیون گردشگر تاکید شده است. آنچه که البته براساس 
اظهارات علی اکبری، نماینده مردم شیراز در  مجلس عملیاتی نشده 
است و در شرایط خوشبینانه تنها سالی پنج میلیون گردشگر خارجی 
وارد کش��ور می ش��ود.اما اینکه جدا از تمامی بحث ها در این زمینه 
چرا تاکنون س��از و کارهای اجرایی در این زمینه موفق نبوده است 
و آمار گردش��گرانی که به ایران س��فر می کنند به رقم مورد نظر در 
این سند نزدیک نشده است، پرسشی است که در پاسخ به آن شاید 
بتوان گفت؛ یکی از دایل مهم این اس��ت که در حوزه گردشگری 
متولیان مختلف��ی وجود دارد، به عبارتی وح��دت فرماندهی برای 
توسعه گردشگری در کشور وجود ندارد، تمامی دستگاه ها به نوعی 
در گردشگری س��همی دارند، علتی که محمد فاریابی، عضو هیات 
علمی دانش��گاه تبریز نیز به آن اش��اره کرده است.  آنچه که به نظر 
می رسد علی صدرنیا، رییس جامعه راهنمایان کشور هم تاحدی با 
آن موافق است، زیرا که به اعتقاد وی سیاست و برنامه اساسی برای 
توسعه گردش��گری وجود ندارد و این صنعت در کشور معلق میان 
زمین و هواست و برنامه ای اساسی برای توسعه آن دیده نمی شود. 
روندی که به طور قطع نیاز به تعریف شدن یک متولی واحد در این 

خصوص دارد.

 ضعف و توسعه نیافتگی زیرساخت ها
به این موارد البته می توان  ضعف و توس��عه نیافتگی زیرساخت ها و 
حضور رقبای قوی این حوزه در منطقه را هم افزود که موجب شده 
تا شکوفایی این صنعت در کشور با دغدغه های جدی مواجه شود. 
در این میان اما اکبری معتقد اس��ت که تنوع فرهنگی، آثار تاریخی 
بی نظیر ایران��ی می تواند به عن��وان اهرمی قابل اتکا در  توس��عه 
فعالیت های گردشگری از  منظر بین المللی تلقی شود، بنابراین جا 

دارد، دولت در این  راستا تمهیدات مناسبی را اتخاذ کند.

 واگذاری امور به بخش خصوصی
با توجه به این امر اما شهاب نادری، رییس فراکسیون گردشگری 
مجلس، تنها راه برون رفت از مشکات موجود را  واگذاری امور به 
بخش خصوصی می داند. این درحالی است که گفته می شود سهم 
صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی، حدود 119 میلیون 
دار معادل 4/2درصد است البته پیش بینی می شود در سال 1402، 
این رقم به چهار درصد افزایش یابد.  از س��وی دیگر در حال حاضر، 
475  هزار ایرانی در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن مشغول 
به کارهس��تند که این میزان، 1/2 درصد از کل نیروی کار فعال در 
ایران را در برمی گیرد، البته مقرر شده تا سال  1402، به 3/2 درصد 
افزایش پیدا کند. آمار و ارقامی که البته تحقق آنها خود نیازمند فراهم 

شدن بسترهای مناسب در این زمینه است.

 رشد 57 درصدی گردشگران ورودی
با این وجود اگرچه اکبری معتقد است در حالت خوشبینانه سالی پنج 
میلیون گردشگر خارجی وارد کشور می شود، اما ولی تیموری معاون 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی بیان کرده است که در هشت 
ماهه نخست امسال پنج میلیون و 520 هزار گردشگر وارد کشورمان 
شده اند که این آمار حکایت از رشد 57 درصدی گردشگران ورودی 
به کشور دارد. اگرچه عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان 
در سال جاری پنج کشور اول مبدا گردشگر ورودی به ایران بوده اند، 
ولی معاون گردش��گری س��ازمان می��راث فر هنگ��ی از افزایش 
27درصدی آمار سفر گردشگران آمریکایی به کشور خبر داده است.

 تدوین راهکارهایی برای افزایش آمار
جدا از همه این مباحث اما آنچه که اهمیت به س��زایی دارد، تدوین 
راهکارهایی برای افزایش آمار ورود گردش��گران به کشور است. 
این درحالی است که اگرچه ش��اید بتوان گفت، راه حل هایی مانند 

واگذاری امور به بخش خصوصی و لحاظ کردن وحدت فرماندهی 
برای توسعه این صنعت ایده هایی اثرگذار هستند، اما از نظر نماینده 
مردم شیراز در  مجلس داشتن نگاه تخصصی به مبحث تور لیدری 
با اس��تفاده از  فارغ التحصیان گردش��گری و هتلداری می تواند 
فرآیند توسعه صنعت گردشگری را در ریل ومسیر مشخص هدایت 
کند، زیرا برای توسعه صنعت گردش��گری نیازمند نگاه اصولی به 
محورهای دانش هستیم تا بتوان این صنعت را بر مسیر توسعه قرار 
داد. عاوه بر این برخی کارشناسان در این حوزه نیز معتقدند برای 
بهبود فضای گردشگری و جذب توریست باید کمبودهای احتمالی 
در هتل ها را برطرف ، همچنین سیستم حمل ونقل هوایی و… را در 
حد مطلوبی گسترش داد تا بتوان در جایگاه واقعی ایستاد و از منابع 
موجود به درستی استفاده کرد. اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد 
که به نظر می رسد درحال حاضر برای پذیرایی از گردشگر خارجی با 
کمبود نیروی انسانی فعال و متخصص روبه رو هستیم و نیروهای 
فعلی نیز در مقایس��ه با اس��تانداردهای جهانی آموزش مناس��بی 
ندیده اند، آنچه که داشتن نگاه تخصصی به مبحث تور لیدری را که 

اکبری به آن اشاره کرده است گوشزد می کند.

 بازاریابی فرهنگی و توسعه گردشگری
بازاریابی فرهنگی هم ایده ای اس��ت که فاریابی به آن اشاره کرده 
است، اینکه ضرورت دارد؛ س��ازمان میراث فرهنگی هم در حوزه  
بازاریابی فرهنگی کش��ور ورود کند، چرا که اگر م��ا بتوانیم برای 
فرهنگ، سنت، اماکن، باورها، تاریخ و ظرفیت های خود بازاریابی 
انجام دهیم بدون ش��ک این امر موجبات توسعه گردشگری را در 

کشور فراهم خواهد آورد. 
ب��ه اعتقاد اکبری نیز حدود هفت میلیون ایرانی در خارج از کش��ور 
زندگی می کنند که ش��اید اطاع رس��انی آنه��ا در خصوص تنوع 
فرهنگی، آثار تاریخی بی نظیر ایرانی ب��ه خارجیان بتواند اثرگذار 
باشد. راهکارهایی که توجه به آن شاید بتواند روند ورود گردشگران 

به کشور را شتاب بیشتری دهد.

بازاریابی فرهنگی یا همکاری با  بخش خصوصی
»حمایت« از راهکارهایی افزایش آمار ورود گردشگر به کشور گزارش می دهد

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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وزیر امور خارجه قطر از جامعه بین المللی خواست تا به اقدامات غیر 
قانونی رژیم صهیونیس��تی در مسجد ااقصی پایان دهد. به نوشته 
روزنامه »الق��دس العربی«، محمد بن عبدالرحم��ن آل ثانی، وزیر 
خارجه قطر در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت: ما به شدت 
نقض قوانین مس��جد ااقصی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم 
می کنیم، چراکه این مسئله وضعیت تنش در منطقه را افزایش داده 
است. وی افزود: ما همچنین از جامعه بین المللی می خواهیم که به 
اقدامات جنایت کارانه و غیر قانونی اسرائیل در مسجد ااقصی پایان 
دهد. دولت قطر تاکنون در مناس��بات مختلف بر حق و حقوق ملت 
فلس��طین تأکید کرده و کمک هایی را به فلسطینیان ساکن در نوار 

غزه اختصاص داده است.

 
مقام ه��ای بریتانیایی و اروپایی در حال رایزن��ی درباره احتمال تمدید 
ماحظات رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند چون احتمال 
دارد تا 29 مارس توافق برگزیت به تأیید نرس��د. »دیلی تلگراف« به 
نقل از منابعی در اتحادیه اروپا گزارش داد، مقام های بریتانیایی در حال 
سنجش اوضاع برای تمدید ماده 50 هس��تند؛ این بخشی از معاهده 
اتحادیه اروپاست و هر کشور عضوی که تصمیم به خروج از این اتحادیه 
بگیرد باید آن را به جریان انداخته و طبق الزامات قانون اساسی عمل 
کند. با این حال سخنگوی ترزا می، نخس��ت وزیر بریتانیا در واکنش 
به گزارش مذکور مدعی شد: نخس��ت وزیر همواره تأکید می کند که 
ما 29 م��ارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج می ش��ویم و ماده 50 قابل 
تمدید نیست. سرنوشت برگزیت بسیار نامشخص است و قانون گذاران 
بریتانیایی احتماًا باید هفته آتی به توافق جدایی که ترزا می با اعضای 
اتحادیه اروپا در ماه نوامبر منعقد کرد، رأی بدهند. صاحبان کسب و کار 
و سرمایه گذاران نگران اند که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا موجب 
قطع شریان های تجاری، تنش در بازارهای مالی و جابجایی زنجیره های 
تأمین در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می شود. نتیجه برگزیت نهایی 
اقتصاد 2.8 تریلیون داری بریتانیا را شکل می دهد، تبعاتی برای اتحاد 
بریتانیا دارد و مش��خص می کند که آیا لندن جایگاهش در یکی از دو 
بازارهای مالی جهانی را حفظ می کند یا خیر. پنجاه و دو درصد از مردم 
بریتانیا یا به عبارتی 17.4 میلی��ون تن در رفراندوم ژوئن 2016 حامی 
خروج بودند و 16.1 میلیون تن ی��ا 48 درصد هم از ماندن در اتحادیه 

اروپا حمایت کردند.

 
ش��رکت هواپیمایی گلف ایر بحرین اعام کرده که در سال میادی 
جاری پروازهایی به فرودگاه دمشق خواهد داشت. به گزارش روزنامه 
»الوطن« بحرین، گلف ایر بحرین موعد دقی��ق آغاز این پروازها به 
فرودگاه دمشق را اعام نکرده است. این شرکت در نشست تجاری 
ساانه خود از این اقدام جدید خبر داده و تأکید کرد که فرودگاه دمشق 
را در لیست مقصدهای جدید پروازهای این شرکت قرار داده است. زاید 
الزیانی، رئیس اجرایی این شرکت اعام کرده که شرکت گلف ایر سه 
توافق نامه برای مقصدهای جدید که به زودی اعام خواهند شد، امضا 
کرده است و مذاکرات با طرف های ذی ربط در سوریه برای راه اندازی 
خط هوایی در حال پیشرفت است اما به توافق نهایی نرسیده اند. اخیراً 
بحرین بعد از امارات سفارتش در دمش��ق را بازگشایی کرد. چندین 
ش��رکت هواپیمایی از تصمیم خود برای ازسرگیری پروازهایشان به 
سوریه خبر داده اند. وزارت حمل و نقل سوریه بیش از 12 درخواست را 
از شرکت های هواپیمایی اروپایی و عربی برای ازسرگیری پروازهایشان 

به دمشق دریافت کرده است.

 
اس��تعفای ناگهانی »جیم یونگ کیم« رئیس بانک جهانی بار دیگر 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا را در کانون توجهات قرار داده 
و آزمونی برای محک زدن تعهد او در قبال » در اولویت بودن آمریکا « 
قلمداد می شود. روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه خبر تصمیم 
»کیم« برای کناره گیری از ریاست بانک جهانی از ابتدای فوریه سال 

جدید میادی )12 بهمن( را اعام کرد.
جیم یونگ کیم، نخستین بار در ژوئیه 2012 میادی به عنوان رئیس 
بانک جهانی انتخاب شد. دوره دوم ریاست او در سال 2017 آغاز شد و 
قرار بود تا سال 2021 ادامه پیدا کند.  روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، 
پیش بینی کرده که استعفای زودهنگام کیم درحالی که سه سال تا پایان 
دوره اش باقی مانده است، عامل احتمالی کشمکش بین المللی بر سر 
جانشین او با توجه به سیاست های دولت ترامپ در قبال این بانک است.

بانک جهانی که مقر آن در واش��نگتن است، روز دوشنبه در بیانیه ای 
اع��ام کرد که »کریس��تینا جورجیوا« از اول فوریه سرپرس��ت این 
بانک می ش��ود.  کیم در ایمیلی به کارمندان خود گفت که او به یک 
شرکت خصوصی با تمرکز بر سرمایه گذاری دربخش زیرساختارها در 
کشورهای در حال توسعه ملحق خواهد شد. کیم، 59 ساله در دومین 
دوره ریاست خود و به دنبال اقدام آمریکا در محدود کردن منابع مالی 
بانک جهانی، به وام دهندگان کمک کرد تا حمایت کشورهای عضو را 
به منظور افزایش سرمایه 13 میلیارد داری جلب کند. اکنون انتظار می 
رود که ترامپ نامزد مورد عاقه خود را برای جانشینی کیم پیشنهاد دهد. 
رئیس مستعفی بانک جهانی توسط »باراک اوباما« رئیس جمهوری 
آمریکا معرفی شده بود. حال اگر نامزد معرفی شده ترامپ با دیدگاه های 
او درباره فاصله گرفتن از نهادهای بین المللی همچون سازمان جهانی 
تجارت و س��ازمان پیمان آتانتیک ش��مالی )ناتو( موافق باشد، این 

موضوع می تواند جنجال تازه ای را در عرصه جهانی کلید بزند. 
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ در سال 2016 در مقاله ای 
به موضوع خصوصی سازی بانک جهانی پرداخت. »دیوید مالپاس« 
David Malpass معاون خزانه داری آمریکا درامور بین المللی نیز، 
وام دهی بانک جهانی به چین را در شرایطی که این کشور به بازارهای 
مالی جهانی دسترسی دارد، زیر س��وال برده است.  به نوشته سیدنی 
مورنینگ هرالد، تصمیم ترامپ می تواند بر نحوه اس��تفاده این بانک 
از سرمایه خود در شرایطی که بازارهای نوظهور با فشار فزاینده ناشی 

از افزایش بهره بانکی آمریکا و تنش تجاری مواجه اند، تاثیر بگذارد. 

 جلد روز
روزنامه گاردی��ن در مقاله ای به 
قلم "آوی ش��ایم" در دهمین 
س��الروز حمله نظامی اسرائیل 
به یک میلیون فلسطینی در نوار 
غزه نوشت: اسرائیل بعدازاینکه 
در سال 2005 از غزه عقب نشینی 
کرد، این منطقه را به بزرگ ترین 
زن��دان تبدیل ک��رد و دو ویژگی 
که اس��رائیلی ها در برخورد با غزه 
ب��ا آن توصیف می ش��وند خش��م 
و وحش��ی گری علیه غیرنظامیان 
است. اس��رائیل 27 دسامبر 2008 
عملیات "س��رب گداخته" را علیه 
غزه ب��ه راه انداخت و ن��وار غزه را از 

زمین، هوا و دریا برای مدت 22 روز بمباران کرد. این یک جنگ نبود بلکه 
کش��تاری یک جانبه بود که در آن تنها 13 اسرائیلی کشته شدند و 1417 
غزه ای به شهادت رس��یدند که ازجمله آن ها 313 کودک بودند. بیش از 
5500 تن نیز زخمی شدند. بر اساس آمارها 83 درصد قربانیان غیرنظامی 
بودند و اسرائیل در آن زمان مدعی شده بود که برای دفاع از شهروندانش در 
مقابل موشک های حماس این جنگ را به راه انداخته است. اما اسناد نشان 
می دهد که این یک جنگ متجاوزانه عمدی بود. اسرائیل می توانست به 
گزینه دیپلماتیک متوسل ش��ود اما تصمیم گرفت جنگ را انتخاب کند. 
ژوئ��ن 2008 مصر نظارت بر توافق آتش بس میان حماس و اس��رائیل را 
برعهده گرفته گرفت و متن توافق این بود که دو طرف حمات را متوقف 
کنند و اسرائیل به تدریج محاصره غزه را پایان دهد. این توافق تا حد زیادی 
موفقیت آمیز بود تا اینکه اسرائیل چهار نوامبر این توافق را نقض کرد و با 
یورش به غزه ش��ش تن از رهبران حماس را به قتل رساند. توافق مذکور 
باعث ش��ده بود شلیک موش��ک ها در نیمه اول 2008 از 179 موشک به 
سه موشک بین ژوئن و اکتبر کاهش یابد. این نویسنده می گوید: شورای 
حقوق بشر سازمان ملل بعد از این جنگ که 18 ژانویه 2009 به پایان رسید، 
کمیته حقیقت یابی را با ریاست ریچارد گلدستون فرستاد. وی و تیمش به 
این نتیجه رسیدند که حماس و نیروهای اسرائیلی مرتکب نقض قوانین 
جنگی شده اند. درنتیجه گزارش آن ها آمده است که دولت اسرائیل تاش 
می کرد عملیات را به عنوان یک پاسخ ضروری به حمات موشکی حماس 
و لزوم دفاع از خود جلوه بدهد اما این هیئت معتقد است که این طرح حداقل 
در بخشی از آن هدف متفاوتی داشته و آن تمامی ساکنان غزه بوده است.

گزارش

شیخ اکرم الکعبی:
آماده کمک به انصار اه 
در تمامی سطوح هستیم

دبیر کل نجبا با اش��اره به وضعی��ت فعلی جنگ در یمن اظه��ار کرد: به 
برادرانمان در انصار اه اعام کردیم که آماده ایم در همه سطوح انسانی و 

نظامی در کنارشان بایستیم.
دبیر کل مقاومت اس��امی نجبا، رژیم آل سعود را "شاخ شیطان" خواند 
و از برنامه مدون این جنبش برای مقابله با طرح ها و نقش��ه های شوم این 
رژیم خبر داد. ش��یخ اکرم الکعبی درباره طرح ای��ن جنبش برای مقابله و 
جلوگیری از تأثیرگذاری رژیم سعودی در تحوات سیاسی و امنیتی عراق 
اظهار کرد: عربستان ش��یوه و عملکرد خود را تغییر داده است. این کشور 
در گذشته نه چندان دور از داعش برای تخریب عراق حمایت می کرد و از 
سیاستمداران داعشی و مزدورانش می خواست که در تخریب عراق جدی 
باشند و اجازه استقرار امنیت در این کشور را ندهند. وی ادامه داد: عربستان 
اکنون با همان چهره زشت و اندیشه جاهلی به دنبال رهبری کشورهای 
عربی و اس��امی است؛ نقش منفی این کشور در عراق به این دلیل است 

که از ما می ترسد و کشورمان را رقیب خود می داند.
مقام بلندپایه حشد الشعبی عراق تصریح کرد: سعودی ها پس از شکست 
گروهک های تکفیری ک��ه با مأموریت برهم زدن ثب��ات عراق در همه 
سطوح مالی، تس��لیحاتی و عقاید باطل از حمایت ریاض برخوردار بودند؛ 
در حال حاضر ش��یوه خود را تغییر داده اند و با ایجاد مؤسسات فرهنگی و 
خدماتی که در واقع مؤسسات اطاعاتی هستند ذیل عناوین فریبنده، به 
دنبال س��رایت وبای فرهنگی و فکری بین جوانان هستند و در این راستا 
به ترویج "فحشا" مشغول اند ولی "شیطان"، "شیطان" می ماند هرچند با 
بزک و ایجاد چهره ای زیبا در پی فریب ما باش��د. شیخ اکرم الکعبی، رژیم 
آل سعود را "شاخ شیطان" نامید و خاطرنشان ساخت: مبارزه ما با آنان در 
همه سطوح فرهنگی و رسانه ای تا زمان افشای توطئه های پلیدشان طبق 
برنامه ادامه خواهد یافت. وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شیوه تعامل 
جنبش های مقاومت از قبیل نجبا با مستشاران ایران و سپاه قدس و در رأس 
آن ها سردار »قاسم س��لیمانی« در عراق اظهار داشت: بی شک برادران ما 
در س��پاه قدس، نخبه های جهادی بی نظیری هستند که تجربیات زیاد و 
اخاق واایی دارند و با این اوصاف، بی شک باید با آن ها به شیوه مکتبی و 
اخاق مند تعامل کرد. دبیر کل نجبا افزود: آنان فقط مستشار نیستند بلکه 
در همه جزئیات در کنار ما بوده اند و این سیره و اخاق کم نظیر نقش مهمی 
در تحقق پیروزی ها، ارتقای معنویت و پیشرفت توانمندی های رزمندگان 
عراقی داشته است. شیخ اکرم الکعبی همچنین در پاسخ به این سؤال که 
"آیا نجبا بخش برون مرزی حشد الش��عبی هست یا خیر و اینکه نقش این 
جنبش در آینده سوریه پس از شکست تروریست ها چگونه است"، اظهار 
داش��ت: نجبا یک جنبش مقاومت مس��تقل اس��ت که موجودیت مجزا و 
طرفداران خاص خود را دارد. وی ادامه داد: حشد الش��عبی از س��وی همه 
گروه های مقاومت عراق تش��کیل ش��د و نجبا نقش مهم و بارزی در 
تشکیل، پشتیبانی آن و مبارزه با داعش )تحت فرماندهی بسیج 

مردمی( تا پایان عملیات داشت. 

هند 
کارگران در اعتراض به اصاحات اقتص��ادی دولت هند اعتصاب 

کردند. 
ه��زاران کارگر و کارمند بخش حمل و نقل در ش��هرهای مختلف 
هند روز سه شنبه در اعتراض به اصاحات اقتصادی دولت ناراندرا 
مودی نخست وزیر این کشور اعتصاب 48 ساعته ای را آغاز کردند.
روزنامه هندی تودی در گزارش��ی اعام کرد اتحادیه کشاورزان و 
بازرگانان با درخواس��ت از کارگران برای حضور در خیابان ها باعث 

ترافیک و راهبندان در خیابان های شهرهای مختلف شده اند.
اتحادی��ه بانکداران و تعدادی از کالج ها نیز فعالیت خود را متوقف و 

به تظاهرکنندگان پیوسته اند.
براساس گزارش های منتشر شده در ایالت کراا با آغاز اعتراضات 
سراسری، شبکه ریلی در این ایالت از کار افتاده و با پیوستن اتحادیه 

تاکسیرانان خدمات حمل و نقل از کار افتاده است.

عکس نوشت 

ارتش پاکستان با راه اندازی بیمارستان صحرایی در مناطق محروم ایالت 
سند به ویژه منطقه »تهر« اقدام به مداوای رایگان مردم محلی کرد. تاکنون 
پزشکان نظامی برای بیش از 1700 بیمار تسهیات پزشکی فراهم و اقدام 
به معالجه آن ها کرده اند. حدود 11 روز قبل »ثاقب نثار« رئیس دادگاه عالی 
پاکستان خواهان پیگیری پرونده مرگ بیش از 400 کودک در منطقه تهر 

از توابع ایالت سند به علت کمبود امکانات پزشکی شد.

یکی از اهداف ترکیه در س��وریه این اس��ت که 
آمریکایی ه��ا پایگاهه��ای خود را ب��ه نیروهای 
نظامی ترکیه بسپارند. با این حال به نظر می رسد 
مش��اور امنیت ملی ترام��پ چندان ه��م با این 
ایده ترکیه موافق نیس��ت . ترکی��ه از مقام های 
آمریکایی خواسته تا پایگاه های نظامی خود را در 
س��وریه تحویل آنکارا دهد یا آنها را نابود کند اما 
روزنامه حریت می گوید این درخواس��ت ممکن 
اس��ت گفتگوهای بعدی درباره خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه را پیچیده کند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا با ابراهیم 
کالی��ن، همتای ترکی��ه ای خ��ود در حالی دیدار 
می کند ک��ه بولتون ش��رایطی را ب��رای خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه اضافه کرد و گفت 
که ترکیه باید با مساله حفاظت از نیروهای مدافع 
خلق کرد که متحد آمریکا هستند، موافقت کند.

این درحالیس��ت که روزنامه نیوی��ورک تایمز در 
سرمقاله خود نوشته بود که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمه��وری ترکیه گفته که کش��ورش به 
شکست داعش و سایر گروه های »تروریستی« 
در سوریه متعهد اس��ت. روزنامه حریت با اشاره 
به این مس��اله که 22 پایگاه نظامی آمریکایی در 
سوریه وجود دارد، نوشت: یا آنها را به ترکیه بدهید 

یا نابودشان کنید.
یکی از مقام های ارش��د امنیت��ی ترکیه اخیرا به 
خبرگ��زاری رویترز گفته بود که واش��نگتن باید 
به آنکارا اجازه دهد تا از این پایگاه ها در س��وریه 
اس��تفاده کن��د.در همین حال بولت��ون که برای 
صحبت درباره خ��روج نیروهای ارتش آمریکا از 
س��وریه به ترکیه رفته اس��ت، بیان کرده بود که 
ترکیه نباید به کردها حمله کند. همین صحبت ها 
کافی بود که اردوغان حاضر ب��ه دیدار با بولتون 

نش��ده و تاکید کند ک��ه آنکارا نمی تواند ش��رط 
حفاظت از تروریست های کرد را بپذیرد.

رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه در 
سخنرانی خود در جمع گروه پارلمانی حزب حاکم 
بر عزم ترکیه در پاکسازی سوریه از تروریست ها 

بعد از خروج آمریکا از این کشور تاکید کرد. 
اردوغان گفت: یگان های مدافع خلق)ی پ گ( 
نمی تواند نمانیده کردها باش��د. ترکیه این شرط 
 آمریکا را که باید درباره امنیت تروریس��ت های 
»ی پ گ« تضمین دهی��م را نمی پذیرد. برابر 
دانس��تن کرده��ا ب��ا ی پ گ منطقی نیس��ت. 
ترکیه قومیت ها را ه��دف قرار نمی داند هدف ما 

تروریست ها هستند. 
برای ما میان تروریست ها و مردم بیگناه تفاوت 
هس��ت؛ مردمی که س��اح دس��ت می گیرند و 
کس��انی که هدف قرار می گیرن��د، اقداماتی که 

انجام می دهند و خونی که می ریزند و س��رکوبی 
که متحمل می شوند.  بولتون روز یکشنبه گفته 
بود که خروج ارتش آمریکا از س��وریه به نابودی 
باقی مانده های داعش و تضمین امنیت مبارزان 

کرد توسط ترکیه مشروط است.
اردوغ��ان گفت: اگ��ر تروریس��ت های دیگری 
نیز بخواهند مانع کار ما ش��وند ب��ا آنها نیز مقابله 
خواهیم کرد. ترکیه تدارکات ازم برای عملیات 
نظامی علیه عناصر داعش که هنوز در سوریه فعال 
هستند را دیده و بزودی علیه آنها وارد عمل خواهد 
شد. این ادعا که یگان های مدافع خلق با داعش 
می جنگند کاما دروغ است و ترکیه پذیرای 100 
هزار کردی بوده که از کوبانی پس از حمله داعش 
مجبور به فرار ش��دند و این افراد پس از تس��لط 
یگان های مدافع خلق هنوز به شهر بازنگشته اند 
دلیل آن هم این اس��ت که این م��ردم می دانند 
زندگی، اموال و شرفشان با جایگزینی یک گروه 

تروریست با گروه دیگر تضمین نخواهد شد. 
رئیس جمهوری ترکیه اما صبح روز دوش��نبه در 
مقاله ای در روزنامه  نیویورک تایمز یک روز پیش 
از اینکه بخواهد دیداری با جان بولتون، مش��اور 
امنیت ملی آمریکا داش��ته باش��د اعام کرد که 
ترکیه متعهد ش��ده که داعش و دیگر گروه های 
تروریستی در س��وریه را از بین ببرد. وی نوشت: 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا با اعام 
خروج از س��وریه اقدام درس��تی انجام داد اما این 
خروج باید با طرح ریزی دقیق و همکاری با شرکای 
درست و مناسب برای حفاظت منافع آمریکا جامعه 
بین المللی و مردم سوریه انجام گیرد. اردوغان در 
بخش دیگری از این مقاله آورد: ترکیه به عنوان 
دومین دارنده ارتش بزرگ در ناتو تنها کش��وری 
است که قدرت و تعهد انجام این کار را دارد. ترکیه 
به شکست داعش و دیگر گروه های تروریستی در 

سوریه متعهد است. 
وی با اش��اره به نقش ترکی��ه در روند صلح ژنو و 
آستانه و موضعش به عنوان تنها کشوری که قادر 
به همکاری همزمان با آمریکا و روسیه است تاکید 
کرد که ترکیه قصد دارد اقداماتش را در همکاری 

و هماهنگی با متحدانش انجام دهد. 
اردوغان نوشته است: ما براساس این شراکت در 
سوریه وارد عمل می شویم. او در حالی از مشترک 
بودن منافع و اهداف دو کش��ور س��خن گفته که 
مش��خص نیس��ت نتایج این جدال تازه ترکیه با 

آمریکا چه خواهد شد. 

اختاف نظر بولتون و اردوغان درباره تحوات سوریه باا گرفت 

 با وجود اعام سیاس�ت جدید ترامپ برای خروج از س�وریه، به نظر می رسد مشاوران ترامپ سعی دارند هر روز برای 
گروه

کشورهای منطقه شرطی جدید برای این خروج اعام کنند تا بتوانند از این طریق به برخی دیگر از اهداف خود در خاورمیانه بین الملل
دس�ت پیدا کنند. این اختافات را می توان در صحبت های یک روز اردوغان رییس جمهور ترکیه مش�اهده کرد. در روز 
دوشنبه یادداشت او در روزنامه نیویورک تایمز و استقبالش از رویه جدید آمریکا در سوریه منتشر شد و درست یک روز 

بعد ، به دلیل اعتراض به سیاست های اعام شده توسط جان بولتون مشاور ترامپ، او را در ترکیه به حضور نپذیرفت.  

تنش در روابط  واشنگتن و آنکارا

چهره خبر

سه رییس جمهور پیشین آمریکا از دروغ گویی ترامپ گفتند
در حالی که ترامپ گفته بود یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا 
از اصرار او برای گرفتن بودجه ساخت دیوار در مرز مکزیک تقدیر 

کرده، سه نفر از آنهاچنین حمایتی راتکذیب کردند.

 سه نفر از رؤس��ای جمهور پیشین ایاات متحده هر نوع حمایت از تصمیم 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی این کش��ور برای ساخت دیوار حائل 
در م��رز مکزیک را تکذی��ب کردند. ترامپ روز جمعه گفت��ه بود که یکی از 
رؤسای جمهور پیشین این کشور از اصرار او برای گرفتن بودجه ساخت دیوار 
در مرز مکزیک و تعطیل نگاه داشتن دولت فدرال تقدیر کرده بود. به نوشته 

وبگاه شبکه »سی ان ان« سخنگوهای سه رئیس جمهور پیشین زنده آمریکا 
شامل »جیمی کارتر«، »جورج بوش« پسر و »بیل کلینتون« وقوع هرگونه 
مکالمه بین آنها و ترامپ درباره دیوار مرزی را تکذیب کردند. سخنگوی کارتر 
به نقل از وی در این باره گفت: »من درباره دیوار مرزی با رئیس جمهور ترامپ 
صحبت نک��ردم و در این باره نیز از او حمایت نمی کنم.« البته هنوز »باراک 
اوباما« رئیس جمهور قبل از ترامپ، هنوز به طور علنی و رسمی ادعای ترامپ 
و صحبت درباره دیوار مرزی را تکذیب نکرده اس��ت. س��اخت دیوار در مرز 
آمریکا با مکزیک، یکی از شعارهای اصلی ترامپ در کارزار انتخاباتی سال 
2016 بود و او بعد از آغاز ریاست جمهوری هم بارها مدعی شده که ساخت 

این دیوار تنها راه برای مقابله ب��ا »مهاجرت غیرقانونی، جرایم، قاچاق مواد 
مخدر و انسان و باندهای خافکار« است. هفده روز پیش بود که درپی تایید 
نشدن بودجه 5.6 میلیارد داری مورد نظر ترامپ برای تداوم ساخت دیوار در 
کنگره آمریکا، او دولت فدرال این کش��ور را تعطیل کرد که تا امروز نیز ادامه 
دارد. با گذشت 16 روز از آغاز تعطیلی دولت در آمریکا، رایزنی های کاخ سفید با 
رهبران دموکرات کنگره شدت گرفته و در روزهای اخیر دو طرف چندین بار 
دیدار کرده اند. تعطیلی دولت در آمریکا در شرایطی ادامه دارد که بودجه ارتش 
و برخی از نهادها تامین شده اما 800 هزار کارمند و کارگر در دیگر نهادهای 
دولت یا بدون حقوق کار می کنند یا به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده اند.

سناتورهای آمریکایی در مقام دفاع از 
بازرس مولر برآمدند

 نتانیاهو به دنبال ارعاب 
شاهدان پرونده فساد مالی اش 

با افزایش انتقادهای دونالد ترامپ از تحقیقات تیم بازرس مولر، جمهوری خواهان و دموکرات های کمیته 
قضایی سنا دوباره به تکاپو افتاده اند تا از بازرس تحقیقات روسیه حفاظت کرده و پیامی به رئیس جمهوری 
آمریکا ارسال کنند. این ایحه به حمایت لیندسی گراهام، رئیس آتی کمیته قضایی سنا و سه عضو دیگر در 
روزهای آتی اعام می شود. ایحه مشابهی هم ماه آوریل به تصویب رسید اما میچ مک کانل، رهبر اکثریت 

سنا با تاکید بر غیر ضروری بودن آن مخالفتش را اعام کرد و اجازه داد تا ایحه باطل شود.
اما فشار بیشتری روی سناتورها خواهد بود چرا که کنگره کنونی اکثریت مجلس 
نماین��دگان آمریکا را در دس��ت دارند و ایحه مش��ابهی ارائه داده اند. 
گراهام از دوستان و متحدان رئیس جمهوری آمریکاست اما گهگاه 
به او هش��دار می دهد تا در کار بازرس مولر دخالتی نکند. گراهام در 
بیانیه ای پیش از ارائه ایحه مذک��ور تاکید کرد: معتقدم این به نفع 
کشورمان باش��د. به اعتقاد گراهام و سناتور توماس تیلیس که دیگر 
حامی جمهوری خواه این ایحه است، دونالد ترامپ احتماا به اخراج 
مولر اقدام نخواهد کرد. تیلیس در بیانیه ای گفت: من اعتقاد دارم که 
این ایحه دو حزبی، یک سیاست دولتی خوب با ارزش 
پایدار در سراسر دولت فعلی و دولت های آینده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با چند پرونده فساد مواجه بوده و پلیس این رژیم نیز بخشی از اتهامات وارده 
بر وی را تائید کرده است، خواستار رو در رو شدن با شاهدان این پرونده ها شد. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
اسراییل خواهان آن ش��د که پیش از آنکه دادستانی این کشور در پرونده های تحقیقاتی ظن فساد علیه وی 
کیفرخواست صادر کند، نهادهای قانونی او را با شاهدانی که علیه وی شهادت داده اند، رو در رو کنند. بنیامین 
نتانیاهو گفت که رو در رو کردن او با شاهدان باید خیلی سریع انجام شود. وی در همین حال تایید کرد که این 
درخواست را دو بار در نشست های بازجویی پلیس مطرح کرده و به او پاسخ رد داده اند اما اکنون این خواسته را 

علنی می کند. به ادعای نتانیاهو، نهادهای حقوقی اسرائیل از دعوت شاهدانی که ممکن است 
در این پرونده ها به نفع او سخنی بگویند و شهادت شاهدان پرونده ها را 
خنثی کنند، شانه خالی کرده اند. شاهدان علیه نتانیاهو اکثرا شماری از 
مقامات پیشین دفتر نخست وزیری بوده اند، که در توافق با نهادهای 
حقوقی رژیم صهیونیستی، در روند موسوم به مبدل شدن به »شاهد 

کشور«، خطای خود را پذیرفته و در برابر، تضمین گرفته اند که یا 
مجازات نشوند یا مجازات آنها خفیف باشد. پلیس در جمع بندی 
پرونده ها به دادستانی توصیه کرده که علیه نتانیاهو به اتهام ظن 

به فساد، ارتشا و خیانت در امانت کیفرخواست ارائه کند.

در حالیکه جنبش جلیقه زردها و اعتراضات 
به سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون 
رییس جمهوری فرانس�ه هشتمین هفته 
خود را پش�ت س�ر می گذارد ؛ رسانه های 
خب�ری از تصمیم دولت این کش�ور برای 
اعمال س�ختگیری های بیش�تر علیه این 

معترضان فرانسوی، حکایت دارد.

»ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه در گفت و گو 
با تلویزیون فرانس��وی تی اف1 ، از برنامه دولت 
ماکرون برای اعمال قوانین سختگیرانه در مورد 
تظاهرات های بدون مجوز خبر داد. این اظهارات 
پس از آن مطرح شدند که اعتراضات روز یکشنبه 
جلیقه زردها به هزینه های باای زندگی و دولت 

امانوئل ماکرون، به خشونت کشیده شد. 
به گفت��ه فیلی��پ، از این پ��س معترضانی که در 
تظاهرات های بدون مجوز شرکت کرده و صورت 
خود را بپوشانند ؛ با جریمه های سنگین تری مواجه 
ش��ده و به جبران خس��ارتی که به کشور وارد می 

کنند، ملزم خواهند شد. 

فیلیپ خاطرنش��ان کرد که ش��نبه آینده بیش از 
80 هزار افس��ر پلیس برای مقابله ب��ا دور جدید 
اعتراضات در سراسر کش��ور مستقر خواهند شد. 
فیلیپ کسی بود که در هفته های اولیه اعتراضات 
در فرانسه ، به اشتباه دولت پاریس در چشم پوشی 
از خواس��ته های مردم اق��رار کرد.  ب��ه گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، نخس��ت وزیر فرانسه در 
بخش دیگ��ری از اظهارات خود ب��ه رغم اذعان 
به مس��المت آمیزبودن اعتراضات جلیقه زردها، 
اعام کرد ک��ه از زمان آغ��از اعتراضات تاکنون 
یک هزار معت��رض از 5 هزارو 600 بازداش��تی، 
محک��وم ش��ده اند. در روزهای گذش��ته مقامات 
فرانسوی خشم و انزجار خود را نسبت به معترضان 
ضد دولت��ی ابراز کردن��د.  به نوش��ته بلومبرگ، 
»بنجامین گریوو« )Griveaux( س��خنگوی 
دولت فرانسه روز دوش��نبه در واکنشی تند علیه 
معترضان فرانسوی گفت: »افرادی که دست به 
توهین، حمله، غارت و تخریب می زنند جایی در 
جمهوری ندارند. باید شناسایی و محاکمه شده و 

حکم سنگینی برایشان صادر شود.« 

یک رس�انه غربی از بروز ش�کاف بیش�تر 
در ش�ورای همکاری خلیج فارس به دلیل 
مخالفت کویت با سیاست نزدیکی اعراب 

به رژیم صهیونیستی خبر داد.

المانیت��ور در گ��زارش خ��ود به تغییر سیاس��ت 
کش��ورهای عرب ح��وزه خلیج ف��ارس در قبال 
سوریه و رژیم صهیونیستی پرداخته و می نویسد: 
بعد از گذشت چند سال کش��ورهای عرب حوزه 
خلیج ف��ارس در حال تغییر دادن سیاس��ت های 
خود در قبال سوریه هستند و بدنبال اقدام امارات 
و بحرین، کویت نیز به زودی روابط خود با سوریه 

را گسترش می دهد.
همزمان ب��ا این تغییر سیاس��ت، اع��راب حوزه 
خلیج ف��ارس در ح��ال گ��رم ک��ردن روابط خود 
با اس��رائیل هس��تند که از جمله ش��واهد آن می 
توان ب��ه اظهارات »محمد بن س��لمان« ولیعهد 
عربستان س��عودی در خصوص اس��رائیل، سفر 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل به عمان 
و سفرهای متعدد مقامات تل آویو به کشورهای 

مختلف عربی اشاره کرد.
گرمی روابط کشورهای عربی با اسرائیل در حالی 
انجام می شود که کویت با این رویه موافق نیست 
و قصد حفظ اس��تقال در سیاس��ت خارجی خود 
را دارد. این کش��ور تصمیمی برای نزدیک شدن 
به رژیم صهیونیس��تی ندارد از همین رو احتمال 
تشدید شکاف در شورای همکاری خلیج فارس و 

جدا شدن کویت از این شورا وجود دارد.
اگرچه آمریکا و برخی حامیان کشورهای منطقه 
س��عی دارند از شکست کامل ش��ورای همکاری 
خلیج فارس جلوگیری کنند اما اختافات ارضی و 
مرزی، سیاست خارجی و امنیتی  و ... باعث شده 
تا ش��ورای همکاری صرفا محل��ی برای عکس 
یادگاری گرفتن باش��د؛ عکس��ی که در سالهای 
اخیر از نظر سطح حضور سران نیز کیفیت سیاسی 
ازم را ندارد. در خصوص عادی س��ازی روابط با 
اسراییل و طرح »معامله قرن« نیز شاهد اختافاتی 
میان اعضا هستیم. کویت از کشورهایی است که با 
سیاست عادی سازی روابط با اسراییل با برخی از 

کشورهای عضو شورا اختاف نظر دارد.

 تدابیرسختگیرانه دولت فرانسه 
برای سرکوب معترضان

روابط با صهیونیست ها عامل
شکاف در شورای همکاری خلیج فارس 
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ستایش فیفا از نمایش خوب ایران 
برابر یمن

 س��ایت فیفا به تمجید از عملکرد خوب 
ای��ران در ب��ازی برابر یم��ن پرداخت و 
نمایش ش��اگردان کارلوس کی روش را 
ستود. همچنین بعد از بازی ایران و یمن 
نوشت؛ تیم های مدعی کره جنوبی، چین، 
ای��ران توانس��تند س��ه تی��م فیلیپین، 
قرقیزستان و یمن را که برای اولین بار در جام ملت های آسیا حاضر 
بودند را از پیش رو بردارند. ایران با نمایش خوب خود در بازی نخست 
برای تیم های دیگر خط و نشان کشید و با پنج گل یمن را شکست 

داد.

احتمال لغو اردوی 
تیم ملی تیراندازی در آلمان

 ملی پوشان تیراندازی ایران، این روزها 
در اردوی تیم ملی خود را برای مسابقات 
کسب سهمیه المپیک آماده می کنند. آنها 
که همچن��ان با کمبود مهم��ات مواجه  
هستند، بنابراین امیدوار به اعزام اردوی 
هانوفر آلمان هستند تا بتوانند مشکات 
کمبود فشنگ خود را برطرف کنند. اردویی که امکان لغو آن وجود 
دارد، زیرا که پایان سال نو میادی و آغاز سال 2019 مشکاتی را 
به جهت گرفتن دعوت نامه و ویزا آلمان به وجود آورده است و در این 
شرایط امکان دارد که ویزای تیراندازان ایرانی در زمان باقی مانده، 

آماده نشود و تیم ملی ایران از این اردو محروم شود.

اعزام رکابزن معلول به جاکارتا
 ریی��س کمیته معل��وان فدراس��یون

 دوچرخه سواری از اعزام تنها یک رکابزن 
به رقابت های قهرمانی آس��یا خبر داد و 
اظهار کرد: هزینه اع��زام این نماینده را 
فدراسیون دوچرخه سواری متقبل شده 
است. فرهاد عصفوری بیان کرد: ما سال 
گذشته برای نخستین بار بود که در مسابقات دوچرخه سواری پیست 
قهرمانی آسیا در بخش معلوان شرکت می کردیم که از جمع سه 
نفره ورزشکاران تیم سرعتی  ما یک نقره و در انفرادی محمدی یک 

طا و یک نقره را برای ایران کسب کردند.

کاراته سال پرترافیکی را در پیش دارد
 کاپیتان تیم ملی کاراته گفت: کاراته سال 
پرترافیکی را در پیش دارد که برای کسب 
سهمیه المپیک بسیار مهم است. ذبیح اه 
پورش��یب بیان کرد: در سال 2019 تمام 
رقابت ه��ا از نظر امتی��ازی در رنکینگ 
ورزشکاران موثر است و هر کاراته کایی 
که بتواند در پایان این س��ال بیشترین امتیاز و بااترین رنکینگ را 
به دس��ت آورد راهی المپیک 2020 توکیو خواهد شد. لیگ جهانی 
فرانسه اولین تورنمنت مهم در س��ال جدید است و به همین دلیل 

قهرمانان و کاراته کا های زیادی در آن شرکت می کنند.

ورزش داخلی
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کشتی آزاد در جام جهانی روسیه شرکت نمی کند
20 روز پی�ش ب�ود ک�ه 

گــــروه
ورزشی

ن�ی  جام جها ن�ی  میزبا
کشتی آزاد از ایران گرفته 
توافقنام�ه  و ط�ی  ش�د 
اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی 
روس�یه، »یاکوتس�ک« میزبان این دور از 
مس�ابقات ش�د. این توافق در ش�رایطی 
انجام شده بود که پیش از آن، ایران و شهر 
مشهد برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد 
در سال 2019 اعام آمادگی و حتی نماینده 
اتحادیه جهانی نیز برای بازدید از امکانات 
این ش�هر به مشهدمقدس سفر کرده بود. 
این تغییر میزبانی البته کل ماجرا نبود؛ بلکه 
ای�ران پ�س از دریاف�ت دعوتنام�ه برای 
شرکت در جام جهانی کشتی آزاد باید برای 
حضور و یا ع�دم حضور تصمی�م نهایی را 

می گرفت.

 یک دعوت و یک تصمیم 
بعد از دریافت دعوتنامه حضور در جام جهانی کشتی 
آزاد بود که خبرگزاری ها اعام کردند »غامرضا 
محمدی و همکارانش در تی��م ملی در خصوص 
حضور یا عدم حضور در این رقابت ها تصمیم گیری 
خواهند ک��رد.« تصمیمی که با توج��ه به حضور 
تیم های آمریکا و روس��یه و دیگر مدعیان کشتی 
دنیا در این جام، می توانست محک جدی آزادکاران 
ایرانی برای مسابقات حساس و پراهمیت گزینشی 

همچون المپیک باشد اما...

 در رقابت های روسیه شرکت نمی کنیم
اما روزگذشته سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اعام 
این خبر که »در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد 
روسیه شرکت نمی کنیم« اظهارکرد: پس از دعوت 
فدراسیون کشتی روسیه از ایران برای شرکت در 
رقابت های جام جهان��ی 2019، این موضوع را از 
ابعاد مختلف با اعضای کادر فنی تیم ملی بررسی 
کردیم. غامرضا محمدی افزود: پس از پنج تیمی 
ش��دن رقابت های جام جهانی در کمیسیون فنی 

اتحادیه جهانی، این مسابقات را به صورت کامل 
از برنامه فنی خود خارج کردیم و با توجه به فاصله 
این رقابت ها تا مسابقات آسیایی چین، شرکت در 
رقابت های بین المللی دانکلوف بلغارستان از نظر 
فنی بیش��تر به نفع ما خواهد بود. وی تصریح کرد: 
قص��د داریم با تعدادی از نفرات ش��اخص خود در 

مسابقات بین المللی جام دانکلوف بلغارستان که از 
رقابت های رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی است 
و کس��ب امتیاز در آنها برای حضور در مس��ابقات 
جهانی مهم اس��ت، ش��رکت کنیم و عاوه بر آن 
در جام بین المللی تختی نیز اکثر نفرات ش��اخص 
ما ب��ه میدان خواهند رفت. وی تأکید کرد: با توجه 

به حضور در رقابت های جام تختی و جام دانکلوف 
و زمان جام جهانی تا مسابقات آسیایی، شرکت در 
این رقابت ها از نظر فنی به نفع ما نیست و از سوی 
دیگر به دلیل برگ��زاری رقابت های انتخابی تیم 
ملی جوانان در همان زمان نمی توانس��تیم با تیم 
جوانان هم در مسابقات جام جهانی شرکت کنیم. 
سرمربی تیم ملی کش��تی آزاد یادآورشد: ترکیب 
تیم ملی برای ش��رکت در رقابت ه��ای قهرمانی 
آس��یا در چین، پس از جام تخت��ی و جام دانکلوف 
بلغارس��تان مشخص خواهد شد. در نهایت پس از 
جلسه با مسئوان فدراسیون به این نتیجه رسیدیم 
که با توجه ب��ه اینکه جام جهانی خارج از برنامه ما 
قرار دارد در این مس��ابقات شرکت نکنیم تا هم از 
برنامه فنی خود خارج نش��ویم و هم از سوی دیگر 
به دلیل اینکه با اعام حضور 5 کشور برتر جهان 
در جام جهانی در جلس��ه کمیسیون فنی اتحادیه 
جهانی از میزبانی ای��ن رقابت ها انصراف دادیم و 
سپس اتحادیه جهانی تصمیم دیگری اتخاذ کرد، 
اعتراض خود را نیز در این زمینه به اتحادیه جهانی 

کشتی اعام کنیم.

ورزش جهان

NBA چین میزبان لیگ بسکتبال
اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا اعام کرد: دو دیدار از لیگ بسکتبال این کشور 
در چین برگزار می شود.طبق اعام اتحادیه ملی بسکتبال دو تیم بروکلین 
و لس آنجلس لیکرز در تاریخ های ده��م و دوازدهم اکتبر 2019؛ هجدهم 
و بیستم مهرماه س��ال آینده در این کشور به مصاف هم خواهند رفت.دیدار 
اول به میزبانی شانگهای برگزار می شود و شهر شنژن میزبان دومین مسابقه 
است.  بس��کتبال NBA با هدف توسعه این رشته در کشورهای مختلف، 
برخی دیدارهای حساس و البته جذابش را با حضور ستاره ها در کشورهای 

دیگر برگزار می کند. 

سفر دوباره اعضای WADA به مسکو 
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )WADA( اعام کرد؛ برای دومین بار بعد 
از دست خالی برگشتن تیم قبلی در ماه گذشته، تاش می کنند تا از داده های 
آزمایشگاه مسکو اطاعاتی را به دست آورند. این آژانس امیدوار است سیستم 
مدیریت اطاعات آزمایشگاه مسکو را کنترل کند تا بتواند اطاعات بیشتری 
را درباره تقلب های دارویی به دست آورد، به این ترتیب قرار است تیم سه نفره 
این آژانس دوباره راهی مسکو شود. گفتنی است؛ کمیته ملی المپیک روسیه 
تعلیق شده و ورزشکاران این کشور در رقابت های مختلف با پرچم کشورشان 

اجازه حضور در مسابقات را پیدا نکرده اند.

تمایل عقاب ها برای جذب آقای خاص
رییس باشگاه بنفیکا گفت: در صورتی که مورینیو با پیشنهاد ما موافق باشد، 
قرارداد وی امضاء خواهد ش��د.البته لوییس فیلیپه ویرا این را هم گفته است 
که با مورینیو دوست هستم، اما هرگز با وی درمورد آمدن به بنفیکا صحبتی 
نکرده ام. وی همچنین اظهار کرد: هزینه باا و پول، مشکل ما نیست. خیلی 
 ساده است اگر مورینیو بیاید مثا به جای بستن ترکیب با 27 بازیکن، کار را
 با 22، 21 بازیکن دنبال کند.این درحالی است که اخیرا گزارش شده، مورینیو 
درحال حاضر تمایل به بازگشت به پرتغال ندارد و می خواهد همچنان در سطح 

اول فوتبال اروپا به کارش ادامه بدهد.

معرفی ارزشمندترین فوتبالیست های دنیا 
یک مطالعه فوتبالی نش��ان داده اس��ت که کیلیان امباپه، ستاره جوان تیم 
فوتبال پاری سن ژرمن، ارزش��مندترین بازیکن دنیای فوتبال است. قیمت 
وی 218/5 میلیون یورو تخمین زده شده است که 18/2 میلیون یورو بیشتر 
از نفر دوم لیست منتشر مورد نظر در این مطالعه، یعنی هری کین از تاتنهام 
است.نفر سوم هم تیمی برزیلی امباپه، نیمار، است و قیمت او 197/1 میلیون 
یورو تخمین  زده ش��ده است. بازیکنان دیگری که جزو پنج بازیکن اول این 
لیست هستند هم رحیم استرلینگ و محمد صاح بوده که به ترتیب 185/8 

و 184/3میلیون یورو قیمت دارند.

ثبات در کشتی باید تداوم داشته باشد
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد گفت: امیدوارم ثبات و آرامش کنونی در کشتی ادامه داشته باشد تا 

برنامه های مدون کادر فنی به خوبی اجرایی شود.
هادی حبیبی در حاشیه اردوی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه وضعیت کنونی کشتی بعد از یک 
فراز و فرود، به ثبات رسیده اظهارکرد: دومین اردوی آزادکاران هم اکنون در جریان است تا نفرات 

منتخب برای حضور در جام تختی به شرایط مطلوب دست یابند.
وی با بیان اینکه بی ش��ک ادامه یافتن ثبات در کش��تی می تواند م��ا را در ادامه راه کمک کند تا 
بتوانیم با تمام توان و انگیزه در میادین پیش رو حضور یابیم تصریح کرد: کشتی روزهای سخت 
و حساس��ی را پیش رو دارد و باید در یک چشم بر هم زدن در رقابت های آسیایی و جهان و سپس 
بازی های المپیک 2020 توکیو حضور یابد؛ به همین دلیل نباید ثبات و آرامش از کش��تی گرفته 

شود زیرا ایجاد حاشیه و باتکلیفی در این عرصه به سود کشتی نیست.

آگهی

نهمين نمايش��گاه بين المللي معماري،دكوراس��يون داخل��ي وخانه مدرن 
)ميدك��س( كه از 21 ت��ا 24 دی ماه در محل دائمی نمايش��گاههای بين 
الملل��ی ته��ران برگزار می ش��ود، آوردگاه بيش از 180 ش��ركت داخلی و 

خارجی خواهد بود.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و اطاع رس��انی نهمين نمايش��گاه بين المللي 
معماري،دكوراس��يون داخلي وخانه مدرن؛ در اين نمايش��گاه 165 شركت 
داخل��ی از ج��ای ج��ای كش��ورمان و 20 ش��ركت خارجی از كش��ورهای 
هلند،چين و تركيه جديدترين صنايع،تجهيزات ،توليدات و خدمات خود را 

ارائه و در معرض عاقمندان قرار می دهند.
در نهمين نمايش��گاه بين المللي معماري،دكوراسيون داخلي وخانه مدرن 
ك��ه تلفيقی از دانش، هنر و صنعت اس��ت، عاوه ش��ركت های خصوصی؛ 
برخی س��ازمان ها و دس��تگاه های دولتی و خصولتی ه��م توانمندی های 
خ��ود در حوزه ه��ای مختلف طراحي و مش��اوره معماري و دكوراس��يون 
داخلي و همچنين آخرين دس��تآوردها و توليدات حوزه های نانوتكنولوژي 
و بيوتكنولوژي را ارائه خواهند كرد.  در اين نمايش��گاه همچنين انواع خانه 
پيش ساخته، نورپردازی و هوشمند سازی، تكنولوژی های نوين تاسيسات، 
مبلم��ان و تجهيزات مربوط ب��ه فضای باز، تجهيزات دكوراس��يون داخلی، 
ان��واع پرده، كاغذ ديواری، پوش��ش ه��ای تزئينی، ديوارپوش��ی،لوازم ويژه 
دكوراس��يون و تزئينی، مبلمان ورزش��ی و تفريحی، انواع لوازم الكترونيكی 
ش��امل هوشمندسازی، سيستم های كنترل از راه دور، سيستم های ايمنی 
س��اختمان، سيس��تم های پاايش��ی مواد و ديگر محصوات و طرح ها، به 

معرض نمايش گذاشته می شود.

نهمين نمايش��گاه بين المللي معماري،دكوراسيون داخلي وخانه مدرن در 
 44 A -38 - 31-A B31 فضائی بالغ بر 18هزار متر مربع و در پنج سالن
-  B 44و فض��ای باز محل دائمی نمايش��گاههای بين المللی تهران برگزار 
می ش��ودمعرفی توانمندی های داخلی درحوزه توليد محصوات و خدمات 
معماری و دكوراس��يون ، آشنائی ش��ركت های ايرانی با آخرين تكنولوژی 
ه��ای روز دنيا، معرفی آخرين توانمندی ها و فناوری های نوين به ويژه در 
ح��وزه محصوات نانوتكنول��وژی و بيوتكنولوژی، ايجاد فرصت های تجاری 
جديد، اشتغالزائی ، فراهم كردن زمينه تعامل بين دانشگاه و توليدكنندگان 
و شناس��ايی پتانسيل خدمات صادراتی حوزه دكوراسيون كشور ، مهمترين 
اهداف برگزاری نهمين نمايش��گاه بين المللی خانه مدرن، معماری داخلی 

و دكوراسيون است.
برق��راری ارتباط بين دانش��گاه و صنع��ت معماری و دكوراس��يون داخلی 
و گس��ترش ارتب��اط بين اين دو يك��ی از مهمترين محوره��ای برپائی اين 
نمايشگاه است و برای تحقق اين هدف نيز چندين همايش و كارگاه علمی 
آموزشی از جمله كارگاه های مختلف آموزشی و فستيوال معماری با حضور 

استادان دانشگاه و فعاان اين صنعت برگزار خواهد شد.
عاقمندان می توانند برای كس��ب اطاعات بيش��تر اين نمايشگاه به پايگاه 
اينترنتی  www.NNI.irمراجعه و يا با ش��ماره تلفن 88203020 ستاد 

برگزاری نمايشگاه تماس بگيرند.
نهمين نمايش��گاه بين المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دكوراسيون از 
21 تا 24 دی ماه هر روز از س��اعت 9 تا 17 در محل دائمی نمايشگاههای 

بين المللی تهران، آماده بازديد عاقمندان خواهد بود.

با توجه به استقبال بسيار خوب  عاقمندان، بانک پاسارگاد سومين جشنواره 
فيلم 180 ثانيه ای بانک پاسارگاد را برگزار خواهد كرد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفيعی دبير اجرايی جشنواره 
ضمن اعام اين خبر گفت: جش��نواره فيلم 180 ثانيه ای بانک پاسارگاد، در 
2 محور مسئوليت های اجتماعی در زمينه های تكريم خانواده، حفظ منابع  
طبيعی و محيط زيس��ت و اهدای عضو و همچنين حمايت از توليد ملی در 
بس��تر اقتصاد مقاومتی، با دعوت از جوانان و عاقمندان به هنر فيلم سازی 

كه دغدغه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی را نيز دارند، برگزار خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: در دو جش��نواره برگزار ش��ده، آثار بس��يار ارزش��مندی از 
عاقمندان به اين حوزه به دبيرخانه رسيد كه ماحصل آن مجموعه ای فاخر 
از فيلم های كوتاهی ش��د كه به منظور به تصوير كشيدن دغدغه های جامعه 

در محورهای يادشده، ساخته شده و به نمايش درآمدند. 
مدير روابط عمومی بانک پاس��ارگاد افزود: در كن��ار پرداختن به چالش های 
موجود، اين جش��نواره فرصتی بود تا استعدادهای نهفته ای كه به هر دليل 

فرصت بروز و ظهور نمی يافتند، شكوفا شوند. 
اين مهم با اس��تقبال بس��يار خوب جوان��ان و عاقمندان و ارس��ال آثار به 
دبيرخانه تقويت شد. مشاور مديرعامل بانک پاسارگاد در ادامه تصريح كرد: 
در س��ومين دوره از جش��نواره نيز از وجود هيأت داوران خبره و عاقمند، 
برای بررس��ی دقي��ق آثار بهره خواهيم برد و اميدوار هس��تيم در اين دوره 
نيز اهداف جش��نواره محقق ش��ود.وی ادامه داد: همان طور كه اش��اره شد 
اين جش��نواره در محورهای مس��ئوليت های اجتماعی در زمينه های تكريم 
خانواده، حفظ منابع  طبيعی و محيط زيست و اهدای عضو، حمايت از توليد 
مل��ی در بس��تر اقتصاد مقاومتی و همچنين يک بخ��ش جنبی با محوريت 

ايده هايی كه در هر بخش امكان ساخت نيافته اند، برگزار خواهد شد.
 فراخوان ارسال آثار نيز تا پايان سال جاری منتشر خواهد شد.گفتنی است 
دبيرخان��ه فيلم 180 ثانيه ای بانک پاس��ارگاد به ش��ماره 82893030-31 
و س��ايت جش��نواره ب��ه آدرس www.pasargadfilmfest.ir آم��اده 

پاسخگويی به سؤاات عاقمندان خواهد بود.

مديريت س��رمايه انسانی بانک سامان گواهينامه نظام مديريت كيفيت را از 
شركت توف نورد آلمان دريافت كرد.

مديريت س��رمايه انس��انی بانک كه پيش��تر توانس��ته بود گواهينامه نظام 
مديري��ت كيفيت ISO9001:2008 را دريافت كن��د، اين بار نيز با انطباق 
و بهب��ود فرايندهای خود با آخرين نس��خه اين نظام، توانس��ت گواهينامه
ISO9001:2015 را درياف��ت كند.براس��اس اي��ن گ��زارش، مطاب��ق اين 
گواهينامه، فرآيندهای مديريت س��رمايه انس��انی در زمين��ه ارايه خدمات 
برنامه ريزی و توس��عه س��رمايه انس��انی، خدمات طراحی و توسعه ساختار 
س��ازمانی، خدمات جذب و اس��تخدام، خدمات آموزشی، جبران خدمت و 

س��امت مطاب��ق با آخرين الزامات نس��خه 2015 مديريت می ش��وند. اين 
 ISO9001:2015 گزارش حاكی اس��ت، گواهينامه نظام مديريت كيفيت
مديريت س��رمايه انسانی بانک سامان تا سال 1400 اعتبار دارد و به صورت 
ساانه تحت ارزيابی مميزان شركت توف نورد قرار خواهد گرفت. اين گزارش 
می افزايد: الزامات جديد كه در نس��خه 2015 مورد تاكيد قرار گرفته و در 
پياده س��ازی اين استاندارد رعايت شده، ش��امل پياده سازی فرايند مديريت 
ريسک، گسترش نگرش فرايندی در سراسر استاندارد، تاكيد بر ايجاد ارزش 
پايدار برای مشتری و سازمان، توجه به مفهوم سازمان و محيط سازمانی و 
گسترش ديدگاه استراتژيک و همسويی اهداف و استراتژی های كان است.

موسس��ه نور به عنوان بيست و هشتمين بانک و موسسه اعتباری كشور به 
پات پيوست.

به گزارش پايگاه خبری دنيای بانک، موسسه نور به عنوان بيست و هشتمين 
بانک و موسس��ه اعتباری كشور به پات پيوست.اپليكيشن پات امكان كارت 
به كارت از مبدا اين موسس��ه را امكانپذير كرد.دارندگان كارت موسسه نور 
ب��ا دانلود اپليكيش��ن پات ام��كان كارت به كارت از طريق اين موسس��ه را 

خواهند داشت.اپليكيشن پات پيش ازاين امكان كارت به كارت برای  بانک 
ملی، بانک رفاه، ملت،كارآفرين، تجارت، پاسارگارد، سپه، پارسيان، سامان، 
كش��اورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوين، بانک ش��هر، انصار، دی، پس��ت 
بانک، ايران زمين، قوامين، حكمت ايرانيان، خاورميانه، آينده، مهر اقتصاد، 
سرمايه، قرض الحسنه رسالت، موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری كوثر 

وموسسه توسعه را ايجاد كرده بود.

طبق اعام دبیرخانه جشنواره؛ نهمین نمايشگاه بین المللي معماري آوردگاه بیش از 180 شرکت داخلی و خارجی
سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد برگزار خواهد شد

پیاده سازی نظام مديريت کیفیت در بانک سامان

نور به پات ملحق شد

استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه باعث کاهش استهاك و هزينه سرويس و نگهداري تأسیسات حرارتي مي شود .
روابط عمومی شرکت گاز استان گیان 

ش�هرداری اندیش�ه در نظر دارد با استناد به مجوز شورای اسامی شهر اندیشه، نسبت به اجرای عملیات ذیل از طریق مناقصه عمومی به مشاورین واجد 
شرایط و دارای صاحیت واگذار نماید:

1- موضوع مناقصه: 
1-1- انجام خدمات مشاوره جهت طراحی معماری مجموعه گردشگری و پارکینگ در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 20000 متر مربع با زیربنای تقریبی 

32000 متر مربع به مبلغ 3/500/000/000 ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 175/000/000 ریال )مرحله اول( 
1-2- انجام خدمات مش�اوره جهت طراحی معماری پارک آبی در قطعه زمینی به مس�احت تقریبی 33000 متر مربع با زیربنای تقریبی 15000 متر مربع به 

مبلغ 4/500/000/000 ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 225/000/000ریال )مرحله دوم(
2- مدت انجام کار: 6 ماه جهت بند 1-1- و 4 ماه جهت بند 1-2- موضوع مناقصه 

3- سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل ارائه گردد.
الف- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک ملی شعبه سه اندیشه

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه
ج- اسناد خزانه

4- مهلت و محل فروش اسناد مناقصه: مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 97/11/8 به نشانی: شهریار، شهر اندیشه، 
فاز 3  بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد.

5- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/9 دبیرخانه شهرداری اندیشه
6- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله: روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 ساعت 14:30 سالن جلسات شهرداری اندیشه

7- مدارک ازم: رونوش�ت و اصل پروانه فعالیت دارای اعتبار و درخواس�ت کتبی با مهر و امضاء معتبر ش�رکت. ضمنا همراه داش�تن مهر ش�رکت جهت 
دریافت اسناد الزامی است. 

8- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادهای واصله مختار است.
9- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

10- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
بهروز کاویانی- شهردار شهر اندیشه

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول


