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شکست خورده!

یادداشت

جای خالی تدابیر مدیریتی
 دربازار خودرو

قیمت 14 محصول دیگر ایران خودرو افزایش یافت

دادستان کل کشور تاکید  کرد

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:

سردار رحیمی عنوان کرد

سوء قصد نافرجام به حجت ااسام مزارعی 

آیت اه آملی اریجانی در جلسه شورای نگهبان:

ضرورت سالم سازی 
فضای مجازی

حاکمیت ملی و رأی مردم
 بزرگ ترین دستاورد انقاب است

3 شرط پلیس برای تغییر 
در طرح ترافیک 

آسیبی به رییس کل دادگستری
 کهگیلویه و بویراحمد نرسیده است

شکست ترزا می در پارلمان  
مانعی برای اجرای برگزیت

 امیدوارم با توفیق الهی 
در انجام وظیفه موفق باشم

  سید حسین نقوی حسینی2
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آگهی

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره  5/1222 مورخه 97/06/25 شورای اسامی 
تاریخ  از  توانند  متقاضیان می  ..لذا  نماید  اقدام  ) حراج(  مزایده حضوری  از طریق  نیسان کمپرسی  خود  به فروش یک دستگاه  نسبت 
97/10/20 لغایت97/10/25 از ساعت 7 الی 14 جهت بازدید به واحد موتوری شهرداری واقع در خیابان شهید رجایی جنب اداره آب و فاضاب شهری 

مراجعه نمایند.ضمنأبرگزاری مزایده فوق روزچهارشنبه مورخ 97/10/26ساعت 10:00در محل واحد موتوری شهرداری.می باشد.
توضیحات :

1-شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط مزایده می باشد.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد می باشد..

3- تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناسی  و تمامی هزینه های دفترخانه و انتقال سند و نیز انواع وکالتنامه ها   به عهده برنده 
مزایده خواهد بود.

4-پرداخت هرنوع مالیات و عوارض برعهده برنده مزایده است.
5-متقاضیان شرکت در مزایده بایستی مبلغ10/000/000ریال به حساب سپرده شهرداری 0105723128008نزد بانک ملی بنام شهرداری فریمان واریز و 
فیش آن را در روز برگزاری مزایده فوق که روزچهارشنبه مورخ 97/10/26ساعت 10:00در محل واحد موتوری شهرداری می باشد ارائه نمایند و مبلغ مذکور 

در صورت برنده نشدن عودت داده می شود.ارائه ی اصل فیش واریزی به مسئول برگزاری مزایده جهت شرکت در مزایده الزامی است.
6-برنده مزایده بایست پس از تنظیم صورتجلسه تعیین برنده واعام نتیجه حداکثر ظرف مدت 3 روزکاری نسبت به واریز وجه اقدام نماید.

7- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید 
خواهد شد.

8- در شرایط مساوی از نظر قیمت پیشنهادی ، اولویت با بستانکاران شهرداری ) اعم از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی ( به ترتیب میزان مطالبات 
خواهد بود . 

جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه)ل(مدلشاسیموتورپاکنام خودرور

454428222139539k1386170/000/000ل64نیسان کمپرسی1

علیرضا قلی زاده - شهردار فریمان

”مزایده حضوری" )حراج(

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد در نظر دارد تعداد یک باب منزل مسکونی از تاریخ 1397/11/04 تا 1398/11/03 به مدت یک سال از طریق مزایده بصورت اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از برگزاری مزایده از محل های فوق الذکر بازدید و با درنظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند: 

آدرسمبلغ اجاره ماهیانه )پایه(موقوفهنوع رقبهردیف

بجنورد – خیابان نادر کوچه دقیقی روبه روی زایشگاه 6/800/000 ریالحاج حسن بزازیک واحد  آپارتمان1
شرایط مزایده

1- برنده مزایده حق انتقال مورد اجاره را کًا یا جزاً از طریق وکالت یا نمایندگی  را به غیر ندارد. 
2-برنده مزایده حق هیچگونه تغییر و تبدیل در موقوفه را بدون موافقت اداره اوقاف ندارد. 

3- برنده مزایده حق استفاده از مورد اجاره را بر خاف شرایط مندرج در قرداد تنظیمی را ندارد.
4-کلیه هزینه ها اعم از: کارشناسی، نشر آگهی و پاکت درخواست به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

5- برنده مزایده ملزم به پرداخت اجاره بهاء در وقت مقرر ماهیانه می باشد. 
6- برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 

7- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار  و در صورت تساوی پیشنهاد با صاحدید کمیسون مزایده خواهد بود. 
8-  برنده مزایده ملزم به تخلیه مورد اجاره در پایان قرارداد می باشد و تضمین کافی اخذ خواهد شد . 

9- متقاضیان در آگهی مزایده می بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت نمایند.
10- شرکت کننده در مزایده می بایست پاکت های الف – ب – ج را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1397/11/3 تحویل دبیرخانه اداره اوقاف نموده و رسید دریافت 

نمایند . 
11- تاریخ برگزاری مزایده پنج شنبه مورخ 1397/11/04 راس ساعت 12 می باشد . 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد
آدرس : خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید محمدی )کوچه اوقاف(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساانه 
شرکت تولیدی آجر ثبات )سهامی خاص(

شماره ثبت 17540

دماي بااي اتاق مانع شادابي شما هنگام برخواستن از خواب مي شود . پس هنگام خوابيدن از گرم کردن بيش از حد اتاق بپرهيزید .
روابط عمومی شرکت گاز استان گيان 

شماره : 97/1053429
» ارتقاء بهره وری موقوفات و  بقاع متبرکه با حمایت از کاای ایرانی «

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل 
می آید تا  در جلسه  مجمع عمومی  عادی ساانه صاحبان سهام که در سا 
عت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/30 در محل دفتر مرکزی شرکت  
واقع در بلوار کشاورز بین وصال شیرازی و قدس پاک 210 طبقه پنجم 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1. استماع گزارش   هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی 

2. تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال  مالی منتهی 
به 1397/6/31

به  منتهی  مال   برای سال  و حسابرس شرکت  قانونی  بازرس  انتخاب   .3
1398/6/31

4. تعیین روزنامه کثیر اانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5. سایر  مواردیکه در صاحیت مجمع می باشد. 

هیئت  مدیره شرکت 

آگهی تغییرات شرکت محک گستر سهند )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 2216 و شناسه ملی 10570016930 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده 

14 اساسنامه به سه نفر اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قزوین-البرز )344370(

آگهی تغییرات شرکت محک گستر سهند )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 2216 و شناسه ملی 10570016930 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/15 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : 1. آقایان دانی�ال فرهود کد مل�ی 0069642788 
)از ش�رکا( ب�ه س�مت رئیس هیات مدی�ره، محمود برزگ�ر کد ملی 
4322119778 )خارج از ش�رکا( به س�مت عضو هیات مدیره و اباذر 
قاسمی کد ملی 1532790821 )از شرکا( به سمت مدیر عامل و عضو 
هی�ات مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه اوراق و اس�ناد بهادار از قبیل 
چک � س�فته � برات � اس�ناد تعهد آور و قراردادها با امضاء رئیس 
هی�ات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و کلیه اوراق و نامه 
های عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قزوین-البرز )344371(

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
در پرونده کاس�ه 960326ح اجرای احکام مدنی دادگس�تری بویین زهرا آقای علی اکبر س�عادتمندی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 
2/000/000/000 ریال از بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/11/08 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق آقای 
حمیدرضا بیگی و نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت که آقای محمدعلی دودانگه فرزند اصغر جهت پرداخت محکوم به هزینه های 
اجرایی به شرح و میزان کارشناسی ذیل ملک را معرفی نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ 1397/11/14 از ساعت 8 الی 9 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی بویین زهرا از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را به فروش می رساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه 
تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضورا شرکت نمایند و خریداران می بایستی 
مبلغ ده درصد پیش�نهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه به حس�اب سپرده دادگستری واریز نمایند و پس از تایید 
مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به 
خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعام انصراف نماید 
مبلغ ده درصدی پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد 
داشت مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء کتبی و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان 
س�اعت و مکان مزایده برگذار خواهد ش�د. مورد مزایده یک فرد مشاع از پنج فرد مش�اع از ده فرد مشاع از دوازده فرد دو دانگ مشاع از 
ششدانگ مزرعه شادات پاک 15 اصلی از بخش 9 قزوین با قدرالسهم از یک رشته قنات دایر به استناء شماره های فرعی انتقالی برابر سند 
رسمی شماره 13287 مورخ 1380/07/26 دفتر 14 قزوین به مبلغ کارشناسی 6/125/000/000 ریال به نام محمدعلی دودانگه فرزند اصغر .18

م الف: 13/4دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بویین زهرا- کاشی
     اجرائیه

مشخصات محکوم له:مصطفی سلیم به نشانی:سبزدشت نبش بوستان 4 پاک 88مشخصات محکوم علیه:سید محمد حکیم نژاد به نشانی::مجهول 
المکان محکوم به:بموجب دادنامه شماره 97-535 شورای حل اختاف  شعبه 16 بهارستان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 

ریال اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/312/500 ریال با احتساب تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم در حق محکوم له .
    م الف/291 شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی مزایده مال غیرمنقول � نوبت اول 
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی دادگس�تری س�نندج در خص�وص پرونده 
971042 ش�عبه دوم اج�رای احکام)حقوقی( س�نندج مبنی بر محکومیت 
داری�وش پیک�ری در حق جم�ال انوری خی�اره و فتح اه اس�فندیار، مال 
غیر منقول به ش�رح ذیل توقیف و کارشناس�ی ش�ده اس�ت. ل�ذا مزایده 
نوب�ت اول روزچهارش�نبه در مورخ 97/11/03 از س�اعت 9 الی 10 صبح در 
مجمتع قضائی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور 
نماینده دادس�رای عمومی و دادورز ش�عبه) با قیمت شروع به میزان مبلغ 
کارشناس�ی( به مزایده گذاشته می ش�ود. طالبین می توانند پنج روز قبل 
از روز مزای�ده با کس�ب مجوز از اجرای احکام حقوق�ی از مال مورد مزایده 
بازدی�د بعمل آورند و پیش�نهاد خود را کتب�ا روز مزایده تس�لیم نمایند، 
برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قیم�ت را روز برگزاری مزایده 
بپردازند وفی المجلس مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی 
قیمت را بدهد. مال کارشناس�ی ش�ده بدین شرح میباشد: ملک مورد نظر 
بوفه ش�ماره یک بلوار پاسداران واقع بر بلوار و محل ورودی پارکینگ ملت 
نرسیده به زیرگذر ضیاءالدینی می باشد. ملک با پان شش ضلعی منضم با 
سازه نیمه فلزی)دیوارهای بنایی و تعبیه ستون فلزی در مرکز شش ضلعی 
( پنجره و درب های ورودی فلزی، س�قف آردواز با پوشش داخلی پلسکی، 
نمای خارجی دیوارهای س�نگ کریستال قروه و پوشش داخلی آن پی وی 
س�ی و کف موزاییک است. بوفه دارای س�ه درب ورودی است. با عنایت به 
نامه ش�ماره 30/2436/پ مورخ 95/05/19 س�ازمان پارک ها و فضای سبز 
ش�هرداری س�نندج و همچنین بنا به اظهارات آقایان انوری و اسفندیاری 
ملک مذکور تحت مالکیت شهرداری سنندج بوده و سرقفلی آن به آقایان 
جمال انوری خیاره، فتح اه اسفندریاری و داریوش پیکری هر نفر به میزان 
دو دانگ واگذار شده است مساحت بوفه 43/05مترمربع و کاربری آن قهوه 
خانه می باش�د. بوفه دارای امتیازات آب، برق و گاز است. ورود زمان بازدید 
تعطی�ل بوده و مورد بهره برداری قرار نداش�ت. با عنایت به موقعیت ملک، 
کاربری، نحوه دسترس مصالح مورد استفاده در ساخت بنا، و در نظر گرفتن 
س�ایر عوامل موثر در قضیه ارزش روز سرقفلی ششدانگ پاک فوق الذکر 
مبلغ 3/150/000/000)سه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال( و ارزش روز 
س�رقفلی دو دانگ مشاع از ششدانگ)س�هم آقای  داریوش پیکری( مبلغ 
1/050/000/000 ری�ال) ی�ک میلیارد و پنجاه میلیون ریال( ب�رآورد و اعام 
میگردد. لذا طالبین می توانند در روز مزایده نس�بت به خریدس�هم آقای 

پیکری به شعبه دوم اجرای احکام مراجعه نمایند.
شماره : 2/603� خ-شعبه دوم اجرای احکام مدنی سنندج 

رهبر معظم انقاب در دیدار مردم قم خطاب به مسئوان:

 مقابل یاوه گویی های 
آمریکا و اروپا بایستید
2

15

تهدیدهای توخالی ترامپ
درگیری کاخ سفید و کنگره بر سر بودجه دیوار مرزی باا گرفت

رئیس جمه�وری آمریکا به افزایش بح�ران امنیتی و انس�انی در مرز 
جنوبی آمریکا اشاره کرد تا بدین شکل بتواند بر دموکرات ها فشار وارد 
کند تا منابع مالی س�اخت دیوار مرزی با مکزی�ک را در اختیار او قرار 
دهند . با این حال تهدید او برای اعام وضعیت اضطراری در آمریکا راه 
به جایی نبرد و روز گذشته ترامپ در سخنرانی خود هیچ اشاره ای به 
این راهکار نکرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی 
خود از کاخ سفید بر دموکرات ها برای درخواست بودجه 5.۷ میلیارد 
داری برای س�اخت دیوار در مرز جنوبی مکزیک فشار آورد و آنها را 
متهم کرد که ساخت دیوار مرزی را که تنها آن می تواند مانع هجوم مواد 
مخدر و تبهکاران از طریق مرز جنوبی ش�ود، نادیده می گیرند.  رئیس 

جمهوری آمریکا در یک نطق زنده تلویزیونی...

   حل مشکات طبقه ضعیف 
باید اساسی ترین کار دولت باشد

  آمریکایی ها شکستی بی سابقه از ملت 
ایران در قضیه تحریم ها خواهند خورد

3

دادستان تهران از اعام نظر کارشناس�ی هیات هفت نفره در مورد حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیات سه 
عامل اساسی را مقصر اعام کرده است. به گزارش میزان، عباس جعفری 
دولت آبادی در حاشیه نشس�ت بررس�ی وضعیت پیش فروش خودرو از 
اعام نظر کارشناس�ی هیات هفت نفره در مورد حادث�ه واژگونی اتوبوس 
در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و اظهارکرد: طبق وعده ای که به مردم 
دادیم هیات هفت نفره، نظر کارشناسی را اعام کرده و سه عامل اساسی را 
مقصر دانسته است.دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار 
که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعام شدند، راننده فوت 
کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه ها وصول می شود.جعفری دولت آبادی 

 افزود: برخاف نظر پلیس که به طور درصدی اعام تقصیر کرده بود هیات
 ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه ها را مسئول شناخته است، بعد از اباغ 
این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به 
آن عمل می شود.دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه 
توصیه کرده ایم که اگر خانواده ها آمادگی دارن�د دیه خود را بگیرند طبق 
مقررات دیه از طریق شرکت های بیمه پرداخت می شود.وی با بیان اینکه 
پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان شاءاه پرونده تا هفته آینده 
کار های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می شود و به زودی کیفرخواست صادر 
خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.جعفری 

دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده ها در بخش دریافت دیه ...

دادستان تهران با اشاره به نظر هیات 7 نفره:

راننده، دانشگاه آزاد و پیمانکار  در حادثه اتوبوس مقصر هستند



   پنج شنبه
  20دی 1397   

  شماره  4387

2

  سیاست  

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اس�امی صبح 
دیروز در س�الروز قیام تاریخ ساز مردم قم در 1۹ دی 1356 
در دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از 
س�هل انگاری و سهل اندیشی درباره ریش�ه دشمنی آمریکا 
و اس�تکبار ب�ا ایران اس�امی، »ماهی�ت و حقیق�ت انقاب و 
ش�جاعت و وفاداری ملت و نظام به اه�داف و مبانی انقاب« 
را علت اصلی این خصومت عمیق و مس�تمر خواندند و بابیان 
وظایف مهم »مس�ئوان و مردم« در این مقطع، تاکید کردند: 
رسیدگی به مشکات معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف، 
مهم ترین وظیفه امروز دولتمردان اس�ت و ملت و مس�ئوان 
باید با هوش�یاری، تحریم های آمری�کا را همانند دوران دفاع 
 مقدس به شکستی بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.

 نباید از مکر دشمن غفلت کرد
حضرت آیت اه خامنه ای با تجلیل از قیام سرنوشت ساز مردم قم در 19 
دی سال 56 به عنوان نقطه عطف انقاب اسامی، قم را »شهر، مرکز 
و مادر انقاب« خواندند و افزودند: البته انگیزه هایی برای تغییر فضای 
انقابی قم و کم رنگ کردن روحی��ه انقابی و دینی در آن وجود دارد و 

نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایش��ان با تأکید بر هوش��یاری در مقابل این انگیزه ها، تأکید کردند: قم 
سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقابی است که دنیا را متحول کرد، 
بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دس��ت های خائن، قم را 

از مرکزیت انقاب، خارج و این حرکت تحولی را در آن کم رنگ کنند.
رهبر انقاب اسامی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام 19 
دی پرداختند و خاطرنشان کردند: رئیس جمهور وقت آمریکا در 10 دی 
56 به تهران آمد و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی، 
ایران را »جزیره ثبات« یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایران وابسته و 

مسئوان نوکرمآب آن، خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوی در فاصله ای 
کمتر از 10 روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی 
آمریکا و غرب دانستند و گفتند: کمتر از 10 روز پس از سفر رییس جمهور 
آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شکل گرفت 
و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقاب اسامی و نابودی رژیم 

سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیت اه خامنه ای، استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا 
امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: باوجودآنکه عده ای غرب زده 
و آمریکازده، پز قدرت محاسباتی و آینده نگری آمریکایی ها را می دهند 

اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
ایشان با اش��اره به سخنان سال گذشته یک دولتمرد آمریکایی در جمع 
اوباش تروریست و وعده او به آن ها که جشن سال 2019 میادی را در 
تهران خواهیم گرفت، خاطرنش��ان کردند: توانایی محاسباتی دشمنان 
ای��ران در همین حد اس��ت؛ همان طور که آن زمان ص��دام امیدوار بود 
یک هفته ای به تهران برس��د و منافقین مزدور نی��ز خیال می کردند در 

حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.

 برخی دولتمردان آمریکایی احمق های درجه یک هستند
رهب��ر انق��اب اس��امی افزودن��د: برخ��ی دولتم��ردان آمریکای��ی 
این ط��ور وانم��ود می کنند ک��ه دیوانه ان��د، البته بن��ده ای��ن را قبول 
 ن��دارم ام��ا آن ه��ا حقیقت��اً »احمق ه��ای درجه ی��ک« هس��تند.

ایش��ان قیام مردم قم را نش��انه صف بندی دو دستگاه محاسباتی یعنی 
صف بندی »لیبرال دموکراس��ی دروغین و پای درگل غربی« در مقابل 
»نظام توحیدی و اسامی« برشمردند و گفتند: پس از انقاب نیز آن ها 
با تحریم جمهوری اسامی تصور می کردند کار نظام در کمتر از شش ماه 

تمام خواهد شد درحالی که انقاب اکنون به چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، 
دس��تگاه محاسباتی دقیق نظام اس��امی وجود دارد که امام بزرگوار ما 
فرمود »صدای شکسته شدن استخوان های مارکسیسم را می شنوم« و 

یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
حضرت آیت اه خامنه ای، دش��منی اس��تکبار با پدیده تمدنی انقاب 
اسامی را دشمنی عمیق دانس��تند و خاطرنشان کردند: برخی از روی 
نفهمی یا مس��ائل دیگر، علت دش��منی مستکبران را س��خنان امام یا 
فان مس��ئول علیه آمریکا می دانند، درحالی ک��ه زورگویان جهانی با 
یک قدرت جوان، روبه رشد، پرتاش و پرانگیزه دشمن هستند که این 
قدرت معنوی 40 س��ال است در مقابل چشم آن ها روزبه روز تنومندتر و 
 قدرتمندتر شده و ترک ها و شکاف های استکبار را عمیق تر کرده است.

 لقمه چرب و نرم را ازدست داده اند؛ عصبانی اند
رهبر انقاب اسامی، ایران را قله موقعیت راهبردی در منطقه خواندند 
و افزودن��د: علت عصبانیت آمریکایی ها در اول انقاب این بود که لقمه 

چرب ونرم ایران را به عنوان مهم ترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار 
از ثروت های مادی و منابع طبیعی از دست دادند.

ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه غربی افزودند: خود 
آن ها می گویند ایران با توجه به ظرفیت ه��ای فوق العاده اش پنجمین 
کش��ور ثروتمند جهان است، بنابراین طبیعی است که به خاطر از دست 

دادن چنین ثروتی، عمیقاً عصبانی باشند.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما 
مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق 
و باطل است، چراکه استکبار و استعمار از خون ملت ها تغذیه می کنند و 
انقاب اسامی در مقابل این ظلم آشکار ایس��تاده و برای بیدار کردن 
ملت ها نیز تاش کرده است. رهبر انقاب اسامی، شنیده شدن فریاد 
»مرگ بر آمریکا« در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از موفقیت 
ایران برش��مردند و خاطرنشان کردند: استکبار تاش می کند ملت ها را 
با »ایران هراسی«، »اسام هراسی« یا »شیعه هراسی« گمراه کند، اما 
ملت ها ذاتًا با ایران اسامی دشمنی ندارند و هرجا حقیقت روشن بشود، 

از آن حمایت می کنند.
ایش��ان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را نش��انه آشکار 
ش��دن پیامدهای خطرناک حفره های معنوی در تمدن غرب خواندند و 
افزودند: در طرف مقابل، مردم س��ااری دینی و حرکت به سمت تمدن 
اسامی با استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت 

برای مستکبران رعب آور است.

 حرک�ت انقاب به نتایج خود برس�د، بس�اط اس�تکبار 
برچیده می شود

رهبر انقاب اس��امی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی 
درزمینه علت واقعی و اصلی دش��منی ظالمان جهانی با ایران، افزودند: 
عل��ت اصلی این دش��منی، »ماهیت و حقیقت حرک��ت عظیم انقاب 
اس��امی، ش��جاعت، فداکاری و وف��اداری ملت و پایبندی مس��تمر و 
کامل نظام به مبانی انقاب اس��امی« اس��ت که اگر به توفیق الهی، 
این حرکت به نتایج موردنظر خود دس��ت یابد، بساط استکبار و استعمار 

غرب را برمی چیند.
حضرت آیت اه خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند: فرعون 
می دانست موسی حق است اما دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی 
گفت »نترس��ید، حرکت کنید، من با شما هستم« که این خطاب امروز 
عینًا به ملت ایران اس��ت که در مقابل دش��منی آگاهان��ه فراعنه عالم، 

ایستاده است.
رهب��ر انقاب اس��امی در تبیین نتیج��ه صف آرایی اس��تکبار و ملت 
ایران خاطرنش��ان کردند: هر جبهه ای که در راه خدا حرکت کند، وعده 
قطع��ی و بدون تردید پ��روردگار درب��اره نصرت و پی��روزی او محقق 
خواه��د ش��د، همچنان ک��ه در طول 40 س��ال هرجا درس��ت حرکت 
 کردیم، پیروز ش��دیم و هرجا کوتاهی داش��تیم، پیروزی حاصل نش��د.
حضرت آیت اه خامنه ای رسیدن به چهل سالگی را در روند شکل گیری 
تمدن ها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند: در این مسیر تمدنی، 
چهل س��الگی نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکت ها است و 

به فضل اله��ی و به برکت »ایمان دینی، عزم راس��خ، حضور و آمادگی 
و کار و تاش ملت به ویژه انب��وه جوانان خوش فکر، مبتکر و امیدوار به 
آینده«، حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.

ایشان پیروزی انقاب و تش��کیل جمهوری اسامی را مقدماتی برای 
ش��کل گیری »تمدن اس��امی متناس��ب با دوران فعلی« دانس��تند و 
خاطرنشان کردند: اگر خدا اراده نکرده بود، این مقدمات فراهم نمی شد.
رهبر انقاب اسامی سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را بابیان 

نکاتی مهم خطاب به مسئوان و مردم ادامه دادند.
حض��رت آیت اه خامن��ه ای در مهم تری��ن توصیه خود به مس��ئوان 
به خصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشکات 
معیشتی مردم به ویژه قش��رهای ضعیف قرار دهید، چراکه این مسئله 

اهمیت ویژه ای دارد.

 عده ای در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند
رهبر انقاب با اش��اره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند: 
منابع کشور کم است اما چرا باوجود تذکرات مکرر، جریان ها و افرادی، 
ظالمانه این منابع را می بلعند و با دال بازی و انحصارطلبی در تجارت، 
مانع پیش��رفت کش��ور می ش��وند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی 

می کنند.
رهب��ر انقاب بار دیگر مهم ترین کار امروز مس��ئوان را رس��یدگی به 
مشکات معیش��تی خواندند و افزودند: البته این کار فقط با پول پخش 
کردن حاصل نمی ش��ود، باید مراقب جریان ها و دست های خطرناک و 
مضر بود، همچنان که این مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به 

مسئوان تذکر داده ایم.
ایش��ان، کار و تاش و خدم��ت به انقاب ایران عزی��ز و ملت بزرگ را 
نعمتی الهی خواندند و به مسئوان و دولتمردان تاکید کردند: قدر نعمت 
مس��ئولیت در نظام اس��امی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی 
»مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اش��رافی گری و اسراف و 
رفتارهای طاغوتی« پایبند باشید و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره 

به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیر مومنان باشد.

 نه توپ وتشر آمریکایی ها اعتبار دارد نه وعده شان
»ش��جاعت« و »عقانیت« دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقاب 
خط��اب به مس��ئوان بود. ایش��ان افزودند: در مقابل توپ وتش��ر و 
یاوه گویی های آمریکا و اروپا پس نزنید و بایس��تید و بدانید که این ها 
 ن��ه تهدید، ن��ه »وعده و قول« و ن��ه حتی امضایش��ان اعتبار ندارد.

حضرت آیت اه خامن��ه ای حرف های بی ربط برخ��ی غربی ها را به 
حرف های دلقک ها تش��بیه کردند و افزودن��د: آن ها به ایران توصیه 
می کنند حقوق بش��ر را از س��عودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک 

دلقک نیس��ت؟
حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنش��ان کردند: رفتار صحیح و عقانی، 
وظیفه مس��ئوان است، چراکه با احساس��ات صرف نمی شود کشور را 
اداره کرد البته احساس��ات به عنوان پش��توانه عملی ش��دن تصمیمات 

عقانی ازم است.

»ش��ناخت، قدردانی و اس��تفاده از ظرفیت های درونی به ویژه جوانان« 
دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اسامی به مسئوان و دولتمردان بود.

 جوانان می توانند گره دستگاه ها را باز کنند
ایشان افزودند: جوانان می توانند گره های دستگاه ها را باز کنند، بنابراین 
به آن ها مراجعه کنید و قدرش��ان را بدانید چراکه حتی بلندپروازی های 

آن ها خوب است و کشور را به جلو می برد.
حض��رت آی��ت اه خامن��ه ای در بخ��ش پایان��ی سخنانش��ان، مردم 
را نی��ز ب��ه کمک ب��ه مس��ئوان توصی��ه کردن��د و افزودن��د: بخش 
مه��م تقوی��ت تولی��د داخل��ی در زمینه ه��ای کیف��ی و توزیع��ی، به 
 تولیدکنن��ده و فروش��نده و مغ��ازه دار و م��ردم مرب��وط می ش��ود.
ایشان گفتند: امس��ال س��ال تقویت تولید کااهای ایرانی بوده است، 
اما اآن در آخر س��ال بای��د ببینیم چقدر در این زمین��ه پیش رفته ایم و 

چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اه خامنه ای حضور درصحنه های انقاب را بهترین کمک 
مردم به کشور دانستند و افزودند: دشمن در تاش است با شایعه سازی و 
تهمت پراکنی، مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته 

نمی تواند، اما مردم باید با این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: انقاب و نظام با خواس��ت و حمایت مردم 
ش��کل گرفته و استمرار یافته اما مس��تکبران با وقاحت تمام، مردم را به 
مقابله با همین نظام فرامی خوانند که ازم اس��ت م��ردم در مقابل این 
تبلیغات ایس��تادگی و علی��ه آن حرکت کنند و جوانان با هوش��مندی، 
فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تودهنی به دشمنان تبدیل کنند.

حضرت آیت اه خامنه ای تحریم ها را باعث فشار و بروز مشکاتی برای 
کشور دانس��تند و افزودند: آمریکایی ها با خوشحالی می گویند تحریم 
کنونی ملت ایران در تاریخ س��ابقه ندارد اما ملت ایران ان شاءاه در این 

زمینه شکستی به آن ها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آی��ت اه خامن��ه ای با اش��اره به تحری��م کامل مل��ت ایران 
در دوران دف��اع مق��دس، افزودن��د: دش��منان حتی به ما س��یم خاردار 
نمی دادن��د اما مل��ت و مس��ئوان، آن تحریم ها را به زمین��ه ای برای 
تکیه ب��ر درون و ش��کوفایی اس��تعدادها تبدیل کردن��د، به گونه ای که 
 همان مسیر، امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.

 باید تحریم را وسیله کار و شکوفایی کنیم
رهبر انق��اب تأکید کردند: باید با درس گیری از این تجربه درخش��ان 
و تکیه ب��ر جوانان، تحریم کنونی را به وس��یله ای ب��رای کار و تاش و 
شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به جایی برسیم که آن ها 

نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اه خامنه ای تأکید کردند: به فضل الهی و در پرتو مقاومت 
و هوش��یاری مردم و مس��ئوان و کار و تاش بی وقف��ه، از تحریم ها و 
مش��کات عبور خواهیم کرد و همچنان که در جنگ تحمیلی، صدام را 
به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت، جمهوری اسامی هرروز 
موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت 

صدام دچار خواهند شد.

مقابل یاوه گویی های آمریکا و اروپا بایستید
رهبر معظم انقاب در دیدار مردم قم خطاب به مسئوان:

  سید حسین نقوی حسینی 
یادداشت

 7 استراتژی شکست خورده!
دشمنان انقاب اس��امی آرزوی چهل ساله تغییر نظام اسامی ایران را از ابتدا 
تاکنون در فکر و دل پرورانده و هر از گاهی بس��ته به فراهم بودن شرایط، برای 
تحقق این رؤیا تقا کرده اند. بااین حال، هر بار ناکام مانده و به در بسته خورده اند. 
جمهوری اسامی را یک قدرت نوظهور می دانستند که می تواند طومار آن ها را 
در هم بپیچد و منافع آن ها را در معرض خطر جدی قرار دهد. درست فکر کرده 
بودند! ولی از آنجا که هیچ گاه نتوانستند درک درستی از ماهیت و جوهره انقاب 
اسامی داشته باشند، هر طرح و توطئه و برنامه ای که چیدند، به نتیجه دلخواه آنان 
منتهی نشد. به عبارت دیگر، دلیل ناکام بودن پروژه های پیچیده و چندایه آن ها 
این بود که این آرزو در مرحله تحقق، با محاسبات درست همراه نبود و طراحی ها 

مبتنی بر واقعیات جامعه ایرانی - انقابی شکل نگرفته بود.
این حقیقت نکته بسیار مهمی است که در آستانه فجر چهلم در فرمایشات روز 
گذشته رهبر معظم انقاب به آن اشاره شد: »ایران را در اولین ماه های پیروزی 
انقاب تحریم و ادعا کردند که تا 5 الی 6 ماه دیگر انقاب اسامی از بین می رود... 
چندی پیش هم یکی از دولتمردان آمریکایی در جمع یک مش��ت تروریست و 
اوباش گفت امیدوار است که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیرد. جشن 

2019 چند روز پیش بود«! )19 دی 97(
چندین سال است که اندیشکده های آمریکایی که خوراک فکری مقامات این 
کشور را فراهم می کنند در نشست ها و نطق های خود اعام می کنند که فشار و 
تحریم علیه جمهوری اسامی ادامه خواهد یافت تا زمانی که مسئولین کشور 
به تغییر محاسبات روی آورند. بر همین مبنا کاخ سفید و اذنابش هفت استراتژی 
بزرگ را در کش��ورمان به اجرا گذاش��ته که هیچ کدام از آن ها به تغییر نظام و یا 

دست کم به تغییر محاسبات منتهی نشده است.
1. ایج��اد تفرقه قوم��ی و ترویج جدایی طلب��ی در بین اق��وام ایرانی. تحریک 
قومیت ه��ای کرد، لر، بلوچ، عرب و ... برای کلید زدن ش��ورش به این بهانه که 
انقاب اس��امی نماینده یک قوم و تفکر است و بقیه را نادیده می گیرد، اولین 
سکانس از توطئه های سریالی نظام سلطه بود. غائله ای که در مرزهای جنوب 
غربی و گوش��ه و کنار کشور شکل گرفت، با تحریک انگیزه های تجزیه طلبانه 
آغاز ش��د اما وقتی نیمه پنهان این توطئه بر مأ شد، برخی گروه ها و اقوامی که 
در صف مخالفان انقاب بودند، به انقابیون پیوس��تند و راه خود را از بدخواهان 

کشور جدا کردند.
2. جنگ تحمیلی هشت س��اله نیز پرده دوم این برنامه های سنگین ضدایرانی 
بود که صد در صد به پیروزی آن ایمان داش��تند. صدام در خیال فتح تهران طی 
چند هفته و حداکث��ر چند ماه بود و آمریکایی ها به وی ق��ول داده بودند تا انواع 
پش��تیبانی های نظامی و اطاعاتی را از وی به عمل آورند. رژیم بعث در نهایت 
به عنوان متجاوز شناخته شد و اندوخته ای گران بها برای بالندگی کشور در همه 

بخش ها به ویژه در حوزه نظامی به دست آمد.
3. تهاجم فرهنگی و هجمه به باورها و اعتقادات مردم پس از عقیم ماندن حربه 
نظامی، راهکار بعدی آن ها بود. محاسبه کرده بودند که مردم از نظام خسته شده اند 
و به دنبال آزادی به سبک غربی هستند. تأثیر عمیق فرهنگ جهاد و شهادت پس 
از جنگ تحمیلی را اما در نظر نگرفتند و به عکس آنچه به دنبالش بودند، عاقه 
جوانان به معنویات، شعائر مذهبی و ارزش های انقاب سال به سال مضاعف شده 
است. مراسمات باشکوه شب های احیا، اعیاد و مناسبت های مذهبی و جشن های 
یوم اه 22 بهمن، 9 دی و ... ازجمله نمونه های بارز این اقبال عمومی و غیرقابل 

خدشه به شمار می آیند.
4. ممانعت از پیش��رفت علمی - صنعتی کش��ور از دهه 80 به این سو سرعت 
بیشتری گرفت؛ هرچند پیش از آن هم به اشکال مختلف دیده می شد. بااین حال، 
دانشمندان جوان ایرانی با افتخار به باشگاه کشورهای دارای فناوری پیشرفته 
هسته ای، نانو، هوا- فضا، پزشکی و... پیوستند و در این راه، شهدای پرافتخاری 
تقدیم شد. کشورمان به برکت این مجاهدت ها اکنون در رتبه های برتر علمی 
جهان قرارگرفته و همه فناوری ها به شکل غیرقابل تغییری بومی سازی شده اند.

5. برنامه ریزی برای براندازی نظام اسامی در فتنه سال های 78 و 88 که شدت 
و خطر آن ای بس��ا از خطر جنگ تحمیلی بیشتر بود، برگ دیگری از محاسبات 
بی ثمر علیه جمهوری اسامی محسوب می شود. فتنه مخملی و عبری، عربی، 
غربی سال 88 از انقاب های رنگی الهام گرفته شده بود که از قضا همه آن ها با 
موفقیت همراه بود و طراحان آن، احتمال شکست آن را ناچیز می دانستند. نکته 
اینجاس��ت که فتنه 88 در امتداد پروژه بره��م زدن ژئوپولتیک منطقه و جنگ 
داخلی سوریه قرار داشت که به محاق رفتن آن، به بزرگ ترین فضاحت آمریکا در 

سال های اخیر تبدیل شده است.
6. در پسابرجام، نفوذ برای تغییر محاسبات مسئوان و باورهای مردم را شاهد 
بودیم؛ به این نحو که دوگانه »معیشت – ارزش ها« برجسته و این گونه تبلیغ شد 
که برای برخورداری از رفاه و معیشت باید از آرمان های انقاب کوتاه بیاییم. این در 
حالی است که برخی کشورها برای برخورداری از معیشت بهتر، تن به خواسته های 
غرب داده اند اما هنوز تحت فشار و تحقیر قرار دارند. ازاین رو، می توانیم بگوییم 
که این بار، مردم بیش از مسئولین برای مقابله با نفوذی ها قد علم کردند و اجازه 
ندادند که این دوگانه شوم به سمت معیشت عاریه ای و تحقیرآمیزی که سرابی 

بیش نیست، متمایل شود.
7. آخرین تیر ترکشی که در چله کمان گذاشته اند، بحث تحریم های اقتصادی 
است؛ با این ماحظه که مردم را در مقابل نظام قرار دهند. از منظر آن ها مردمی 
که همیشه به عنوان اصلی ترین پشتوانه های نظام روبه روی زرسااران بین المللی 
می ایستند، به دلیل تحریم ها و فشارهای وارده بر معیشتشان، برای دفاع از نظام 
بی انگیزه خواهند شد. تصور آن ها این است که فشارهای تحریمی اخیر که ابعاد 
و بخش های آن را گس��ترده تر و متنوع تر شده، گارد مردم را نسبت به دشمنان 
قسم خورده انقاب باز می کند و نوعی تمایل به تغییر وضعیت را در جامعه حتی اگر 
به قیمت استقبال از بیگانگان باشد، ایجاد می نماید. البته این محاسبه هم مثل همه 
محاسبات چهل سال گذشته قطعاً غلط است. به تعبیر سکان دار انقاب در دیدار 
با مردم قم: »تحریم ها فشارهایی را بر کشور و مردم وارد می کند. آمریکایی ها با 
خوشحالی می گویند این تحریم ها در تاریخ سابقه ندارد. بله، سابقه ندارد؛ ان شاءاه 

شکستی هم که آمریکایی ها می خورند سابقه ندارد.«
و بااخره اینکه دشمن در جنگ سخت و نرم با این باور که در کشور بازدارندگی 
و ثبات سیاس��ی وجود ندارد هجمه خود را آغاز کرد اما مقاومت خستگی ناپذیر 
موجب شد که حریف، محاس��باتش را تغییر دهد و به این نتیجه برسد که تمام 
برآوردهایش غلط و پوچ بوده اس��ت. در حال حاضر نیز مردم و مسئولین مانند 
گذش��ته باید محاسبات دشمن را با حفظ انس��جام، اقتدار و یکپارچگی کشور، 
شناخت درس��ت تهدیدات به شکست بکش��انند تا بتوانیم از این پیچ تاریخی 

به سامت عبور کنیم. ان شاءاه.

 HEMAYATONLINE. 
IR

آی�ت اه آملی اریجانی ب�ا قدردانی از مق�ام معظم رهبری 
برای اعتماد به وی به منظور حضور در شورای نگهبان، اظهار 
امیدواری کرد: با توفیق الهی و عمل خالص بتواند وظیفه خود 

را به نحو احسن انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، آیت اه صادق آملی اریجانی 
بعد از خوش آمدگویی دبیر شورای نگهبان به حضور مجدد وی در این 
شورا گفت: خداوند متعال را ش��اکرم که می توانم در این نهاد مقدس، 
مؤثر و مهم خدمت کنم. وی با تش��کر از مقام معظم رهبری از اعتماد 
و ایق دانس��تن وی برای حضور در ش��ورای نگهبان افزود: امیدوارم 
بتوانم وظیفه ای را که به عهده دارم به نحو احسن انجام دهم. آیت اه 
صادق آملی اریجانی با بیان اینکه از زمان آغاز خدمت وی در شورای 
نگهبان، 17 سال می گذرد گفت: در مدت خدمتم در این شورا در محضر 

فقها و حقوقدان های عزیزی بودم که متأس��فانه اکنون حاضر نیستند 
و امیدوارم خداوند متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود محش��ور کند و 
مش��مول رحمت الهی قرار گیرند و ما هم با توفیق الهی وظیفه کاری 

خود را مخلصانه انجام دهیم

 ابراز خرسندی آیت اه جنتی از حضور مجدد 
آیت اه آملی اریجانی در شورای نگهبان

آیت اه جنتی هم در جلسه روز گذش��ته با عرض خیرمقدم به حضور 
مجدد آیت اه آملی اریجانی در شورای نگهبان، افزود: حضور آیت اه 
آملی مایه خوشبختی است و س��وابق ارزنده وی در این شورا محفوظ 
اس��ت و امیدواریم با حضور این عالم عزیز حرکت جدیدی در کارهای 
شورا ایجاد ش��ود.  وی بابیان اینکه امسال س��ال تلخی برای شورای 
نگهبان بوده اس��ت، گفت: متأسفانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده و 

یا به تعبیری حافظه شورای نگهبان را از دست دادیم و بعدازآن آیت اه 
هاشمی ش��اهرودی، آن فقیه عالم عامل مرحوم شدند و اکنون هم با 
اظهار تأسف شاهد بیماری آیت اه مؤمن هستیم که از خداوند متعال 
شفای عاجل وی را خواس��تاریم. دبیر ش��ورای نگهبان با برشمردن 
مراتب علمی آیت اه هاشمی ش��اهرودی در حوزه های علمیه نجف 
و قم، از س��وابق انقابی و خدمات ارزنده وی در جایگاه های مختلف 
ازجمله شورای نگهبان و قوه قضائیه نام برد و از درگاه الهی برای وی 
طلب مغفرت کرد. آیت اه جنتی با اش��اره به ایام بررسی بودجه اضافه 
کرد: ش��ورای نگهبان با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور می تواند 
و باید در بررس��ی بودجه دقت بیش��تری کند تا از اسراف و تبذیرهای 
احتمال��ی جلوگیری کند. دبیر ش��ورای نگهبان در پای��ان به 19 دی، 
روز تاریخی که مردم ش��ریف قم به حمایت از امام خمینی )ره( در پی 
اهانت رژیم طاغوت در روزنامه اطاعات به ایشان به پا خواستند اشاره 

کرد و افزود: این حرکت پر خیروبرکت موجب ش��د تا در دیگر شهرها 
مردم علیه رژیم مس��تبد طاغوت به پا خیزند و هرساله در این روز مقام 
معظم رهبری در جمع مردم عزیز قم که به محضرش��ان تشریف فرما 
می ش��وند رهنمودهای مهمی خطاب به ملت ش��ریف ایران دارند که 

بسیار راهگشاست.

امیدوارم با توفیق الهی در انجام وظیفه موفق باشم
آیت اه آملی اریجانی در جلسه شورای نگهبان:

اقتدار دفاعی ایران 
زبانزد دوست و دشمن است

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه 
در ه��ر صحنه ای که انقابی عمل کردیم به نتایج 
معجزه گون و ش��گرفی دست یافتیم، گفت: امروز 
دستاوردهای موشکی و اقتدار دفاعی ایران زبانزد 
دوست و دشمن اس��ت. محسن رضایی در دومین 
روز برگزاری همایش تبیین دستاوردهای 40 ساله 
انقاب اسامی اظهار داشت: چهل سالگی انقاب 
اس��امی بهترین فرصت برای تبیین و بازنمایی دستاوردهای این انقاب شکوهمند و 
الهام بخش است.  رضایی بابیان این که باگذشت چهار دهه از انقاب اسامی تقریباً در 
تمامی زمینه ها پیشرفت داشته ایم، گفت: در هر صحنه ای که امریکا را کنار زده و انقابی 
عم��ل کردیم نتایج معجزه گون و بس��یار امیدبخ��ش و در هر حوزه ای ک��ه به توان و 
ظرفیت های داخل کم توجه بوده ایم هنوز هم با مشکات و موانعی روبرو هستیم. دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر ضرورت ش��ناخت دقیق و عدم اعتماد به دشمن و 

پرهیز از ساده اندیشی و ساده انگاری تاکید کرد.

ایران در پاسخ به اتحادیه اروپا در چارچوب 
عمل متقابل اقدام می کند

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران در پاسخ 
به این اقدام و در چارچ��وب عمل متقابل اقدامات 

مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
بهرام قاسمی ضمن محکومیت تصمیم غیرمنطقی 
و تعجب برانگیز اتحادیه اروپ��ا که بر پایه اتهامات 
بی پایه و اس��اس، چند تبعه ایرانی را مورد تحریم 
قرار داده اس��ت، این اقدام را نش��انه عدم صداقت 
کش��ورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم خواند و گفت: اتحادیه اروپا به جای قرار دادن 
نام گروه های تروریستی و جنایتکاری همچون منافقین و ااحوازیه در فهرست تحریم 
خود، آنان را در اقدامات ضد انس��انی و تروریستی خود آزاد گذارده و حتی تحت حمایت 
خود قرار می دهد؛ اما جمهوری اسامی ایران را که پرچم دار مبارزه با تروریسم در منطقه 

بوده و اروپا امنیت خود را مدیون آن است، مورد اتهام قرار می دهد.
قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران در پاسخ به این اقدام و در چارچوب عمل 

متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

حاکمیت ملی و رأی مردم بزرگ ترین 
دستاورد انقاب است

 رییس جمهور در جلس��ه هیات دول��ت گفت: اگر 
واقعیت های انقاب را درس��ت توضیح ندهیم، به 

خون شهدا و امام )ره( خیانت کرده ایم.
حجت ااس��ام حس��ن روحانی همچنین تبیین 
اقدامات انجام شده و دستاوردهای 40 ساله انقاب 
اسامی را ضروری خواند و با اشاره به نزدیک شدن 
جشن چهلمین س��الروز پیروزی انقاب اسامی، 
گفت: امروز در آستانه چهلمین جشن پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، اشتغال جوانان 
و تأمین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم همه ما در کشور است و نباید اجازه دهیم 
مردم با مشکل مواجه شوند.  رییس جمهور تصریح کرد: همه چیز در کشورمان بر مبنای 
آراء مردم اس��ت و این حاکمیت ملی، بزرگ ترین دستاورد انقاب اسامی ما بود و این 
را باید تبیین کنیم.  روحانی در بخش دیگری از سخنان گفت: امروز هرکدام از ما در هر 
بخشی که کار و تاش می کنم دو وظیفه مهم اشتغال جوانان و معیشت مردم را برعهده 

داریم.  معیشت مردم باید ثبات پیدا کند و بازار باید آرامش داشته باشد.

فرهنگ ایران باعث خیزش ملت ها 
در برابر ظالمان شد

مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: فرهنگ و تمدن 
نوین اسامی از سوی جمهوری اسامی ایران به 
سایر کشورها صادرشده و باعث شده تا ملت ها در 
براب��ر ظالمانی همچون رژیم صهیونیس��تی به پا 
خیزند.  سردار سرلشکر سید یحیی صفوی مشاور 
عالی فرمانده کل قوا در دومین همایش سراس��ری 
راوی��ان انقاب و دفاع مقدس اظهار داش��ت: پس از 
گذشت چهل سال از انقاب اسامی ایران، الگویی برای ظلم ستیزی ارائه می کند. مشاور عالی 
فرمانده کل قوا با تاکید بر لزوم بهره گیری از فرهنگ دفاع مقدس در مسائل روز کشور گفت: 
شما راویان باید ابعاد دفاع مقدس را بیان کنید و به مسائل روز و آینده کشور ارتباط دهید چراکه 
برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب در تمام حوزه هامی توان از فرهنگ دفاع مقدس استفاده 
کرد. سرلشکر صفوی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش اقتصاد کشور است 
افزود: یکی از بسترهای موردنیاز برای تحقق این هدف ایجاد ثبات اقتصادی است. نباید 

هرروز قوانین پیرامون بخش های اقتصادی دست خوش تغییراتی شود.



دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 4 نفر از متهمان پرونده 
دومان توکان به ریاس�ت قاضی صلواتی در ش�عبه چهارم 
دادگاه ویژه رس�یدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی 

برگزار شد.

به گ��زارش میزان، اتهام این افراد مش��ارکت در اخ��ال عمده در نظام 
اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای است.

این پرونده 60 جلد بوده و 186 شاکی دارد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلس��ه گف��ت: آغاز دومین جلس��ه محاکمه 
متهمان ش��رکت دومان توکان پرونده کاسه 960998 در شعبه چهارم 
دادگاه ویژه رس��یدگی به پرونده های اخالگران و مفسدین اقتصادی با 
حضور مستشاران، متهمان، وکای آن ها، نمایندگان دادستان به صورت 

علنی را اعام می کنم.
 رییس دادگاه تأکید کرد: اخال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص 
موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی شود بلکه به گونه ای مقتضی نظم 

باید برقرار شود.
در این لحظه قاضی دادگاه از ش��کات حاضر در جلسه خواست درجایگاه 

حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کنند.
یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و 940 میلیون 
تومان س��رمایه گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان 
توکان به سرمایه گذاران چنین القا می شد که سرمایه آن ها در پروژه های 

واقعی صرف شده است.
شاکی افزود: شواهد نشان می دهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی 
داشته باشند و من تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مساله اصلی است 

را بازپس بگیرید.
در ادامه قاضی از شاکیان مجدداً خواس��ت هرکس که صحبتی دارد در 
جایگاه حاضر شود، سپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری 

خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.
کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خاصه ای 
از گزارش رسمی، گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمان با تبلیغات، 
تهیه بروشور و سایر روش ها اقدام به انعقاد قرارداد های مختلف از جمله 

ایجاد رستوران و پتروشیمی اقدام به جذب سرمایه کرده اند.
کارشناس رس��می دادگستری بیان کرد: اسناد حس��ابداری برای ثبت و 
کنترل لحاظ نش��ده اند و اطاعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی 

هم نبود و ما به ناچار وارد حساب های بانکی شدیم. 
 در ادامه دومین جلسه رس��یدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند 
متهم ردیف اول پرونده به دس��تور قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات در 

جایگاه قرار گرفت.  متهم ردیف اول پرونده در ابتدا خود را به این شرح 
معرفی کرد: دومان سهند هستم فرزند اکبر متولد 1361 دارای مدرک 

دیپلم و اهل تهران متاهل و فاقد سابقه کیفری.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی بار دیگر اتهام وی را قرائت 
کرد و از او خواس��ت تا دفاعیات خود را ش��رح دهد. متهم دومان گفت: 
پیش از آغاز دفاعیات خود اعام می کنم که دفاعیات کامل توسط وکیل 
انجام خواهد شد. البته من خودم وکیلی را معرفی کرده بودم و حتی تمبر 
نیز باطل کرده بود، اما ش��ما اجازه ندادید تا او وکالت مرا به عهده بگیرد 
و برای من وکای تسخیری انتخاب کردید که به هیچ وجه مورد تأیید 

من نبودند و نیستند و حتی من کتباً آن ها را عزل کرده بودم.
وی ادامه داد: وکای تسخیری من حتی کیفرخواست را مطالعه نکردند.
دومان س��هند در ادامه بیان داشت: پرونده من در سال 96 تشکیل شد، 
اما ضابطان و بازپرس هشت ماه فرآیند رسیدگی به آن را طول دادند که 
باعث شده پرونده من با استجازه مقام معظم رهبری همزمان شود. البته 
پرونده من نه تنها وصف کیفری ندارد بلکه صاحیت رسیدگی در دادگاه 
انقاب را نیز ندارد. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی در واکنش 
به ادعای مطرح شده توسط متهم اظهارکرد: براساس استجازه رهبری 
وکای پرونده های مفس��دان اقتصادی براساس تبصره 48 قانون آیین 
دادرسی کیفری انتخاب می شود؛ که البته وکیلی که شما انتخاب کردید 

جزو آن ها نبوده است و این ادعای شما به کلی رد می شود.
قاض��ی صلواتی در ادامه گفت: براس��اس لیس��ت وکای م��ورد تأیید 
قوه قضاییه وکای حاضر چندی��ن روز پرونده را مطالعه کردند و ایحه 
صادر کردند لذا ش��ما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود را ارائه 

دهید.

در این هن��گام وکیل متهم نیز از محضر دادگاه خواس��ت تا توضیحاتی 
در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم مطالعه کیفرخواست ارائه کند.

وی بیان داشت: شما اگر قصد ادامه دروغگویی خود را دارید، ادامه دهید، 
اما متن کیفرخواست اکنون در مقابل من قرار دارد و ما یک روز کامل در 

اوین بودیم و تلفنی نیز با شما )متهم(در تماس بودیم.
وکیل دیگر متهم نیز گفت: شما ادعای دروغی را مطرح می کنید.

در ادام��ه مته��م به ش��رح دفاعی��ات خ��ود پرداخت و گفت: ش��رکت 
س��رمایه گذاری دومان توکان اجازه جذب و هدایت سرمایه را داشته و با 
توجه به عملکرد شرکت در جذب سرمایه این مجموعه نیازی به اخذ مجوز 
از نهاد های مالی را نداشته، چون که سپرده جذب نکرده بلکه سرمایه جذب 
کرده است و جذب و هدایت سرمایه س��رمایه گذاران تنها در پروژه های 

تعریف شده بوده و قرارداد سرمایه گذاری نیز منعقد می شده است.
وی در پایان دفاعیات خود مدعی ش��د: صراحت��اً اعام می کنم صرفاً به 
دنبال بازگرداندن حق سرمایه گذاران شرکت هستم و موارد مطرح شده 

در کیفرخواست خاف واقع  است.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: 
شما به دنبال برهم زدن فضای دادگاه هستید شما در تماس تلفنی از زندان 
شکات را تهدید کرده اید و به جای این اقدامات باید حق شکات را بپردازید.

قاض��ی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت: ش��ما با ایجاد اختاف در بین 
ش��کات از آب گل آلود به دنبال ماهی هستید و با تطمیع برخی از شکات 

در صدد ایجاد اختاف میان آن ها هستید.
در این بخش از جلس��ه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلس��ه را اعام کرد 
و گفت: جلس��ه بعدی رس��یدگی به این پرونده در روز شنبه 22 دی ماه 

برگزار خواهد شد.

   پنج شنبه
  20دی 1397   

  شماره  4387

3

  قض�ایی  

دادستان تهران با اشاره به نظر هیات 7 نفره:
راننده، دانشگاه آزاد و پیمانکار 
در حادثه اتوبوس مقصر هستند

دادس��تان تهران از اعام نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانش��گاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیات 

سه عامل اساسی را مقصر اعام کرده است.
 به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی 
وضعیت پیش ف��روش خودرو از اعام نظر کارشناس��ی هیات هفت نفره 
در م��ورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانش��گاه عل��وم تحقیقات خبر داد 
و اظهارک��رد: طبق وعده ای که ب��ه مردم دادیم هیات هف��ت نفره، نظر 

کارشناسی را اعام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.
دادس��تان تهران ادام��ه داد: رانن��ده، دانش��گاه و پیمانکار که مس��ئول 
خدمات رس��انی در آنجا بوده است مقصر اعام ش��دند، راننده فوت کرده 

است و از طریق بیمه، مبلغ دیه ها وصول می شود.
جعفری دولت آبادی افزود: برخاف نظر پلیس که به طور درصدی اعام 
تقصیر کرده بود هیات 7 نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه ها را مسئول 
شناخته است، بعد از اباغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر 

اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می شود.
دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده ایم 
که اگر خانواده ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق 

شرکت های بیمه پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه پیش��رفت پرونده مطلوب بوده اس��ت، گفت: ان شاءاه 
پرونده تا هفته آینده کار های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می ش��ود و 
به زودی کیفرخواست صادر خواهد ش��د و امیدواریم پرونده به زودی نیز 

به دادگاه ارسال شود.
جعف��ری دولت آبادی اف��زود: چنانچه خانواده ها در بخ��ش دریافت دیه 
پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد 
و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، 
چون طول درمان آن ها طوانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان 
نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده 

تفکیک شده است.
دادستان تهران تصریح کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند 
منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته ش��ده است، 
توصیه کردیم که در این بخش ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری 

در این زمینه 10 نفر هستند.
وی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد، 
گفت: خانواده هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح 

شکایت کرده اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

 صدور 6 ماه حبس برای 15 متهم خرید و فروش ارزی 
جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان 
کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده ای که در این زمینه 
به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر 
کدام به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد 
و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

  دادس��تان تهران ادامه داد: تمام کس��انی که در معابر خرید و فروش ارز 
م��ی کنند دچار این گرفتاری خواهند ش��د بنابراین این مس��ائل را جدی 
بگیرند، حدود 45 کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده 

است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

 پرونده 20 ش�رکت لیزینگی با بیش از پنج هزار ش�اکی 
مفتوح است

همچنی��ن به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما، جعف��ری دولت آبادی 
در نشس��ت بررس��ی پرونده های تخلفات ش��رکت های لیزینگی افزود: 
این روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش فروش خودروها هستیم 
و در قوه قضایی��ه هر وقت با این پرونده ها مواجه می ش��ویم به این نتیجه 
می رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود.

وی گفت: از دیگ��ر خصوصیات این پرونده ها این اس��ت که براس��اس 
اعتماد مردم ش��کل می گیرد و ش��رکت ها مدتی بی سرو صدا کارشان را 
پیش می برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می شود با خیل شاکیان 

مواجه می شویم.
دادس��تان عمومی و انقاب ته��ران گفت: امروز 20 پرون��ده قضایی در 
دادس��تانی تهران در خص��وص تخلفات ش��رکت های لیزینگی در حال 
بررسی اس��ت و در قریب به اتفاق این پرونده ها به این نتیجه رسیدیم که 
نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت های 

لیزینگی و موضوع پیش فروش خودرو کافی نبوده است.
وی افزود: وقتی متهمان این پرونده ها بازداشت می شوند اداره شرکت ها 
مختل می شود و مردمی که پول داده اند به دنبال اجرای تعهدات هستند و 
کارها با بازداشت متهم مختل می شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند 

مشکات دیگری برای مردم ایجاد می شود.
دادس��تان عمومی و انقاب تهران گفت: ما در این روزها شاهد تجمعات 
گس��ترده مقابل دادستانی هس��تیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و 

طافروشی شادی با 6 هزار شاکی مواجهیم.
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به اینکه چندین پرونده شرکت های 
لیزینگی که منجر به صدور حکم ش��ده است، اشاره کرد و گفت: شرکت 
نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان 

است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: شرکت پاس��ارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در 
زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف 
نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 

شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است.
دادستان عمومی و انقاب تهران در ادامه به تعدادی دیگر از پرونده های 
شرکت های لیزینگی اش��اره کرد که این پرونده ها منجر به صدور حکم 

نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است.
جعفری دولت آبادی درباره تعدادی از این شرکت ها گفت: شرکت آرمان 
پرش��ین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی ، شرکت 
عظیم خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، 
شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی 
عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می خورد. وی در 
ادامه گفت: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی 
و شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و 100 میلیارد تومان بدهی و شرکت 
مفتاح رهنورد با هزار و 133 ش��اکی و شرکت رامک خودرو )پرونده دوم( 
با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد. دادستان 
عمومی و انقاب تهران ادامه داد: ش��رکت کیمیا خ��ودرو با 120 میلیارد 
تومان بدهی یک هزار و 100 شاکی و مهرخودرو با دومیلیارد تومان بدهی 
و 160 شاکی و شرکت آرکافاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی 
و شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی و شرکت 
رسپیناخودرو با 10 میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال 
بدهی دیگر پرونده هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال 
رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.

روی خط خبر

مع�اون اول قوه قضایی�ه، گف�ت: یک�ی از خدم�ات نظ�ام 
جمهوری اس�امی ای�ن بود که دس�ت همه مفس�دان را 
کوت�اه کرد و همه ام�وال آن ها را به نفع م�ردم و بیت المال 

مصادره کرد.

حجت ااسام و المسلمین غامحس��ین محسنی اژه ای در برنامه  
تلویزیونی بدون توقف، اظهارک��رد: یکی از خدمات نظام جمهوری 
اسامی این بود که دست تمام مفس��دان را کوتاه کرد و همه اموال 
آن ها را به نفع مردم و بیت المال مصادره کرد؛ درواقع یکی از وظایف 

قوه قضاییه از همان روز های اول این موضوع بوده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد: در جمهوری اس��امی در 
همان ابتدا هم نگاه به این موضوع بود که این اموال غصب ش��ده به 
بیت المال و مردم بازگ��ردد و هم در عین حال، محاکمه طبق قانون 

و شرع صورت گیرد.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مهمی که قوه قضاییه انجام داد اقدام 

مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ادام��ه داد: یکی از مس��ائل مهم در تثبیت جمهوری اس��امی، 
امنیت مردم است و همه می دانیم که امنیت در تثبیت نظام مهم بوده 
است لذا یکی از دستگاه ها و قوایی که تثبیت نظام و در جهت تأمین 
امنیت پایدار و در جلوگیری و پیشگیری از جرایم اقداماتی انجام داده 

قوه قضاییه است.
مع��اون اول قوه قضاییه اذعان ک��رد: در همان س��ال های ابتدایی 
انق��اب قرار ب��ود چند کودتا انجام ش��ود ک��ه قوه قضاییه با کمک 

سایر دس��تگاه های نظامی و انتظامی عوامل کودتا را شناسایی و به 
مجازات رساند.

وی تصریح کرد: شما می دانید که در 31 شهریور سال 1359 از یک 
طرف جنگ خارجی نظامی تحمیل شد و از طرف دیگر عوامل دشمن 

با نام های مختل��ف همراه با جنگ نظامی بیرونی در داخل کش��ور 
دست به اس��لحه بردند و امنیت و اموال مردم را خدشه دار می کردند 
و خرمن یک کش��اورز بیچاره را آتش می زدن��د و مردم کوچه و بازار 
را ترور می کردند باید توجه داش��ت که چه کسی با این تروریست ها 

مقابله کرد و چه کسی در آن جنگ تمام عیار در اول انقاب با ستون 
پنجم دش��من در داخل مقابله کرد که البته ته مانده های آن ها امروز 
دست به دامن آمریکا، اس��رائیل و دشمن های سرسخت جمهوری 

اسامی شده است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داش��ت که آن ها مجازات ش��دند و به 
شکلی با آنها برخورد شد که جلوی خیلی از ناامنی های بعدی گرفته 
و پیش��گیری صورت گرفت و در نهایت امنیت برق��رار و یک نظام 
تثبیت شد. معاون اول قوه قضاییه، اظهارکرد: قوه قضاییه با نداشتن 
امکانات، استقال کامل و موفقیت های خوبی داشته است. درحقیقت 
قوه قضاییه دست همه اجانبی که در داخل کشور قصد دخالت داشتند 
را قطع کرد و به هیچ دولت خارجی اجازه نداد که کوچک ترین دخالتی 
در قوه قضاییه داشته باشد و در طول این 4 دهه اجازه نداد که یک مورد 

دولت خارجی با واسطه یا بی واسطه نفوذ کند.
وی با بیان اینکه در داخل کش��ور نیز قوه قضاییه تمام تاش خود را 
کرد تا اج��ازه دخالت به دیگری ندهد، گفت: اگ��ر متهم معاون اول 
ریی��س جمهور، وزیر، نماین��ده و حتی از خ��ود قوه قضاییه بود با آن 

برخورد شده است.
محس��نی اژه ای در ادامه اذعان کرد: ما از خ��ود قوه قضاییه چند نفر 
را از اول انق��اب اعدام کردیم که برخی از آن ه��ا قبل از انقاب در 

قوه قضاییه بودند و برخی پس از انقاب وارد قوه قضاییه شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوعات علنی نشده است، 
گفت: ش��ما یادتان نیس��ت، اما این موضوعات وجود داش��ته است، 

بنابراین این یک بخش استقال است.

استقال کامل دستگاه قضا از دستاوردهای انقاب اسامی است
محسنی اژه ای: 

دادس�تان کل کش�ور، گف�ت: هیچ کش�وری 
اج�ازه نمی ده�د فضای مجازیش رها باش�د 
و فیلت�ر برخی ش�بکه ها و کانال ه�ا به معنای 
چشم پوش�ی از امکان�ات خوب و ارزش�مند 
فضای مج�ازی نیس�ت، آنچه م�ا را به صدور 
حکم قضایی در برخی موارد متوس�ل می کند، 

آسیب هایی است که متوجه جامعه می شود.

حجت ااسام و المسلمین محمدجعفرمنتظری در جلسه 
بررسی تهدیدات حوزه فرهنگی و اجتماعی، اظهارکرد: 
همه می دانیم دشمن در مقابله با نظام جمهوری اسامی 
از حربه های مختلف و راه های گوناگون ورود پیدا کرده 
و می کند و از جمله راه های ورود، مسایل فرهنگی جامعه 
است. وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان 
شبیخون فرهنگی دشمن، ادامه داد: در طول سال های 
متمادی شاهد هستیم این شبیخون انجام شده و روز به 
روز هم ابعاد گسترده تری پیدا می کند لذا وظیفه همه ما 
در نظام جمهوری اسامی چه در دستگاه های فرهنگی 
و چه در دستگاه های دیگر که به نحوی از انحا مسئولیت 
هدایت مس��ایل فرهنگی را بر عهده دارند، این است که 
به این موضوعات توجه جدی داشته باشیم. دادستان کل 
کشور تصریح کرد: دستگاه قضا از جهت جرایمی که در 
حوزه فرهنگی شکل می گیرد وظیفه دارد که در چارچوب 

قوانین و مقررات به این قبیل پرونده ها رسیدگی کند.
منتظری به نقش قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم 
اشاره کرد و ادامه داد: از منظر حقوق عامه باید دادستان ها 

به حقوق مردم توجه داشته و در مسائل فرهنگی در جایی 
که اقتضا می کند، ورود کنند.

دادستان کل کش��ور به تعریفی از ش��بیخون فرهنگی 
پرداخ��ت و گفت: ش��بیخون فرهنگی عبارت اس��ت از 
هجوم دش��من بر فکر اعتق��ادی و اخاق��ی جامعه به 
صورت غافلگیرانه با ه��دف اینکه باورهای و اعتقادات 
جامعه یا اخاق شهروندان را یا به طورکلی متاشی کند 
یا کارآیی ازم را س��لب کن��د. وی بیان کرد: خمیر مایه 
اصلی که قوام نظام بر آن استوار است اعتقاد راسخ مردم 
به مبانی دینی بوده است و خاستگاه این نظام و انقاب 
و جمهوری اسامی فکر و اندیشه و گرایش های دینی 
مردم بوده و اس��ت. دادستان کل کشور ادامه داد: جنگ 
نظامی و توطئه های دشمنان با شکست های پی در پی 
مواجه ش��د و لذا جنگ فرهنگی را مورد توجه قرار دادند 
و همه ابزار ها را در این راس��تا ب��ه کار گرفتند. وی بیان 
داش��ت: دش��من اعتقادات مردم و افکار اسام گرایانه 
مردم را هدف قرار داده است، لذا وظیفه مسئوان است که 
متناسب با تاش دشمن ابزار های ازم را به کار گیرند؛ 
ولی متأسفانه در درون کشور در مورد ابزار و امکاناتی که 
می توانیم علیه شبیخون فرهنگی دشمن به کار گیریم 
آنگونه که شایسته نظام جمهوری اسامی است، یا قصور 

یا تقصیر داریم.
دادستان کل کشور مقابله با شبیخون فرهنگی را امری 
سخت و ظریف دانس��ت و گفت: باید متناس��ب با ابزار 
دش��من ما نیز ابزار ه��ای ازم را در مقابله با ش��بیخون 

فرهنگی به کار گیریم.

منتظری تصریح کرد: مس��ئوان فرهنگی، رس��انه ها، 
هنرمندان، آموزش و پرورش، صدا وس��یما و هرکس��ی 
که دس��ت اندکار مسایل فرهنگی است باید ضعف های 

موجود را برطرف کنند.

 فضای مج�ازی را مدیریت نکنیم وضعمان 
بدتر خواهد شد 

دادستان کل کشور با اش��اره به حادثه سیرجان و اینکه 
فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است، گفت: اگر 
فضای مجازی را مدیریت نکنی��م روز به روز وضعمان 
بدتر خواهد شد. البته باید از این فناوری روز استفاده کرد، 
ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسامی فضای مجازی 

مدیریت صحیح شود؟
دادستان کل کشور گفت: تا بحث مدیریت فضای مجازی 
و فیلتر برخی فضا هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح 
می کنیم، عده ای از رس��انه ها و بخش های مختلف ما را 
متهم می کنن��د که قوه قضاییه نمی خواه��د از این فضا 
اس��تفاده ش��ود که این برداشت نادرس��ت است، هیچ 
کش��وری اجازه نمی دهد فضای مجازیش رها باش��د و 
فیلتر برخی شبکه ها و کانال ها به معنای چشم پوشی از 
امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما 
را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می کند، 

آسیب هایی است که متوجه جامعه می شود.
وی ادام��ه داد:  ش��ورای عالی فضای مجازی مس��ئول 
مدیری��ت فضای مج��ازی اس��ت،  وزارت ارتباط��ات و 
دس��تگاه های مرتبط با فضای مجازی در قبال حوادث 

رخ داده در این فضا مسئولیت دارند. 

 دس�تگاه قضایی ب�ه دنبال این نیس�ت که 
مردم از فضای مجازی محروم شوند

منتظری با اش��اره به دغدغه های مق��ام معظم رهبری 
نسبت به مسائل فضای مجازی، تصریح کرد: مسئوان 
امر و متولی��ان مدیریت فضای مجازی بای��د بدانند که 
وظیفه آنها اس��ت که فضای مجازی را مدیریت کنند از 
دولت تا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات 
و دس��تگاه های دیگر که مس��ئولیت دارند اگر کوتاهی 
کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشند.

وی افزود: دس��تگاه قضایی به دنبال این نیس��ت که با 
مسایل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته 
باشد و عمدتاً تاشمان این است که مسایل فرهنگی را با 
تعامل حل کند. دادستان کل کشور از هنرمندان خواست 

خطوط قرمز و حدود الهی را رعایت کنند.
منتظری گفت: اگر کس��ی بخواهد مقدس��ات اس��ام 
را بازیچ��ه بگی��رد و به تذک��رات گوش نک��رد وظیفه 

دستگاه قضایی است که برخورد کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باید شبکه های اجتماعی 
مدیریت ش��وند اگر از لحاظ فنی می شود کاری کرد که 
شبکه های احتماعی خارجی به مردم آسیب نزند این کار را 
انجام دهند، نباید به جامعه آدرس غلط داد دستگاه قضایی 
به دنبال محروم کردن مردم نیس��ت و باید سالم سازی 
ش��ود و دولت امکانات را در اختیار ق��رار دهد تا فضای 

مجازی سالم مورد توجه قرار گیرد.

عال�ی  مصوب�ات ش�ورای  از  بخش�ی   
فضای مجازی هنوز اجرا نشده است

به گ��زارش خبرگزاری ه��ا، وی تصریح کرد: ش��ورای 
عال��ی فضای مجازی مصوباتی داش��ته اس��ت که این 
مصوبات باید اجرا شود. بخشی از مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی هنوز اجرا نش��ده اس��ت. وی یادآورشد: 
بحث فیلترکردن را یک بح��ث انحرافی می دانم بحث 
اساس��ی این اس��ت که فضای مجازی را س��الم کرده و 

آسیب ها را بشناسیم.

دادستان کل کشور تاکید  کرد

ضرورت سالم سازی فضای مجازی

رییس س�ازمان ثبت اس�ناد و اماک کش�ور از کسب رتبه 
اول ایران در دنیا در رشد تقاضای ثبت برند در سال 2018 

خبر داد.

احمد تویس��رکانی در مراسم افتتاحیه جش��نواره ملی حاتم )حمایت 
از تولید ملی( با اعام این خبر افزود: براس��اس آمار س��ازمان جهانی 
مالکیت معنوی )وایپو(، جمهوری اس��امی ایران در س��ال 2018 با 
رشد 87/9 درصدی به نسبت س��ال قبل میادی در رتبه اول جهان 
در رش��د تقاضای ثبت برند یا عائم تجاری قرار گرفته که این حاکی 
از اقبال مجموعه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به اهمیت موضوع 
ثبت مالکیت های معنوی است. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور، وی با اشاره به فعالیت های سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور در زمینه آگاه سازی شرکت های دانش بنیان، پارک های 
علم و فناوری، صنایع و دانشگاه ها نسبت به حقوق مالکیت معنوی از 
طریق برگزاری همایش و کارگاه های تخصصی با حضور متخصصان 

داخلی و خارجی در س��ال های اخیر، افزود: جمهوری اسامی ایران 
در زمینه مالکیت های معنوی دارای ظرفیت بس��یار باایی اس��ت و 
بسترهای حمایت از این حقوق در سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
فراهم شده است. رییس س��ازمان ثبت با بیان اینکه ثبت اختراعات، 
عایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی، نقش مهمی 
را در توسعه اقتصادی ایفا می کند، اظهارکرد: اقدامات این سازمان در 
رابطه با اصاح فرآیندها و دقت و سرعت در ارائه خدمات ثبتی باعث 
بهبود رتبه کش��ور در فضای کسب و کار شده و اگرچه متاسفانه ایران 
رتبه مناسبی در ارزیابی بانک جهانی در رتبه بندی کلی فضای کسب 
و کار ن��دارد لیکن رتبه خدمات ثبتی به عنوان یکی از عوامل ش��روع 

کسب و کار بهبود بسیار چشمگیری نسبت به گذشته داشته است.
تویس��رکانی با تأکید بر لزوم تاش همه دستگاه های ذی ربط برای 
تسهیل و رفع موانع کسب و کار برای بهبود رتبه کلی کشور در فضای 
کس��ب و کار گفت: پذی��رش اینترنتی ثبت تأس��یس و ثبت تغییرات 
شرکت های تجاری، ایجاد بانک اطاعاتی یکپارچه و متمرکز، ایجاد 

بانک تعیین نام ش��رکت ها و موسسات، ارائه خدمات رایگان در بستر 
اینترنت به متقاضیان، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی، ثبت 
اینترنتی اظهارنامه پلمپ دفاتر تج��اری، ارائه خدمات غیرحضوری، 
ایجاد شبکه ارتباطی با دستگاههای ذیربط و حذف مکاتبات کاغذی 
و اوراق بهادار دولتی از جمله اقدامات س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک 
کشور در س��ال های اخیر بوده است. رییس سازمان ثبت با اشاره ثبت 
الکترونیک اس��ناد در دفاتر اسنادرسمی، حذف میلیون ها مکاتبه بین 
دس��تگاهی، دفتر نویس��ی و ده ها میلیون اوراق بهادار مورد مصرف 
س��اانه که نقش مهمی در ش��فافیت معامات و قراردادها و کاهش 
جعل و س��رعت در خدمات داشته اس��ت اظهارکرد: بوروکراسی های 
زائد اداری با سیاست های اصل 44 و حمایت از تولید ملی تضاد منافع 
داشته و این ساختارهای زائد بوده اند که همواره پیروز میدان بوده اند. 
وی با بیان ض��رورت افزایش بهره وری و اس��تفاده صحیح از منابع و 
س��رمایه های کش��ور، همچنین بر ناکارآمدی اقتصاددولتی و اقدام 
جهت اجرای اقتصادمقاومتی و حضور کار آفرینان و فعاان اقتصادی 

در این عرصه تأکید کرد.
وی ادامه داد: امروز کش��ور ما در یک نبرد اقتصادی است و آمریکای 
جهانخوار و بد عهد با تمامی قوا در جهت مقابله با جمهوری اسامی 
ایران صف آرایی کرده اس��ت و ایران را مقابل جهانخوارگی و مانعی 
جهت س��یطره کامل خود بر منطقه مهم و اس��تراتژیک خاورمیانه و 
جهان اس��ام می داند و ل��ذا امروز کارآفرینان و تاش��گران عرصه 
اقتصادی، سربازان خط مقدم این جبهه هستند. وی گفت: مقام معظم 
رهبری راه پیروزی در این میدان را شکل گیری اقتصادمقاومتی اعام 
کرده و تصریح فرموده اند اقتصادمقاومتی اقتصاد مردم بنیاد اس��ت و 
با اراده مردم، س��رمایه مردم و حضور م��ردم تحقق پیدا می کند لیکن 
دولت مس��ئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و 
کمک دارد. تویسرکانی افزود: امروز دوست و دشمن متفق القولند که 
جمهوری اسامی ایران توانمندی های بالقوه فراوانی از جهت منابع 
انس��انی دارد، لیکن عدم بهره گیری از این سرمایه عظیم در این نبرد 

نابرابر پشیمانی خسارت باری به دنبال خواهد داشت.

کسب رتبه اول ایران  در رشد تقاضای ثبت برند سال 2018
رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور عنوان کرد

 HEMAYATONLINE. 
IR

به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
دومین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده شرکت کاهبرداری دومان توکان
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چهره ها

بانک  مرکزی ناظر 
بر عملیات بانک هاست

 محمدرضا جمشیدی، دبیر کل 
کانون بانک ه��ای خصوصی 
اظهار داشت: س��پرده گذاران 
ای��ن بانک  و هم��ه بانک ها و 
موسسات دارای مجوز از بانک 
مرکزی نگران نباشند؛ چراکه 
بان��ک مرک��زی ب��ر عملکرد 
بانک ه��ا نظ��ارت و از حقوق 
سپرده گذاران صیانت می کند.

وی  درخصوص ش��ایعات به وجود آمده برای بانک آینده اظهارداش��ت: 
س��پرده گذاران این بانک  و همه بانک ها و موسسات دارای مجوز از بانک 
مرکزی نگران نباشند چراکه بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها نظارت و 

از حقوق سپرده گذاران صیانت می کند.
وی افزود: صندوق ضمانت س��پرده تا سقف مشخصی همه سپرده های 

بانکی را تضمین کرده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی با اشاره به انتشار این شایعه از سوی 
رسانه های فاقد هویت خارجی، گفت: به نظر می رسد هدف این رسانه ها 
بر هم زدن آرامش به وجود آمده در ماه های اخیر ایجاد بی نظمی و اختال 

در فرایند عملیات بانک هاست.

افزایش تصادفات جاده ای نتیجه توقف 
آزمایش های فنی استیک های وارداتی

 مجید کیانپور، عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفت: سازمان 
 اس��تاندارد بای��د هم��کاری
وی��ژه ای ب��ا ش��رکت های 
تحقیقاتی صنایع اس��تیک 
داشته باش��د، تا درصد خطا و 
ه��ای  اس��تیک  واردات 
غیراس��تاندارد و ب��ی کیفیت 

کاهش یابد.
وی  در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره توقف ارسال نمونه های 
تایرهای وارداتی برای انجام تست به شرکت تحقیقات صنایع استیک 
ایران، گفت: متأس��فانه بر اساس اظهارات مس��ئوان شرکت تحقیقات 
صنایع اس��تیک، در هفته های اخیر روند ارسال استیک های وارداتی 
جهت بازرسی و آزمایش کیفی توسط سازمان استاندارد متوقف شده است.

نماین��ده مردم دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: طبق 
موضوعات مطروحه، سازمان استاندارد در چند وقت اخیر وظیفه نظارت 
بر کیفیت و آزمایش کیفی استیک های وارداتی را به برخی شرکت های 

بازرسی که از این سازمان تأییده دریافت کرده اند؛ واگذار کرده است.
وی گف��ت: واگذاری وظای��ف خطیر و بس��یار حیاتی به ش��رکت هایی 
زیرمجموعه احتمال بروز خطا و ع��دم انجام آزمایش فنی را باا می برد، 
همان طوری که مسئوان شرکت تحقیقات صنایع استیک ایران اعام 
کرده اند که پرسنل این شرکت های وابسته به سازمان استاندارد به جای 
انجام تس��ت های کیفی و فنی، تنها گواهی CIO )گواهی صادرشده از 

مبدا( را بررسی می کنند.
کیانپور ادامه داد: البته این گواهی ها دارای اعتبار بوده و تأیید شده است، اما 
این نگرانی وجود دارد که شرکت ها خارجی در زمان انعقاد قرارداد و انجام 
تس��ت های فنی برای دریافت گواهی کیفیت محصول خود را باا برده و 
پس از آن محصوات بی کیفیت را به فروش برس��انند، از این رو آزمایش 

های فنی باید به صورت متداول صورت گیرد.
وی گفت: قطعا انجام آزمایش ها و تس��ت ها فنی بر روی استیک های 
وارداتی بسیار ضروری و حیاتی است، زیرا نادیده گرفتن این روند نتیجه 
ای ج��زء افزایش ترکیدگی تایر خودروها و  افزایش تصادفات جاده ای به 

دنبال نخواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من سازمان استاندارد باید 
همکاری ویژه ای با شرکت های تحقیقاتی صنایع استیک داشته باشد، تا 
درصد خطا و واردات استیک های غیراستاندارد و بی کیفیت کاهش یابد.

ضرورت توجه به توسعه CNGها 
 هدای��ت اه خادم��ی، عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس  با 
اشاره به مش��کات پیرامون 
CNGها در کش��ور، گفت: 

CNG یک��ی از طرح ه��ای 

قابل دفاع��ی ب��ود ک��ه مانند 
بسیاری از طرح های دیگر در 
نیمه راه به حال خود رها شد در 
حال��ی ک��ه فوای��د بس��یاری 
همچون هوای پاک و صرفه جویی در مصرف س��وخت مایع برای کشور 

داشت.
نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسامی ادامه داد: اگرچه احداث 
CNGها آغاز خوبی داشت اما به دلیل عدم مدیریت صحیح، توسعه این 

مهم در سراس��ر کش��ور نیمه کاره ماند تا جایی که دستگاه ها و تجهیزات 
خریداری شده بسیاری به منظور نصب در جایگاه های سوخت CNG در 
انبارها تلنبار شده اند. وی معتقد است اقدامات زیرساختی در ایران مقطعی 
اس��ت و با اتمام یک دولت پرونده آن بسته خواهد شد و دولت ها به نتیجه 
رساندن اقدامات دولت های س��ابق چندان تمایل ندارند و حتی گاهی به 
دلیل اختافات جناحی این اقدامات را سرکوب می کنند. خادمی از عاقه 
بخش خصوصی برای احداث جایگاه های CNG در کشور و مراجعه به 
نمایندگان مجلس برای تسریع کار آن ها در این مسیر خبر داد و گفت: عدم 
پرداخت کارمزد چالشی است که همیشه میان دولت و جایگاه داران وجود 
داشته است و با اجرای طرح برندسازی جایگاه ها این چالش و مشکات 
بیشتر خواهد شد.   وی جدی گرفتن س��وخت گازی به دلیل گران شدن 
بنزین در دوران تحریم را ضروری دانس��ت و گفت: درصورت استفاده از 
CNG می توان نفت را به محصوات متعدد دیگری تبدیل و صادر کرد 

چراکه بازار گازی منطقه را نیز از دست داده ایم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در بسیاری از کشورها همچون 
چین، آرژانتین، ایتالیا، فرانس��ه، آلمان، روسیه، جمهوری چک، اوکراین، 
 CNG پاکستان، هندوستان و ترکیه استفاده از خودرو با ظرفیت سوخت
گفت: دولت  این کشورها برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از این 
سوخت پاک اقدامات گوناگونی را در دستور کار خود قرار داده اند. استفاده از 
خودروهای عمومی دوگانه سوز، ساخت مدل های جدید خودرو دوگانه سوز، 
کاهش مالیات بر مصرف CNG، ارائه تسهیات مالی جهت جایگزینی 
خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و کاهش قیمت CNG نسبت به بنزین 

و گازوئیل از جمله این اقدامات هستند و ضروری است جا بیفتد.

  اقتصادی  

روز گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت 14 
محصول پرتیراژ خود را افزایش داد که به صورت 
میانگین افزایش 10 تا 13 میلیون تومانی داشته 
اس��ت. بر این اس��اس پژو پارس دوگانه سوز 54 
میلی��ون و 914 ه��زار تومان، پژو پارس س��ال 
52 میلی��ون 775 هزار تومان، پژو پارس س��ال 
با سیس��تم اخطار س��رقت و یورو چهار بهینه 53 
میلیون تومان، پژو 405 بنزینی GLX معادل 42 
میلیون و 829 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز 
GLX معادل 54 میلیون و 170 هزار تومان، پژو 

405 بنزینی اس ال ایکس 45 میلیون و 638 هزار 
تومان، س��مند LX سال 43 میلیون و 597 هزار 
تومان، س��مند LX مدل EF7 پایه گازسوز 46 
 EF7 مدل LX میلیون و 908 هزار تومان، سمند
پایه گازس��وز با مخزن 100 لیتری 47 میلیون و 
63 هزار تومان، سمند LX مدل EF7 معادل 44 
میلی��ون و 640 هزار تومان، پژو 206 تیپ دو 47 

میلیون و 174 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 54 
میلیون و 526 هزار تومان،  پژو 206 صندوق دار 
م��دل وی 8، 55 میلیون و 593 هزار تومان و رانا 
ال ایکس 51 میلیون و 363 هزار تومان افزایش 
یافت.  پیش از این نیز این گروه خودروسازی در 
دو نوبت و سایپا نیز در یک نوبت اقدام به افزایش 

قیمت محصوات خود کرده بودند. 

 افزای�ش تولید و پی�ش بینی کاهش 
قیمت ها 

مجموع اظهارنظرهای مس��ئوان در خصوص 
قیمت خودرو در چند مدت اخیر نش��ان می دهد 
که آنها ب��ه دنبال راه حلی ب��رای نجات صنعت 
خودروسازی کشور هس��تند که مهترین راهکار 
آن از مسیر افزایش قیمت خودرو می گذرد. البته 
در این مس��یر ماحظاتی نی��ز در قیمت گذاری 
خودرو وجود دارد و به همین دلیل موضع گیری 

مش��خصی در خصوص قیمت خودرو و قانونی 
بودن و غیرقانونی بودن افزایش قیمت ها اعام 
نشده است. پیش از این در هفته های اخیر برخی 
اظهارنظرها در خصوص احتمال به صفر رسیدن 
تولیدات خودروس��ازان تا سال آینده مطرح شده 
بود که اگرچه نمی تون به صورت صد در صد آن 
را پذیرفت اما کاهش شدید تولیدات خودروسازان 
 موضوع��ی حتمی اس��ت ک��ه در ص��ورت نبود 

برنامه های حمایتی آنها را تهدید می کند. 
وزی��ر صنعت روز گذش��ته در جم��ع خبرنگاران 
در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت اعام شده 
خودروه��ا تا چه اندازه واقعی اس��ت، اظهار کرد: 
»ما با یک اصولی موض��وع را پیگیری می کنیم 
که نهایتا منجر به افزای��ش تولید، کیفیت، تیراژ 
و کاه��ش قیمت بش��ود ک��ه اه��داف نهایی ما 
اس��ت و مجموعه ای از اقدامات از جمله برپایی 
نمایش��گاهی در شهر آفتاب این است تا قطعاتی 

که سابقاً از خارج می آمد را داخل  ساخت کنیم.«
رض��ا رحمانی تاکی��د کرد: »در م��ورد قیمت اما 
یک واقعی��ت موجود در ب��ازار آزاد داریم که باید 
باش��د و تفاوتی بی��ن این قیمت ب��ا کارخانه هم 
هست اما اینکه بگوییم قیمت تمام شده پایین یا 
بااس��ت، جای بحث دارد و نباید این دو را باهم 

عوض کنیم.«
وی ادام��ه داد: »ما فعا دنبال این هس��تیم که 
تولی��د را حفظ کنی��م و به ویژه از خودروس��ازان 
هم برنامه گرفته ای��م که تیراژ باا برود؛ حاا که 
تولید خوشبختانه روندش بهبود یافته است، آنان 
موظف شدند که هشتاد درصدش را به تعهدات که 
همان موارد تحویل های قبلی است، اختصاص 
دهند و بیست درصدش را می توانند عرضه کنند. 
بنابراین بر تعهدات داده شده، پای بندی وجود دارد 
و ما به س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 
هم گفته ایم که این موضوع را جدی بگیرند، حاا 
ممکن است کارخانه دار بگوید شرایط عوض شده 
اما عموماً این دلیل را نپذیرفته ایم و گفته ایم آنچه 
که از سوی کارخانه به صورت قطعی فروخته شده 
است، حتما باید به دست خریدار برسد؛ به هرحال 
کارخانه یک روز س��ود کرده و یک روز هم زیان 

می دهد.«
وزیر صنع��ت درباره موض��وع ترخیص 13هزار 
خ��ودرو از گمرک، گفت: »بخش��ی از اینها قبًا 
رفته و دس��ت مردم اس��ت، به هرحال آن کسی 
که خریده اس��ت گناهی ن��دارد و تخلفی نکرده 
اما بعد معلوم ش��ده که واردکننده تخلف داش��ته 
اس��ت که حاا مصوبه اخی��ر فحوایش این بوده 
ک��ه تخلف کننده باید مجازات ش��ود و خودروها 
به دست خریدار برسند.« رحمانی تاکید کرد: »ما 
هدفمان این اس��ت که تیراژ خودرو افزایش پیدا 
کند و قیمت خودرو حتم��ٌا از این قیمت بازار آزاد 
پایین تر آید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به 
ما داده اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و 

بازار آزاد هم کنترل شود.«

 رف�ع باتکلیف�ی ثبت ن�ام کنندگان 
خودروهای پیش فروشی

گفته می شود بیش از یک میلیون خودرو توسط دو 
خودروساز کشور پیش فروش شده است و این در 
شرایطی است که در حال حاضر از موعد تحویل 
آن چند ماهی است که گذشته است. در خصوص 
خودروهای وارداتی نیز اگرچ��ه به مراتب کمتر 
ام��ا این وضعیت مصداق پیدا م��ی کند. با توقف 
خودروهای وارداتی در گمرک از چند ماه گذشته 
بس��یاری از خریداران خودروهای وارداتی پیش 
فروشی نیز در ش��رایط باتکیلف بودند و انتظار 
می رود با ترخیص خودروهای خارجی و همچنین 
حمایت از خودروس��ازان ب��ازار ملتهب خودرو تا 

حدودی ساماندهی شود. 

قیمت 14 محصول دیگر ایران خودرو افزایش یافت

جای خالی تدابیر مدیریتی دربازار خودرو
اخبار کوتاه

واردات بنزین از مهرماه متوقف شد
مدیرعامل شرکت ملی پاایش و پخش فراورده های نفتی از توقف 

واردات بنزین به ایران از ابتدای مهرماه خبر داد.
علیرضا صادق آبادی در مراسم راه اندازی فاز سوم پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس در نشست خبری که روز گذشته در این پاایشگاه برگزار 
شد، اظهار کرد: با به مدار آمدن فاز سوم، حاشیه امن در تولید و توزیع 

بنزین در ایران ایجاد می شود.
وی با اش��اره به آمار تولید بنزین داخلی اظهار کرد: منظور از بنزین 
داخلی، بنزین پایه کشور به اضافه اکتان افزاهای تولید داخل است. 
میانگین تولید بنزین در ایران در سال 1396 روزانه 28/67 میلیون 
لیتر بود که این میزان در س��ال 97 تا روز گذشته، به 95/87 میلیون 
لیتر رسیده اس��ت. البته در دو ماه نخست سال جاری فاز دوم ستاره 
خلیج فارس راه اندازی نش��ده بود و بیش تری��ن حجم اورهال را در 

پاایشگاه ها در این فاز داشتیم.
مدیرعامل شرکت ملی پاایش و پخش فراورده های نفتی با بیان 
این که ظرفیت تولید بنزین به جز فاز سوم ستاره خلیج فارس، 95 تا 
97میلیون لیتر بود، افزود: در تابستان سال جاری که پیک مصرف 

بنزین در کشور بود، تولید بنزین به 97 میلیون لیتر رسید.
به گفته صادق آبادی میانگین تولید بنزین پایه 97/95 میلیون لیتر 
اس��ت. صادق آبادی گفت: با به مدار آمدن فاز س��وم س��تاره خلیج 
فارس، در هر فاز این پاایش��گاه، 12تا 15 میلیون لیتر بنزین یورو 

4 تولید می شود.
وی با اشاره به میزان مصرف بنزین در ایران اظهار کرد: اگر با ظرفیت 
105 میلیون لیتر تولید بنزین در کشور، میزان مصرف 100میلیون 

لیتر باشد، حاشیه اطمینان خوبی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پاایش و پخش فراورده های نفتی، با تاکید 
بر این که اصاح الگوی مصرف امری ضروری است، افزود: اگر این 
اتفاق صورت نگیرد، ایران دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شود. 
فاصله تولید و مصرف نفت گاز در کشور،   15تا 20میلیون لیتر است. 

البته میزان مصرف در نفت گاز به اندازه بنزین نیست.
صادق آبادی درباره تبعات افزایش مصرف بنزین در ایران اظهار کرد: 
اگر این روند مصرف ادامه پیدا کند، در افق 1412، تفاوت مصرف و 
تولید بنزین در ایران، به 190 میلیون لیتر خواهد رسید. یعنی کمبود 
بنزین روزانه 190میلیون لیتر خواهد بود. وی با بیان این که سرمایه 
مورد نیاز برای احداث پاایش��گاه 57 میلیارد دار است، گفت: اگر 
بخواهیم تفاوت تولید و مصرف را از طریق واردات جبران کنیم، به 
روزی 100 میلیون دار نیاز داریم. مدیرعامل شرکت ملی پاایش 
و پخش فراورده های نفتی در ادامه درب��اره زمان افتتاح فاز چهارم 
پاایشگاه ستاره خلیج فارس توضیح داد: فاز چهارم مشابه فاز سوم 
است؛ به عبارت دیگر 120 هزار بشکه به ظرفیت تولید این پاایشگاه 
اضافه می ش��ود. همه تجهیزات این فاز هم آماده است اما درمورد 
این که چه زمانی افتتاح می ش��ود، باید گف��ت زمانی که منابع مالی 

تضمین شده وجود داشته باشد، این فاز افتتاح خواهد شد.

بررسی افزایش حق مسکن کارگران
معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررس��ی افزایش حق مس��کن 
کارکنان مش��مول قانون کار در نشس��ت هفته آینده شورای عالی 

کار خبر داد.
حاتم شاکرمی با اش��اره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی 
هفته آینده اظهار داش��ت: در جلس��ه هفته آینده موضوع بررس��ی 
افزایش حق مس��کن کارگران و همچنین اصاح آیین دادرسی در 

دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش حق مسکن کارگران باید با حضور 
شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن 
طی حدود دو سال گذشته 40 هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور 
کار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی کار نهایی و با تصویب 
هیأت وزیران اجرایی شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
همچنین درباره راهبرد و برنامه های این وزارتخانه در افزایش سطح 
معیش��ت کارگران گفت: برای افزایش دستمزد ساانه در شورای 
عالی کار دو پارامتر ماده 41 قانون کار یعنی »میزان افزایش تورم« 
و »معیشت« مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش 
تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد. شاکرمی گفت: افزایش 
حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز 
اس��ت، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد. افزایش حق مسکن 
کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان در اسفندماه سال 1393 
در شورای عالی کار به تصویب رسید اما با توجه به اینکه اجرای این 
مصوبه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران است، در نهایت با تاخیر 

حدود دو ساله، از اواخر سال 95 اعمال شد.

صادرات گوجه فرنگی آزاد شد
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در اباغیه ای جدی��د صادرات 

گوجه فرنگی و رب آنرا بامانع اعام کرد.
چند ماه پس از افزایش قابل توجه قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی 
ایران که به ممنوعیت صادرات این کاا منجر شده بود، رضا رحمانی 
وزیر صمت در نامه ای رسمی اعام کرد که در حال حاضر صادرات 

این کاای کشاورزی ممنوع نخواهد بود.
در کن��ار گوجه، رب گوج��ه فرنگی نیز جزو کااهایی اس��ت که با 
اباغیه ی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر صادرات 
آن ممنوعیتی نخواهد داشت. این رفع محدودیت در یک دوره زمانی 
 مش��خص اجرایی خواهد ش��د و صادرات این دو محصول در بازه
20 دی ماه 97 تا 30 بهمن ماه 97 مجاز اعام شده است. رحمانی در 
اباغیه جدید خود، چند کاا را نیز به جمع کااهای ممنوع صادراتی 

اضافه کرده است.
بر این اساس و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی 
مورد نیاز واحدهای تولیدی و ض��رورت تامین نیاز داخل، تا اطاع 

ثانوی صادرات چند قلم کاای مرتبط با این بخش ممنوع است.
 کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPPو فیلم پلی استر شفاف جز 
این دستور العمل هستند. در کنار آن سازمان توسعه تجارت اعام 
کرده که تا اطاع ثانوی صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، 
جوجه یک روزه و پیله کرم ابریش��م، ابریشم خام، ضایعات ابریشم 

و نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی نیز ممنوع خواهد بود.

جدیدترین پیش بینی بانک جهانی 
از رشد اقتصاد ایران 

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را منفی 1.5 برآورد 
و پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی 3.6 درصدی 
را تجربه کند. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موس��وم به 
 دورنمای اقتص��ادی جهان برآورد خود از رش��د اقتصادی ایران در

سال های 2018 و 2019 را کاهش داد.
این نهاد بین المللی که در گزارش ژوئن 2018 پیش بینی کرده بود 
اقتصاد ایران در سال 2018 بالغ بر 4.1 درصد رشد کند در گزارشی 
که روز گذشته منتشر شد رشد اقتصاد ایران طی سال 2018 را منفی 
1.5 درصد برآورد کرده است. بانک جهانی همچنین پیش بینی خود 
از رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را کاهش داده است. بر اساس 
پیش بینی این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جاری میادی 
رشد منفی 3.6 درصدی را تجربه خواهد کرد. در گزارش ژوئن این 
رقم 4.1 درصد پیش بینی ش��ده بود. بانک جهانی پیش بینی کرده 
اس��ت اقتصاد ایران در س��ال 2020 از رکود خارج شود و رشد 1.1 

درصدی را در این سال تجربه کند.

 با افزایش تدریجی قیمت خودرو و نج�ات این صنعت از خطر تعطیلی و همچنین ترخیص 13 هزار خودروی 
گروه

وارداتی در هفته آینده پیش بینی می ش�ود التهابات ب�ازار خودروهای داخلی و خارجی تا حدود زیادی کاهش اقتصادی
یابد. از س�ویی دیگر خبرهای غیررسمی حاکی از این است که دولت در نظر دارد 12 هزار میلیارد تومان برای 
کمک به خودروس�ازان اختصاص ده�د و همین موضوع نیز به گفته کارشناس�ان کاهش چالش ها در مس�یر 
خودروس�ازی کشور را به همراه خواهد داشت. هرچند سازوکار این تصمیم و تامین منابع مالی آن هنوز مشخص نشده است، 
اما در صورت اتخاذ تصمیم مناس�ب در این خصوص، کمک بزرگی به کاهش مش�کات صنعت خودروسازی کشور می شود. 
افزایش هزینه های سربار خودروسازان و کمبود قطعه، تعهدات آنها را که گفته می شود حدود 15 هزار میلیارد تومان است را 
س�نگین کرده است و وزارت صنعت به دنبال جبران بخشی از این مشکات از طریق افزایش قیمت هاست.   وزیر صنعت روز 
گذشته در حاش�یه جلسه هیات دولت گفت: »هدفمان این اس�ت که تیراژ خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتماٌ از این 
قیمت بازار آزاد پایین تر آید و برنامه و تعهدی که خودروس�ازان به ما داده اند مستلزم این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد 
هم کنترل ش�ود.« هرچند صحبت های وزیر اشاره مس�تقیمی به میزان افزایش قیمت خودرو نداشت اما محتوای اظهارات او 

نشان دهنده موافقت با درخواست خودروسازان بوده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

نفتمسکن

سرعت افت معامات مسکن گرفته شد
رییس اتحادیه مشاوران اماک با اش��اره به کاهش 67 درصدی معامات تهران در 17 روز ابتدای دی ماه 
نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: آمار نش��ان می دهد سرعت افت ماهیانه قراردادهای خرید و فروش 

گرفته شده و به تدریج شاهد ثبات قیمت و ثبات معامات خواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: »در شهر تهران از یکم تا هفدهم دی ماه 1397 بالغ بر 4316 قرارداد خرید 
و فروش مسکن منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 67 درصد کاهش نشان می دهد. درخصوص 
اجاره نامه نیز در این مدت 6607 مورد قرارداد اجاره به امضا رسیده که از کاهش 20 درصدی نسبت به زمان 

مشابه سال قبل حکایت دارد.«
وی افزود: »هم چنین از یکم تا هفدهم دی ماه 1397 بالغ بر 27 هزار و 48 قرارداد خرید و فروش ملک در کل 
کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد کاهش یافته است. در مدت مذکور شاهد 

امضای 23 هزار و 696 قرارداد اجاره بودیم که افت 11 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.«
رییس اتحادیه مش��اوران اماک به ایس��نا گفت: »معامات در تهران نسبت به ماه گذشته تفاوت چندانی 
نداش��ته و حدود 5.5 درصد کاهش یافته اس��ت. اگر به آمار ماه های گذشته اتحادیه دقت کنیم در شهریور، 
مهر، آبان و آذرماه معامات به ترتیب با افت 25، 7.9، 33 و 2.4 درصد کاهش ماهیانه مواجه بوده است. این 
نش��ان می دهد س��رعت افت معامات در ماه های آذر و دی کاهش یافته و از این به بعد انتظار داریم شاهد 
ثبات خرید و فروش و ثبات قیمت مس��کن باشیم. رشد مجدد قیمت ها نیز رخ نمی دهد و به همین دلیل در 

ماه های پیش رو زمان خوبی برای خرید مسکن فراهم می شود.«
خسروی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسهیل شرایط ساخت و ساز گفت: »امیدواریم با 

تحقق این موضوع به تدریج شاهد ایجاد توازن عرضه و تقاضا و تعادل در بازار مسکن باشیم.«

تسویه پول نفت ایران توسط هند آغاز شد
هند که س��ومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، خواهان ادامه خرید نفت ایران است که مدت اعتبار 
طوانی تری داش��ته و هزینه حمل آن رایگان است. ایران نیز قصد دارد از پول صادرات نفت خود که به 

روپیه دریافت می کند برای پرداخت پول واردات از هند استفاده کند.
دهلی نو اخیرا  پرداخت به روپیه که برای واردات نفت ایران انجام می شود را از مالیات سنگین معاف کرد. 
این معافیت به پاایشگاه های هندی امکان داد حدود 1.5 میلیارد دار بدهی معوق به شرکت ملی نفت 

ایران را که از زمان بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران ایجاد شده است، تسویه کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشور روز گذشته اظهار کرده بود ایران به دنبال تاخیر در فعالیت مکانیسم 
چند منظوره اتحادیه اروپا برای تس��هیل تجارت با تهران، مکانیسم های پرداخت شامل مکانیسم های 

تهاتری با شرکای تجاری خود مانند هند، چین و روسیه ایجاد کرده است.
در دور قبل��ی تحریم های آمریکا علیه ایران، هند 45 درصد از پول واردات نفت ایران را به روپیه پرداخت 
می کرد و پرداخ��ت مابقی آن به یورو انجام می گرفت، اما این بار دهلی نو توافقی با تهران امضا کرده که 
تحت آن، تمامی پول خرید نفت را به روپیه پرداخت خواهد کرد. توافق مذکور به هند کمک خواهد کرد 

تراز تجاری میان دو کشور را که به نفع ایران بود، بهبود دهد.
ارزش واردات نفت هند از ایران در فاصله آوریل تا نوامبر س��ال 2018 به حدود 11 میلیارد دار بالغ شده 

است و نفت حدود 90 درصد از واردات هند از ایران را تشکیل داد.
مدیراجرای��ی بانک UCO اظهار کرد پیش از این پاایش��گاه های هندی ب��ه 15 بانک پول پرداخت 
می کردند اما این بار تنها به حساب 9 بانک ایرانی پول واریز می کنند زیرا 5 بانک دیگر هدف تحریم های 

ثانویه آمریکا قرار گرفته اند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: »بانک مرکزی 
اجازه نمی دهد نوس�ان گیرها و کس�انی که 
دنبال مناف�ع کوتاه مدت هس�تند، بتوانند از 

بازار ارز استفاده کنند.«

عبدالناصر همتی  روز گذش��ته در حاش��یه نشست 
هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه »با نزدیک شدن به اسفندماه، نگرانی 
هایی از نوس��ان های ارزی پیش م��ی آید« گفت: 
»اصا نگران نباش��د، بازار همچنان در تعادل و در 

کنترل بانک مرکزی است«.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا رون��د نرخ ارز 
کاهشی اس��ت؟ افزود: »چندین بار گفته ام که روند 
دست من نیست و من در امور بازار دخالت نمی کنم؛ 

بازار این کار را خودش انجام خواهد داد«.
رییس کل بانک مرکزی در مورد ادامه پرداخت سود 
سپرده بااتر از میزان قانونی در برخی بانک ها، گفت: 
»آنطور که ش��نیده ام بانکها دیگر باای 20 درصد 

سود نمی دهند«.
به گزارش خبرگزاری ها، وی ادامه داد: »برای همه 
بانک هایی که خاف مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
عمل کرده اند، پرونده تشکیل شده و در جریان بوده 

و ممکن است در هیات انتظامی مطرح شود«.
همتی اظهار داش��ت: »به بانک ها توصیه کرده ایم 
که از چنین تخلف هایی دست برداند؛ ما در چارچوب 
اصاح نظام بانکی، همه این امور را مورد توجه قرار 

می دهیم«.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه »حذف 
چهار صفر از پ��ول ملی اولویت چندم بانک مرکزی 
اس��ت؟« گفت: »این برنامه اولوی��ت اول که هیچ، 

اولویت چندم بانک مرکزی است.«
رییس کل بان��ک مرکزی اضافه ک��رد: »کارهای 

بس��یاری زیادی در بانک مرکزی شروع کرده ایم؛ 
تحوات مهمی را در ب��ازار ارز، پول و اصاح نظام 
بانکی در دستور کار قرار گرفته که همه این طرح ها 

به ترتیب در حال انجام است.«
وی افزود: »بحث پیش��نهاد حذف چهار صفر برای 
تس��هیل امور و جلوگیری از برخ��ی هزینه ها مورد 

توجه قرار گرفته است.«
 همت��ی اظهار داش��ت: »ارتباط پول ما ب��ا ارزهای
بین المللی باید تناسب داشته باشد؛ اگر رابطه پول ما 
با ارزهای خارجی را مقایسه کنیم، می بینیم که نرخ 

مبادله ای پول ما خیلی بااست و این خوب نیست.«
وی ادامه داد: »بعضی از دوستان مطرح کرده اند که 
این طرح تاثیری در رش��د و تورم ندارد؛ ما این را می 
دانیم، ما نگفته ایم که حذف چهار صفر در رشد و تورم 
تاثیر دارد؛ این طرح ظاهری و اسمی است و خودمان 

هم نمی گوییم کاری حقیقی است«.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که 
»چرا این طرح دو سال طول می کشد؟« گفت: » من 
نگفته ام که دو سال صبر می کنیم؛ اجرای این طرح 
از نظر قانونی و فنی، یک سری مقررات و اصاحاتی 
در حسابرس��ی ها و گمرک نیاز دارد، که آماده شدن 

این شرایط 2 سال زمان می برد«.
وی تاکید کرد: »نقدهای مطرح شده نسبت به این 
طرح نش��ان می دهد که این مساله موضوع مهمی 
اس��ت؛ ما در ارتباط با این طرح بس��ته برخورد نمی 
کنیم؛ اگر جمع بندی شد که این طرح را اجرا نکنیم، 
اجرا نخواهیم کرد؛ اما فکر می کنم که اجرای آن به 

نفع مردم است.«
رییس کل بان��ک مرکزی اف��زود: »بانک مرکزی 
اقدامات بس��یار مهمی در دستور کار قرار داده است 
که حذف چهار صفر یکی از کارهای بسیار کوچک 

است.«

رییس کل بانک مرکزی:
اجازه استفاده از بازار ارز به نوسان گیرها داده نمی شود



512/17رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمود غفاری نسب دارای شناسنامه شماره 1252 فرزند غفار به شرح دادخواست به کاسه 834 شعبه 4 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم صغری ابراهیمی یوس�فخانی به شناسنامه 437 متولد 1314 در تاریخ 
1397/5/20 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-  علی رضا غفاری نس�ب به ش.ش 
087205211 ت.ت 1344/3/20 محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 2- حمیدرضا غفاری نسب به ش.ش 0872058492 
ت.ت 1359/8/29 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان- یوس�فخان فرزند متوفی 3- داود اس�تاد جعفراب�ادی ب�ه ش.ش 0872052001 ت.ت 
1342/3/15محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 4- رقیه استاد جعفرابادی به ش.ش 08720052877 ت.ت 1346/9/16 
محل صدور شناس�نامه قوچان- یوس�فخان فرزند متوفی 5- محمود غفاری نس�ب به ش.ش 0872054721 ت.ت 1353/6/25 محل صدور 
شناس�نامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی  6- طیبه اس�تاد جعفرابادی به ش.ش 0872054713 ت.ت 1350/5/14 محل صدور شناسنامه 
قوچان- یوسفخان فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان-علیرضا دستجردی

512/18رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم رقیه رضا مزرجی دارای شناس�نامه ش�ماره 0871969114 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97/644 ش1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم فاطمه رضا مزرجی به شناسنامه 0871955164 در تاریخ 1396/10/20 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ام البنین رضا مزرجی به ش.ش 0871962411 
ت.ت 1332/1/1 مح�ل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- رقیه رضا مزرجی ب�ه ش.ش 0871969114 ت.ت 1343/5/25 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- حنیفه رضا مزرجی به ش.ش 0871973340 ت.ت 1347/1/25 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
4- اسماعیل رضا مزرجی به ش.ش 2497 ت.ت 1342/6/20 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

512/19رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد صیامی مامحمد قلی دارای شناس�نامه ش�ماره 23 به شرح دادخواست به کاس�ه 680-97 ش1 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم زهره سعیدی نسب به شناس�نامه 0970960818 در تاریخ 1397/3/4 
دراقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-  مهش�ید صیام�ی مامحمد قلی به ش.ش 
0860778274 ت.ت 1383/11/20 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2-محمد صیامی مامحمد قلی به ش.ش 0872850676 ت.ت 
1360/4/1 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی 3- معصومه فیروزه ای مامحمد قلی به ش.ش 0872580547 ت.ت 1334/4/29محل 
صدور شناسنامه قوچان مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/20رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم برات کاظمی تیتکانلو دارای شناس�نامه ش�ماره  فرزند محمد باقر 2495 به شرح دادخواست به کاسه 831 شعبه 
4 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم زینب بهروز فرزند حمزه ت.ت 1348/6/30  به شماره 
شناسنامه 563 در تاریخ 1397/8/11 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  حسین 
کاظمی تیتکانلو به ش.ش 0860000281 ت.ت 1367/12/15 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2-اعظم کاظمی تیتکانلو به ش.ش 
0860659891 ت.ت 1373/5/17 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- فاطمه کاظمی تیتکانلو ب�ه ش.ش 0872966518 ت.ت 
1366/1/20 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4- برات کاظمی تیتکانلو به ش.ش 6358845810 ت.ت 1346/5/3 محل صدور 
شناس�نامه قوچان همسرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرنخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/21رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  سیب طوفانی یدکی دارای شناسنامه شماره  943 به شرح دادخواست به کاسه 779 شعبه 4 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  سلیمان زاده  به شماره شناسنامه 1557 در تاریخ 1394/5/29 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  حسن سلمان زاده  به ش.ش 0860174808 ت.ت 1370/1/1 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2-اسما سلمان زاده  به ش.ش 0860462528 ت.ت 1374/7/21 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 3- حسین سلمان زاده  به ش.ش 0873178114 ت.ت 1367/5/24 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- راضیه سلمان زاده  
به ش.ش 08702019462 ت.ت 1346/2/5 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- سیب طوفانی یدکی به ش.ش 08720086060 ت.ت 
1311/6/9 محل صدور شناسنامه قوچان مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/22رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  جواد بیات دارای شناسنامه شماره  0870315986 به شرح دادخواست به کاسه 646-97 ش2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  براتعلی بیات  به شماره شناسنامه 23 در تاریخ 1376/10/26 دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه بیات به  کد ملی 0872229041 ت.ت 1333 محل صدور شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی 2-طیبه بیات به  کد ملی 0870254626 ت.ت 1337 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی3- ذکیه بیات به  کد 
ملی 0870315987 ت.ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- مطهره بیات به  کد ملی 0870270141 ت.ت 1339 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی5- محمد حسین بیات به  کد ملی 0870286110 ت.ت 1343 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی6- جواد 
بیات به  کد ملی 0870315986 ت.ت 1348 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی7- حسینیه دارابی به  کد ملی 0794748716 ت.ت 
1316 محل صدور شناسنامه سبزوار 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/24آگهی اخطاریه
شماره بایگانی شعبه : 9/269/97 ؛آقای /خانم 1- فاطمه بداغ آبادی فرزند عزیز ا... 2- ابراهیم بهروزی فرزند نعمت ا... 3- ابراهیم بداغ آبادی 
فرزند حسن 4- سعید بداغ آبادی  ف محمدرضا  مجهول المکان؛ محل حضور: شورای حل اختاف شهرستان سبزوار شعبه نهم ؛ به نشانی 
:خیابان کاش�فی – دادگس�تری س�بزوار ؛  وقت حضور:ظرف 10 روز پس از اباغ؛ علت حضور: با توجه به تجدیدنظر خواهی تعاونی ثامن به 
مدیرعاملی محمد حسین توکلی بابت رأی صادره شماره 25-517 چنانچه ایحه یا مطلب خاصی در این خصوص دارید در مهلت مقرر کتبا به 

این شعبه ارائه نمائید،در غیر اینصورت مراتب با همین وضعیت و کیفیت به مرجع ذیصاح ارسال می گردد.
شعبه نه شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/25آگهی
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای حسین صفایی فرزند علیرضا اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801338 در پرونده 
کاس�ه 970784 این دادگاه حکم بر محکومیت تضامنی ش�ما و محمد غامی زارع به پرداخت مبلغ دویس�ت و شصت و پنج میلیون و نود 
وسه هزار و دویست و یک ریال  بابت اصل خواسته و محاسبه خسارت تأخیرتأدیه تا تاریخ 1397/7/9)محاسبه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 
1397/7/10 تا یوم الوصول به ماخذ 29/5 درصد نسبت به اصل تسهیات اعطایی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد( و از بابت قاعده 
تسبیب و اضرر محکومیت شما به پرداخت شانزده میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و چهارصد و نود ونه ریال بابت  هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر واعام می گردد.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی خواهد بود.
دفتر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/26آگهی
خواهان مرضیه مرادزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان هادی، مهدی، مسعود، علیرضا، محمد، ناهید، نجمه، اکرم، همگی زارع سلطانیه فرزند 
غامرضا و ایران جالی واثق ، سیده فاطمه ، سیده صدیقه ، سیده بتول و سید محمد ، سیده طاهره ، سیده سمیه، سیدرضا ، سیده فاطمه همگی 
علوی ترشیزی ، معصومه بهمدی دباغ ، هادی ، هاشم، محمدمهدی، زهره و الهه شهرت همگی خباز زاده به خواسته بطان گواهی انحصار شماره 
4/1129 شورای حل اختاف ، ابطال سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی پاک شماره 217 حوزه شهر کاشمر به مساحت 130 مترمربع عرصه 
واعیان و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( 
دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970006 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/13 ساعت 11 تعیین شده 
است. بعلت مجهول المکان بودن خواندگان هاشم ،محمد مهدی، زهره و الهه شهرت همگی خباززاده ، هادی ، مهدی، مسعود ، علیرضا ، محمد 
،ناهید، نجمه ، اکرم همگی زارع سلطانیه فرزند غامرضا و ایران جالی واثق ، سیده طاهره علوی ترشیزی و سیده سمیه علوی ترشیزی و 
معصومه بهمدی دباغ و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/27آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای/خانم زهرا معصومی
تجدیدنظر خواه بانک رفاه دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم زهرا معصومی فرزند علی اصغر نسبت به دادنامه 
شماره 9709975191800772 در پرونده کاسه 970133 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و ماده 346 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان کاشمر

512/28آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
زمان برگزاری مزایده:1397/11/15 ؛ نوبت مزایده:نوبت دوم؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاشمر؛ به موجب پرونده 
کاسه 950526 اجرایی محکوم علیه آقای غامرضا زارع حاجی محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال اصل خواست و پرداخت 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه که متعاقبا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای حسین محمد پناه و پرداخت مبلغ 5/000/000 
ریال نیم عشر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین یک قطعه زمین مشاعی به متراژ 6500 مترمربع از پاک ثبتی 82 اصلی بخش دو کاشمر 
معرفی وتوقیف که بر اس�اس نظریه کارشناس�ی مبلغ 180/000/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/11/15 س�اعت 10 صبح با حضور نماینده 
دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمراز طریق مزایده به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و 
به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید 

از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا  ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/29رأی شورا
شماره پرونده:314-97 ش2؛ در خصوص دادخواست تقدیم میثم نجفی خرم آباد فرزند علیرضا به طرفیت 1- مهدی شعبانی بگ نظر2- اکرم 
دلکشای فرزند موسی الرضا به خواسته محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 17/500/000 تومان بابت خسارات ناشی از تصادف 
راننگی به انضمام هزینه های دادرسی و جمیع خسارات قانونی اعم از کارشناسی و افت قیمت خودرو نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای 
خویش رونوشت نظریه افسرکاردان فنی و نیز نظریه کارشناسی تامین دلیل را به شورای حل اختاف ارائه نموده است و اینکه خواندگان نیز 
علیرغم اباغ قانونی در جلسات شورا حضور نیافته اند و نسبت به ادعای خواهان هیچ گونه ادعایی اعم از جعل ، تردید و انکار ننموده و دلیل 
دائر بر اسقاط یا ایفای دین خویش ارائه ننموده، لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و استنادا به مواد 2و 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماک موارد 331 قانون مدنی و ماک مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
مهدی شعبانی بک نظر را به پرداخت مبلغ 17/500/000 تومان بابت اصل خواسته ونیز هزینه های دادرسی مطابق تعرقه قانونی در حق خواهان 
صادر واعام می دارد و در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده در بروز خسارت وارده نقشی نداشته است ،لذا دعوی متوجه وی 
نبوده و شورا به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید . رأی صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل اعتراض در محاکم 

حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 2 شورای حل اختاف قوچان- جعفری

5121/30احضار متهم
در پرونده کاسه 970706 ب 2 آقای مسلم سلیمی ساکن روستای زادک به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به جرح و مشارکت در 
ضرب و جرح تهدید وفحاشی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب قوچان حاضر واز 

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

512/31آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1- علیرضا صاحی فرزند محمد 2- هدایت یزدی فرزند غامرضا 3- حمید کرای فرزند عبدالحسین 4- سعید صفایی فرزند علیرضا اباغ که 
بانک قرض الحسنه مهرایان دادخواستی به خواسته مطالبه 52/000/000 ریال وخسارات دادرسی علیه شما ارائه که به کاسه 6/97/1163 ثبت 
و رای مورخه 1397/11/27 ساعت 16/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام 

آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.
 شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/32آگهی اباغ وقت رسیدگی
ب�ه 1- عل�ی اصغر تات�اری فرزند محمدعلی 2- مهدی مهرگانی فر فرزند رجبعلی  3- امیر مهرگانی ف�ر فرزند رجبعلی اباغ که بانک قرض 
الحسنه مهرایران به مدیرعاملی مرتضی اکبری به سرپرستی محمدرضا صبوری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 
10/97/998 ثبت و برای مورخه چهارشنبه 1397/11/24 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به 

این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.
 شعبه ده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/33آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1- احمد خس�روجردی فرزند محمدرضا 2- مهدی خس�روجردی فرزند محمد 3- عباس خس�رو جردی فرزند علی اباغ که بانک ملت 
دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاس�ه 5/97/795 ثبت و برای مورخه 1397/11/27 ساعت 16/30 وقت رسیدگی 

تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.
 شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/34اباغ اخطار اجرائی
به زهره طاهری نیا فرزند علی اباغ می شود که در پرونده 97/392 به موجب رأی شماره 6/113/606 به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم وانتقال سند خودرو مدل 1389 به شماره ایران 32- 382 ج 99 و هزینه دادرسی در حق سید علی کاتی فرزند سید زین العابدین 
محکوم که پس از انتش�ار این اخطارمی بایس�تی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید.در غیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه ش�ما صورت 

خواهد پذیرفت.
شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/35آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای محس�ن دهقان زاده طرقبه فرزند ابوطالب دادخواس�تی به طرفیت خواندگان:1- جواد مرگان طرقبه فرزند محمد حس�ن 2- 
سیدکاظم حسینی فعا مجهول المکان به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره پاک 94 د 922 ایران 82 مقوم 
به 210/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  طرقبه و شاندیز نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک 
حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع وبه کاسه  پرونده 97099857104000340384 و به شماره بایگانی 970414 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان به تاریخ 1397/11/27 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ی ردیف دوم 
سیدکاظم حسینی و بنا  به درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.رایگان
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- هادی جوان طرقی

512/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عزیزا... فتح فتح آبادی داراي شناسنامه شماره 0872711250 به شرح دادخواست به کاسه 97-613 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام البنین جمشیدی به شناسنامه 373 در تاریخ 1397/5/16 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسین اصغر فتح فتح آبادی کد ملی 0870366238 ت تولد 
1352/1/2 ص�ادره از قوچ�ان فرزند متوفی  2-پیرعلی فتح فت�ح آبادی کد ملی 0870438352 ت تول�د 1355/4/4 صادره از قوچان فرزند 
متوفی3- حس�ن فتح فتح آبادی کد ملی 0870438360 ت تولد 1357/4/2 صادره از قوچان فرزند متوفی 4- لیا فتح فتح آبادی کد ملی 
0870447637 ت تولد 1358/9/2 صادره از قوچان فرزند متوفی 5- زهرا فتح فتح آبادی کد ملی 0872779343 ت تولد 1362/7/20 صادره 
از قوچان فتح آباد فرزند متوفی 6- محمدرضا فتح فتح آبادی کد ملی 0872973050 ت تولد 1366/4/29 صادره از قوچان فرزند متوفی7- 
عزیزا... فتح فتح آبادی کد ملی 0872711450 ت تولد 1329/2/1 صادره از قوچان فتح آباد 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.
قاضی شورا شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/52رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مصطفی عیدی نژاد  داراي شناس�نامه ش�ماره 0870449664 به شرح دادخواست به کاسه 97-629 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار عیدی نژاد  به شماره شناسنامه 3 در تاریخ1393/12/2  در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- کبری عیدی نژاد کد ملی 2072 ت تولد 1350/6/25 
صادره از قوچان فرزند متوفی 2- خدیجه عیدی نژاد کد ملی 42513 ت تولد 1356/10/1 صادره از قوچان فرزند متوفی3- لیا عیدی نژاد کد 
ملی 1911 ت تولد 1348/6/30 صادره از قوچان فرزند متوفی4- مجتبی عیدی نژاد کد ملی 2073 ت تولد 1352/6/28 صادره از قوچان فرزند 
متوفی5- مرتضی عیدی نژاد کد ملی 0860000052 ت تولد 1367/12/23 صادره از قوچان فرزند متوفی6- مصطفی عیدی نژاد کد ملی 45959 
ت تولد 1358/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی7- قمر جهان تقی زاده قشاق کد ملی 146 ت تولد 1332/8/2 صادره از قوچان 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.
قاضی شورا شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/53رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حمید همزکانلوئی داراي شناسنامه شماره 0872321061 به شرح دادخواست به کاسه 97-647 شعبه 5 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه خایسی قوچانی به شناسنامه شماره 19968 در تاریخ 1397/6/31 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حمید همزکانلوئی کد ملی 0872321061 ت تولد 1350/6/1 صادره از 
قوچان فرزند متوفی2- مجید همزکانلوئی کد ملی 0872294587 ت تولد 1345/9/13 صادره از قوچان فرزند متوفی 3- حبیب همزکانلوئی کد 
ملی 0872247945 ت تولد 1337/8/1 صادره از قوچان فرزند متوفی 4- فاطمه همزکانلوئی کد ملی 0870384287 ت تولد 1353/5/5 صادره از 
قوچان فرزند متوفی  5- کبری همزکانلوئی کد ملی 0870320181 ت تولد 1347/7/1 صادره از قوچان فرزند متوفی6- نصرا... همزکانلوئی کد ملی 
0870290207 ت تولد 1344/6/12 صادره از قوچان فرزند متوفی7-نعمت ا... همزکانلوئی کد ملی 0870274090 ت تولد 1339/6/1 صادره از قوچان 
فرزند متوفی    8- مهرانگیز همزکانلوئی کد ملی 0872238997 ت تولد 1335/6/5 صادره از قوچان فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

511/54آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 31/968814 صادره از حوزه شماره 170 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم حسن حسن زاده 
جمعا به پرداخت مبلغ .......ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم سیدحمید موسوی مقدم محکوم گردیده 
است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار از اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و 
توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/6 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع 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 
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  ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده 
عبارت است از: خودروی سواری MVM به شماره انتظامی 856 م 97 ایران 32 رنگ سفید مدل 1395 بدنه، داشبور و صندلی و تودوزی سالم می 
باشد. استیک ها در حد خوب 70 درصدخودروی مذکور توسط کارشناس به مبلغ 540/000/000 ریال ارزیابی گردیده است . خودروی مذکور در 
رهن شرکت مدیران خودرو بوده و مازاد حاصل از فروش خودروی مذکور از بابت دوکاسه اجرایی 970666 � 31 و 970665� 31 توقیف می باشد. 

ازم به ذکر است کلیه هزینه های معوقه به عهده فروشنده و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه می باشد. 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد مقدس

511/55آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 31/972469 – 31/972470صادره از حوزه شماره 172 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم  محمد 
جواد محمدزاده جمعا به پرداخت مبلغ 394/175/163 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم  محسن تحققی 
محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار از 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 10 صبح  در محل اجرای احکام مدنی مجتمع 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 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  ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده عبارت است از: نیم 
دانگ از یک دانگ پاک  ثبتی 82143 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد واقع در حد فاصل فرامرز عباسی 49� 47 اماک آسمان متعلق به آقای محمد 
جواد محمدزاده � مساحت مغازه 34 متر مربع � کف سرامیک � دیوارها پانل چوبی � درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ برقی � سرمایش با کولر گازی 
و دارای اشتراکات شهری با  عنایت به مراتب فوق ارزش ، ارزش کل ششدانگ مغازه تجاری 600/000/000 ریال بوده و ارزش نیم دانگ از یک دانگ پاک 

مذکور 50/000/000 تومان  می باشد. ازم به ذکر است کلیه هزینه های معوقه به عهده فرشنده و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد مقدس

511/56آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 31/966359 و31/966358صادره از حوزه شماره 164 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم 
مهدی زاهدی جمعا به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم ایوب صبری پور محکوم گردیده 
است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار از اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف 
و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گریده در تاریخ 97/11/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع 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 
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  ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده 
عبارت است از: به میزان سهم اارث آقای مهدی زاهدی از پاک ثبتی 3433 فرعی از 2 اصلی بخش 9 مشهد واقع در ابوطالب 29 پاک 60 طبقه 
اول شرقی متعلق به آقای رضا زاهدی � مساحت ملک 123/83 متر مربع نمای ساختمان سنگ و آجر � دارای آسانسور � کف سرامیک � دیوارها 
نقاشی و کاغذ دیواری و سقف نور مخفی � کابینت آشپزخانه ام دی اف � پنجره ها دو جداره  � سیستم گرمایش پکیج وسرمایش  کولر آبی � دارای 
اشتراکات شهری . با توجه به مراتب فوق الذکر ارزش کل ششدانگ پاک ثبتی مذکور 266/000/000 تومان  و ارش سهم اارث آقای مهدی زاهدی 

182/ 318/ 42 تومان می باشد. . ازم به ذکر است کلیه هزینه های معوقه به عهده فرشنده و هزینه تنظیم سند بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد مقدس  

511/57اخطاریه طاق
آقای عباس سلیمانی فرزند علی همسرشما خانم مهناز نعمتی فرزند رسول باارائه دادنامه شماره 97099751133401093 مورخه 83/7/1397 
شعبه23 دادگاه خانواده مشهدبه این دفترمراجعه ودرخواست ثبت طاق خودرانموده اندبدینوسیله به شمااخطارمی شود ظرف مدت ده روز  پس 

ازروئیت به این دفترواقع در مشهد بلوار مجد . مجد 19 پاک 15 مراجعه نماییددرغیراینصورت وفق مقررات اقدام و ثبت خواهدشد.
سردفترطاق 21 مشهد- علیرضا بهشتی سعادت

512/58آگهی مزایده  اموال منقول مرحله اول
به موجب  پرونده کاسه 970817 اجرای احکام مدنی دادگستری  طرقبه محکوم علیه سمیه انتظاری محکوم است به پرداخت 653/645/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 21/387/575 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه در حق محکوم له جواد حسین زاده و پرداخت نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له از اموال در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و 
توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای حبیبی  ارزیابی و مقرر گردید و مقرر گردید در تاریخ 97/11/7 از ساعت 8  الی 9 صبح در محل  دفتر اجرای 
احکام مدنی  دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین مبلغ  پیشنهادی فروخته 
خواهد شد و حداقل واگذار ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید 
می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.و بدهی های معوقه و  هزینه 
های تنظیم سند بعهده فروشنده می باشد و تخلیه و تحویل تابع مقررات مربوطه بوده و. ارتباطی به این اجرا ندارد شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه 
سواری هاچ بک پژو 206)تیپ 2(دارای رنگ فیلی روشن مدل 1383 دارای مشخصات ظاهری دورتادور اتاق در عین رنگ و آبرنگ بودن سالم بوده 
است و نیازی به صافکاری و رنگ امیزی ندارد 2-رنگ سقف اتاق خودرو فابریک می باشد و بدلیل نبودن سویچ موتور و گیربکس و مابقی سیستمهای 
فنی خودرو مورد تست قرار نگرفته است و شیشه ها و اینه ها و تودوزی سالم می باشد و کیفیت استیک ها 60 درصد و دارای چهار حلقه استیک و 
رینگ اسپرت و پس از پایان تمام مراحل اعتبار بیمه شخص ثالث به پایان می رسد و ارزش خودرو فوق به مبلغ 150/000/000 ریال برآورد گردیده است 
لگزیان � دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

512/59سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای علی خوشخوی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 35 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت تکبرگی ه شماره سریال 715573 د 91 به میزان 
بیست و دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از 8640 سهم ششدانگ یک رشته قنات به شماره پاک 172 اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده 
می باشد،به علت سوختگی از بین رفته که با بررسی دفتر اماک ،مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر اماک الکترونیک به شماره 
139520306001000381 به نام متقاضی ثبت و سند  صادر گردیده است . سپس برابر نامه شماره 1397025001590103 مورخ 1397/07/25 شعبه اول 
دادیاری دادسرای زبرخان در قبال مبلغ چهارصد میلیون ریال در بازداشت قرار گرفته است و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد 
تبصره 5 ماده 120 اصاحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و  متذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهي اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل به سند مالکیت یا 
سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در  مهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالیکت 

یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار: 97/10/20
رئیس  اداره ثبت اسناد و اماک زبرخان – سیدحسن پور موسوی

512/60سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه خانم نجمه مقدم فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 17391 باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعي است سند مالکیت تکبرگی به شماره سریال 314573 د 91 به 
میزان ششدانگ یک قطعه زمین به شماره به شماره پاک 7 فرعی از  64- اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد،به علت جابجایی 
مفقود گردیده که با بررسی دفتر اماک ،مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر اماک الکترونیک به شماره 139620306001000478 به 
نام متقاضی ثبت و سند  صادر گردیده است و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه  قانون ثبت، مراتب یک نوبت 
آگهی و  متذکر مي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، ظرف مدت ده 
روز پس از تاریخ انتشار آگهي اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل به سند مالکیت یا سند معامله رسمي به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در  مهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار: 97/10/20
رئیس  اداره ثبت اسناد و اماک زبرخان – سیدحسن پور موسوی

511/61اخطاریه طاق
آقای ابراهیم سااری فرزند عبدا.. همسرشما خانم زهرا احمدی فرزند محمد صادق  باارائه دادنامه شماره 9709975114800618 مورخه 3/7/1397 
شعبه23 دادگاه خانواده مشهدبه این دفترمراجعه ودرخواست ثبت طاق خودرانموده اندبدینوسیله به شمااخطارمی شود ظرف مدت ده روز  پس 

ازروئیت به این دفترواقع در مشهد بلوار مجد . مجد 19 پاک 15 مراجعه نماییددرغیراینصورت وفق مقررات اقدام و ثبت خواهدشد.
سردفترطاق 21 مشهد- علیرضا بهشتی سعادت

512/62آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدعلی گریوانی فرزند حسن
خواهان خانم نسرین صادقی نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیدعلی گریوانی فرزند حسن به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985713200197 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز 

512/63اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهدی شبانی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- سیدمهدیار میری 2- شبنم بهمنی 3- علیرضا رضایی به خواسته اعتراض 
ثالث به عملیات اجرایی نس�بت به پرونده تامین خواس�ته کاس�ه 940864 و پرونده اجرایی 940512 و اثبات وقوع عقد بیع مبایعه نامه مورخ 
1394/06/26 مقوم به 21/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
طرقبه شاندیز نمود که جهت رسیدگی به شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع گردید و زمان رسیدگی آن 
تاریخ 1397/11/28 ساعت 8/30  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ی ردیف اول و دوم و بنا به 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 خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نموده و ضمن اعام مشخصات و شماره ملی و نشانی کامل خود، نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/64اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای با وکالت آقای حسین اصغر اقبالی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- آقای حسن یوسفی2- خانم سعیده ترویج اسامی به خواسته 
های الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی بقدر الحصه پاک ثبتی شماره 17 فرعی از 181 اصلی واقع در بخش 10 مشهد مقوم به 3/100/000 ریال و 
اثبات وقوع عقد بیع نسبت به تمامت یک قطعه زمین از پاک ثبتی موصوف مقوم به 21/000/000 ریال تحویل مورد معامله الزام به تحویل مبیع مقوم 
به 3/100/000 ریال و پرداخت هزینه و خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان طرقبه و شاندیز نمود که 
جهت رسیدگی به شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع گردید و به کاسه پرونده 97099857104000272 
شماره بایگانی 970290 ثبت گردیده و سپس خواهان آقای حسن یوسفی به طرفیت حسین اصغر اقبالی به خواسته تایید اقاله مبایعه نامه مقوم 
به 3/100/000 ریال دادخواست دیگری به شماره 970998571400423 و به شماره بایگانی 970455 اراده نمود که پرونده لف یکدیگر شده و قرار 
رسیدگی توامان پرونده ها صادر شد و زمان رسیدگی آن به تاریخ 1397/11/27 ساعت 9/30  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ی ردیف دوم دادخواست اولیه به نام خانم سعیده ترویج اسامی و  بنا به 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 روزنامه های پرتیراژ کشور آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نموده و ضمن اعام مشخصات و شماره ملی و نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول عمومی حقوقی دادگستری طرقبه شاندیز

512/65آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای حجت تقی زاده کوهبنانی فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده داوود ضعیف خراسانی فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه وجه 
چک ) به شماره 181147 مورخ 1397/09/10 عهده بانک ایران زمین به انضمام تاخیر تادیه 60 روزه طبق قرارداد پیوستی که مبلغ 400/000/000 
ریال و کلیه هزینه ها و خس�ارات دادرس�ی( به مبلغ 550/000/000 ریال تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان طرقبه شاندیز نمود که جهت 
رسیدگی به شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع گردید و که به شماره پرونده 9709985710400428 
و به کاسه بایگانی 970462 ثبت شد و زمان رسیدگی آن تاریخ 1397/11/27 ساعت 8/30  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ی فوق و بنا به 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 خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نموده 
و ضمن اعام مشخصات و شماره ملی و نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/1آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید مهرداد فرزند
ش�ماره بایگانی شعبه:971008؛ خواهان آقای برات اله گلپرور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید مهرداد به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982764600967 شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 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 جرایدکثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/2آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اسماعیل نزل آبادی فرزند عبدالحسین طی کاسه پرونده 11/97/522 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته عبدالحسین 
نزل آبادی فرزند حاجی به ش.ش 213 مورخه 1393/5/12 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- معصومه نزل آبادی ش.ش 477 فرزند 
مرحوم 2- ابراهیم نزل آبادی ش.ش 478 فرزند مرحوم 3- حوریه نزل آبادی ش.ش 668 فرزند مرحوم4- فاطمه نزل آبادی ش.ش 667 فرزند 
مرحوم5- قاسم نزل آبادی ش.ش 805 فرزند مرحوم6- اسماعیل نزل آبادی ش.ش 17 فرزند مرحوم ؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یازده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار-رضائی

512/3آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه حمیدرضا کهن سال فرزند محمدتقی طی کاسه پرونده 3/97/772 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته محمدتقی کهن 
سال فرزند عبدل به ش.ش 55 مورخه 1382/9/19 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- بتول بالی کیزور همسر متوفی 2- محمد 
مهدی کهن سال فرزند 3-زهرا کهن سال فرزند 4- اعظم کهن سال فرزند 5-حمیدرضا کهن سال فرزند 6 - جعفر کهن سال فرزند 7-اکرم 
کهن سال فرزند ؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/4رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم کبری رجبی دارای شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کاسه 2/760/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظر بخشی رائی به شناسنامه102 در تاریخ 1388/7/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علی رضا بخشی زائی فرزند نظر ت.ت 1356/1/20 ش.م 6509846136 فرزند متوفی 
2-زهرا بخش�ی زائی فرزند نظر  ت.ت 1357/3/1 ش.م 6509346621 فرزند متوفی 3-مریم بخش�ی زائی فرزند نظر  ت.ت 1363/10/1 ش.م 
6509890852 فرزند متوفی 4- معصومه بخشی زائی فرزند نظر  ت.ت 1367/3/1 ش.م 6509954079 فرزند متوفی 5-سکینه بخشی زائی 
فرزند نظر  ت.ت 1361/6/20 ش.م 6509863103 فرزند متوفی 6-فاطمه بخشی زائی فرزند نظر  ت.ت 1358/6/2 ش.م 6509346631 فرزند 
متوفی 7- کبری رحیمی فرزند قربان به ت.ت 1322/1/1 ش.م 6509700591 همسرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/5اجرائیه*
کاسه پرونده شورا:7/40/97 ؛ مشخصات محکوم علیه:علی حجی پور فرزندنظرعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: 
محمد شیخی با و کالت آقای مهدی خانی نانی فرزند محمد حسن شغل آزاد به نشانی چناران- خ مطهری شمالی 8-پاک 32؛ محکوم به : به 
موجب رای شماره 94/182 تاریخ 1397/7/3 شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به:1- مبلغ نوزده میلیون و هفتصدهزار تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ دویست و هفتاد و هشت هزار وهشتصد تومان بابت هزینه های دادرسی 
3- مبلغ پانصد و نود و دو هزار و هشتصد تومان بابت حق الوکاله وکیل 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا یوم ااداء در حق 
خواهان را صادر واعام می نماید ونیم 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 7 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/6رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای/خانم عزیز اله عزیزی دارای شناسنامه شماره 5228478272 به شرح دادخواست به کاسه 2/970117 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله عزیزی به شناسنامه 5228473483 در تاریخ 1378/5/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- گلدس�ته رمضانی فرزند حس�ن به ش.ش 5228565469 ت.ت 
1333 همسر2- عزیز اله عزیزی فرزند قدرت اله به ش.م 5228478272 ت.ت 1356 فرزند 3-محمدرحیم عزیزی فرزند قدرت اله به ش.م 
5229820616 ت.ت 1364 فرزند 4-محمدتقی عزیزی فرزند قدرت اله به ش.م 5228478639 ت.ت 1359 فرزند 5-صدیقه عزیزی فرزند 
ق�درت اله به ش.م 5229858230 ت.ت 1366 فرزند 6-فاطمه عزیزی فرزند قدرت اله ب�ه ش.م 5228478280 ت.ت 1358 فرزند 7-رقیه 
عزی�زی فرزند قدرت اله به ش.م 5220072080 ت.ت 1371 فرزند 8- حس�ین عزیزی محمدآبادی فرزند ق�درت اله به ش.م 5228477675 
ت.ت 1354 فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

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

512/7رونوشت آگهی حصر وراثت*
آقای رس�ول هوش�یار درزاب به ش�ماره ملی 5620004880 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی به 
97/817 تقدیم ش�ورای حل اختاف نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان محمدرضا هوش�یار درزاب به ش ملی 5629900293 در 
تاریخ 1397/10/02، در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1-غامحسین هوشیار درزاب فرزند محمد به ش.ک 
5629731998 متولد 1313/1/15 صادره از حوزه یک بجستان )پدرمتوفی(2- فاطمه اکبری درزاب فرزند حاجی حسن به ش.م 5629822772 
متولد 1321/10/20صادره از حوزه یک بجس�تان )مادرمتوفی (3- زهرا رزمی فرزند حسین به ش.م 5629912305 متولد 1352/04/10 صادره 
ازحوزه یک بجستان همسرمتوفی 4- رسول هوشیاردرزاب فرزند محمدرضا به ش.م5620004880 متولد 1370/05/25 صادره از حوزه مرکزی 
بجستان )فرزند متوفی( 5- اکرم هوشیار درزاب فرزند محمدرضا به ش.م 5620015858 متولد 1372/3/8 صادره از حوزه یک بجستان )فرزند 
متوفی(؛6- اعظم هوشیار درزاب فرزند محمدرضا به متولد 1375/5/4 ش.م 5620033831 صادره از حوزه یک بجستان )فرزند متوفی(7- مریم 
هوشیار درزاب فرزند محمدرضا به متولد 1390/11/6 ش.م 098036363454  صادره از حوزه مرکزی مشهد )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.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

511/8اخطاریه طاق
آقای ابراهیم س�ااری فرزند عبدا.. همسرش�ما خانم زهرا احمدی فرزند محمد صادق  باارائه دادنامه ش�ماره 9709975114800618 مورخه 
3/7/1397 شعبه23 دادگاه خانواده مشهدبه این دفترمراجعه ودرخواست ثبت طاق خودرانموده اندبدینوسیله به شمااخطارمی شود ظرف 
مدت ده روز  پس ازروئیت به این دفترواقع در مشهد بلوار مجد . مجد 19 پاک 15 مراجعه نماییددرغیراینصورت وفق مقررات اقدام و ثبت 

خواهدشد.
سردفترطاق 21 مشهد- علیرضا بهشتی سعادت

512/9رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم نظام الدین تاجدار دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 3/236/97 ح از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن تاجدار به شناسنامه 195در تاریخ 1341/3/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کشور عثمانی شیزنی فرزند مانورمحمد ش.ش 149 متولد 1302 همسر متوفی تاریخ 
فوت 1379/8/27 و 2- نظام الدین تاجدار فرزند حسن به ش.ش 1 متولد 1327/2/2 فرزند متوفی 3- رمضان تاجدار فرزند حسن به ش.ش 
211 متولد 1323/12/4 فرزند متوفی 4-قوس الدین تاجدار فرزند حس�ن به ش.ش 215 متولد 1332/1/3 فرزند متوفی 5- نورمحمد تاجدار 
فرزند حسن به ش.ش 248 متولد 1340/1/3 فرزند متوفی 6- فیض محمد تاجدار فرزند حسن به ش.ش 249 متولد 1341/2/2 فرزند متوفی 
7- محمدعمر تاجدار فرزند حسن به ش.ش 20 متولد 1334/1/2 فرزند متوفی 8- افروز تاجدار فرزند حسن به ش.ش 6 متولد 1319 فرزند 
متوفی تاریخ فوت 1376 ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/10رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم طیبه محمد جانی دارای شناسنامه شماره 5551 به شرح دادخواست به کاسه 970206از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید منصوری به شناسنامه 4611 در تاریخ 1397/5/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: - طیبه محمد جانی فرزند نورمحمد به شماره ملی 0748395172 متولد 1350/1/5 
همسرمرحوم و - نصرت سید الحسینی مشهد ریزه فرزند محمد صدیق به ش.ش 6 متولد 1325/6/2 مادرمرحوم- و فرزندان مرحوم به نام 
های 1- زهرا منصوری به شماره ملی 0740133691 متولد 1370/10/30 و 2-نازیا منصوری به شماره ملی 0740046349 متولد 1368/12/6-و 
3- امیر حسین منصوری به شماره ملی 0740615041 متولد 1384/5/23 – و 4- فاطمه منصوری به شماره ملی 074045218 متولد 1378/9/9  
؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم مسعود بهرامیان شورا بعلیا دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کاسه 1/970441 ح از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم بهرامیان شورا بعلیا به شناسنامه 0740561618 در تاریخ 1397/4/28 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مسعود بهرامیان شورابعلیا فرزند غفور متولد 1351/1/2 
به ش�ماره ملی 0732295238 صادره از تربت جام پدر متوفی 2- ش�هربانو سلطانی برغن آبادی فرزند عبدالغفار متولد 1351/4/5 به شماره 
ملی 0748694640 صادره از تایباد مادرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/12رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم هادی امیری دارای شناس�نامه ش�ماره 0770152171 به شرح دادخواست به کاس�ه 313/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی امیری به شناسنامه 1734 در تاریخ 1397/7/2 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-طاهره امیری رشیخوری فرزند محمد علی به ش.م 0770034101 متولد 
1369/3/15 دخترمتوفی 2- خدیجه امیری رشیخوری فرزند محمدعلی ش.م 0770105599 ت.ت 1371/6/16 دخترمتوفی 3- هادی امیری 
فرزند محمدعلی ش.م 0770152171 ت.ت 1373/6/16 پس�رمتوفی 4- محبوبه امیری رشیخوری فرزند محمد علی به ش.م 0770324444 
متولد 1384/1/4 دختر متوفی 5- کلثوم جالی رشیخوری فرزند عباس ش.ش 1904 ت.ت 1350/8/4همسرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

512/13رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  غامحسین قانعی دارای شناسنامه شماره 147 به شرح دادخواست به کاسه 624-97 ش3 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد قانعی آقکاریز به شناسنامه 303 در تاریخ 1394/01/25 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اعظم قانعلی آقکاریز ش.ش 0871556170 ت.ت 1354/5/12 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- علی اصغر قانعی آقکاریز ش.م 0871438951 ت.ت 1333/4/12 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
3- غامحسین قانعی آقکاریز ش.م 0871550776 ت.ت 1340/12/22 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- عفت قانعی آقکاریز ش.م 
0871552655ت.ت1347/1/05 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- مجید قانعی آقکاریز ش.م 0871554305 ت.ت 1350/12/29 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- یحیی قانعی آقکاریز ش.م 0872733394 ت.ت 1336/4/2محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/14رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  محمد امیری بادخور دارای شناس�نامه ش�ماره 0871694972 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 710-97 ش2 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم شیرمحمد امیری بادخور به شناسنامه 0871690926 در تاریخ 
1397/7/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- احس�ان امیری بادخور به کد ملی 
0860173331 ت.ت 1370 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- محمد امیری بادخور به کد ملی 0871694972 ت.ت 1355 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- وحید امیری بادخور به کد ملی 0871694980 ت.ت 1357 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
4- حجت امیری بادخور به کد ملی 0872855104 ت.ت 1361 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- شکوفه امیری بادخور به کد ملی 
0872976440 ت.ت 1366 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- سمیرا امیری بادخور به کد ملی 0873140753 ت.ت 1364 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 7- زهرا مرمری به کدملی 0871692562 متولد 1340 محل صدور شناسنامه قوچان همسرمتوفی  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستینآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرو هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد شدبود.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/15رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  جلیل ارمان فردارای شناس�نامه ش�ماره 12 فرزند فرهاد به ش�رح دادخواست به کاس�ه 853 شعبه 4 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم فرهاد ارمان فر به شناسنامه 865 در تاریخ 1324/10/2 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جلیل ارمان فر به ش.ش 6359771225 ت.ت 1359/5/1 محل صدور 
شناسنامه فاروج- خیراباد فرزند متوفی 2- ریحانه ارمان فر به ش.ش 0860349195 ت.ت 1373/1/20 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 3- صراط ارمان فر به ش.ش 0872441301 ت.ت 1361/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- مهدی ارمان فر به ش.ش 
0872511383 ت.ت 1364/1/26 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- ازاده ارمان فر به ش.ش 087293821 ت.ت 1366/8/9 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- بهاره ارمان فر به ش.ش 0873015630 ت.ت 1367/10/30 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
7- محبوب عاجز به ش.ش 6359793369 ت.ت 1363/1/24 محل صدور شناس�نامه فاروج- خس�رویه فرزند متوفی  8- مریم ارمان فر به 
ش.ش 6358947508 ت.ت 1355/6/30محل صدور شناسنامه فاروج- خسرویه فرزند متوفی 9- معصومه ارمان فر به ش.ش 6358946218 
ت.ت 1351/1/1 محل صدور شناسنامه فاروج- خسرویه فرزند متوفی 10- میاد ارمان فر به ش.ش 0860265501 ت.ت 1371/6/19 محل صدور 
شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 11- قمر جهان علیزاده به ش.ش 6358881175 ت.ت 1329/1/5محل صدور شناس�نامه فاروج- جعفراباد 
سفلی 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان-علیرضا دستجردی

512/16رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمود غفاری نسب دارای شناسنامه شماره 1252 فرزند غفار به شرح دادخواست به کاسه 833 شعبه 4 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم غفار غفاری نسب به شناسنامه 1010 متولد 1314/7/10 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  علی رضا غفاری نسب به ش.ش 087205211 ت.ت 1344/3/20 محل 
صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 2- حمیدرضا غفاری نسب به ش.ش 0872058492 ت.ت 1359/8/29 محل صدور شناسنامه 
قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 3- داود استاد جعفرابادی به ش.ش 0872052001 ت.ت 1342/3/15محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان 
فرزند متوفی 4- رقیه استاد جعفرابادی به ش.ش 08720052877 ت.ت 1346/9/16 محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 
5- زهرا غفاری نس�ب به ش.ش 0860433099 ت.ت 1374/9/28 محل صدور شناس�نامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 6- هدی غفاری 
نسب به ش.ش 0860821897 ت.ت 1385/1/17 محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی 7- محمود غفاری نسب به ش.ش 
0872054721 ت.ت 1353/6/25 محل صدور شناسنامه قوچان- یوسفخان فرزند متوفی  8- طیبه استاد جعفرابادی به ش.ش 0872054713 
ت.ت 1350/5/14 محل صدور شناس�نامه قوچان- یوس�فخان فرزند متوفی 9- صغری ابراهیمی یوس�فخانی به ش.ش 0872046508 ت.ت 
1314/10/4 محل صدور شناس�نامه قوچان- یوس�فخان همس�ر فوت ش�ده 1397 -و 10- ربابه گل فخرابادی به ش.ش 0871897911 ت.ت 
1341/7/2 محل صدور شناسنامه قوچان-فخراباد همسرمتوفی در قید حیات؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان-علیرضا دستجردی

512/23آگهی اباغ وقت رسیدگی
به سجاد علی اکبری فرزند کاظم اباغ که آقای حامد رضا کرامتی فرزند محمود دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و خسارات دادرسی علیه 
شما ارائه که به کاسه 6/97/944 ثبت و برای مورخه 1397/11/27 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 را دریافت نمائید.
 شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/36آگهی
شماره بایگانی شعبه:950141؛ جناب آقای هادی فروقی فرزند نصراه درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد سلمانی به طرفیت شما نسبت به 
دادنامه 9709975710500597 صادره از این شعبه،به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما اباغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ، به نحو 

مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز-محمد علی عودی

512/37آگهی
خواهان محمد سلمانی با وکالت آقای حسین امیریان دادخواستی مبنی بر دعوی تقابل در پرونده 950141 مبنی بر حکم به اثبات و احراز بین 
موکل و خوانده به استناد مبایعه نامه مورخ 1391/06/20 و الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی در پرونده کاسه 960536 حکم مبنی بر ابطال 
سند انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شماره 56173 بطرفیت 1- هادی فروقی 2- قاسم مهدوی تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده 
که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و به کاسه شماره 960536 و 970170 ثبت که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/12/08 ساعت 12 
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 بینالود)طرقبه شاندیز(

512/38دادنامه
پرونده های کاس�ه 9509985710500136 و 9609985710500276 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی 
شماره 9709975710500597؛ خواهان ها:1- آقای قاسم مهدوی فرزند علی به نشانی ویرانی بین 22  و 24 منزل پنجم-2-خانم مریم چراغچی 
مسجدی با وکالت آقای سید مجتبی علوی فرزند سید محسن به نشانی خراسان رضوی مشهد- بلوار شهید سرلشگر فرامرز عباسی 36 نبش 
فرعی دوم سمت چپ)جنب پارک (پاک 34 طبقه2 و  3-آقای محمد سلمانی فرزند قنبر با وکالت آقای حسین امیریان چنار فرزند حیدر 
به نشانی فریمان ؛ خواندگان:1- آقای محمد سلمانی فرزند قنبر با وکالت آقای حسین امیریان چنار فرزند حیدر به نشانی فریمان-خیابان 
مطهری غربی نبش مطهری 6- 2- آقای قاس�م مهدوی فرزند علی به نش�انی مش�هد امامت 33 پاک 32- و3- آقای هادی فروقی فرزند 
نصراله به نشانی مجهول المکان -4- خانم مریم چراغچی فرزند غامرضا به نشانی ویرانی 24 قطعه پنجم سمت راست ط سوم ؛ واخواسته 
ها:1- واخواهی از دادنامه 95099757105001162 -2- جلب ثالث)غیرمالی(-رأی دادگاه:در خصوص دادخواست واخواهی آقای محمد سلمانی 
با وکالت آقای حسین امیریان به طرفیت واخواندگان1-خانم مریم چراغچی با وکالت آقای سید مجتبی علوی 2- قاسم مهدوی از دادنامه شماره 
9509975710501162 صادره از شعبه دوم حقوقی طرقبه شاندیز که به موجب آن حکم به محکومیت واخواه و آقای قاسم مهدوی به خلع ید 
از ملک پاک ثبتی 169/938 بخش 10 مشهد و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر شده است 
با توجه به اینکه وفق پاسخ استعام ثبتی مورخ 1396/5/26 اداره ثبت اسنادو اماک منطقه چهارمشهد برابر سند قطعی شماره 56173 مورخ 
1396/5/10 ششدانگ پاک ثبتی فوق الذکر به نام هادی فروقی انتقال وسند مالکیت به شماره سریال 747241 د94 با شماره دفترالکترونیکی 
139620306267015791 صادر گردیده است و بنابر مراتب فوق و با وصف موجود در حال حاضر خواهان )واخوانده خانم مریم چراغچی( مالکیتی 
رسمی و ثبتی نداشته و یکی از ارکان دعوی خلع ید که مالکیت رسمی و قانونی است مخدوش است ضمن نقض رأی بدوی مستندا به ماده 
2 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان اولیه صادر می نماید. و در خصوص دادخواس�ت دیگرآقای محمد سلمانی با وکالت آقای 
حسین امیریان به طرفیت خواندگان1-مریم چراغچی 2- قاسم مهدوی 3- هادی فروتن به عنوان جلب ثالث خوانده ردیف سوم آقای هادی 
فروقی به دادرسی در پرونده کاسه 960170 مطروحه در شعبه دوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز و محکومیت ایشان در قبال موکل به شرح 
ستون خواسته دادخواست واخواهی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
، اول اینکه پرونده که جلب ثالث در آن خواسته شده کاسه 960170 دعوی تقابل در ضمن واخواهی بوده است که خود دعوی طاری محسوب 
می شود و طرح جلب ثالث در این دعوی عنوان طاری از طاری بوده که در قوانین آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصوص پذیرش آن وجود 
نداشته و طرح آن فاقد وجاهت و منطبق با مواین قانونی نبوده است ودوم اینکه طبق محتویات پرونده کاسه 960536 که به شرح صورتجلسه 
1397/8/5 این دادگاه منعکس گردیده است و خواهان مدعی اثبات عقد بیع بین خود و آقای قاسم مهدوی و ابطال سند صادره به نام هادی 
فروتنی است دیگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه مالک ثبتی آقای هادی فروتنی فاقد وجاهت قانونی بوده و در تعارض است وطرح 
خواسته بدین نحو منطبق با موازین قانونی نبوده است بنابرمراتب فوق مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می 

نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
حسین علمدار- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود)طرقبه شاندیز(

512/39آگهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه:960270؛ جناب آقایان س�ید جلیل هامونی و سید سینا هامونی وخانمها بی بی فاطمه و بی بی زهرا و سیده یاسمین 
همگ�ی هامون�ی درخصوص تجدیدنظر خواه�ی موقوفه عبداله رضوی با تولیت میرمحمد میرزای ناظر به طرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه 
9709975710500243 صادره از این ش�عبه،به پیوست نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی برای شما به سامانه اباغ ارسال 
گردیده اس�ت. مقتضی است حس�ب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز از تاریخ اباغ، به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز-محمد علی عودی

512/40دادنامه
پرونده کاسه 9609985710500536 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975710500506؛ خواهان 
:آقای سید مهدی سیدی فرزند سید حسین باوکالت آقای حسین رضائی سرشت فرزند عبدالوهاب به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان 
سبزوار- شهر سبزوار- 30 متری دانشگاه –روبروی دانشگاه 8- مجتمع آوا- واحد شماره 4 ؛ خوانده: آقای داوود نامور فرزند محمدعلی به نشانی 
خراسان رضوی- مشهد-قاسم آباد خ رستگاری 23 پ 12 ؛خواسته ها:1- ابطال مبایعه نامه )مالی غیر منقول( 2- استرداد ثمن معامله 3- مطالبه 
خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل؛ -رأی دادگاه:در خصوص دادخواست آقای سید مهدی سیدی با وکالت آقای حسین رضایی سرشت به طرفیت 
آقای داود نامور به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/9/30 و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز طبق 
شاخص نرخ تورم به مبلغ 200/000/100 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه استنادی خواهان و پاسخ استعام ثبتی 
مورخ 1397/5/23 اداره ثبت اسناد و اماک طرقبه شاندیز که حکایت از این داشته مالکیتی به نام خوانده در ملک موضوع مبایعه نامه و مورد معامله 
بدست نیامده است و از طرفی خوانده حاضر نشده ودفاعی به عمل نیاورده است چون مبیع مستحق للغیر بوده فروشنده ضامن درک مبیع بوده و 
باید از عهده غرامات و خسارات وارده برآید و بیع با وصف مذکور فاسد تلقی شده و بیع فاسد اثری در تملیک نداشته دعاوی خواهان را وارد دانسته 
مستندا به مواد 365-391 قانون مدنی و مواد 198- 515- 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/9/30 
و الزام خوانده به پرداخت بیست میلیون تومان بابت ثمن معامله و پرداخت خسارت مبلغ مذکور از تاریخ مبایعه نامه تا زمان وصول که از ناحیه اجرای 
احکام بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 5/471/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 

بیست روز از آن تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. 
علمدار- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود)طرقبه شاندیز(

512/41آگهی اباغ اجرائیه
شماره:3/198/97؛ پیروآگهی شماره 4345 مورخه 1397/8/29 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای/خانم زهره باستانی کاریزکی فرزند محمد 
ابراهیم از طریق جراید ودر اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ 
می شود بموجب دادنامه شماره 336 – 97/7/24 صادره ازشعبه سوم شورای حل اختاف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و مبلغ نود وچهار هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم الوصول 
مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق  محکوم له موسی پایگانه شده اید مفاداجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا 
گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ و یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای 

احکام مدنی شورای حل اختاف اعام نمائید. 
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/42آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای داود عابدینی با وکالت خانم سمیه جمالی نوقابی به خواسته تنظیم و انتقال سند نظر به اینکه خوانده/ خواندگان 
مجهول المکان می باشند. پیروآگهی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خواندگان:1- علی اصغر بیرجندی فرزند رضا 2- سعید 
فدایی مقدم فرزند حسن محکوم به متضامنا تنظیم و انتقال سند یک دستگاه پراید به شماره 512 ی 78 ایران 32 ؛ پرداخت مبلغ 1/783/750 ریال 
بابت هزینه دادرسی ؛ مبلغ سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه انتشار آگهی در روزنامه کثیراانتشار ؛ مبلغ چهارمیلیون و دویست و شصت هزار 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له ؛ پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرای دولتی در حق دولت می باشند، لذا مراتب وفق مقررات 
مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته خوانده 

شود. و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه یک  شورای حل اختاف گناباد

512/43آگهی 
بدین وسیله به خانم سمیه جمالی نوقابی به وکالت از آقای سید مجید کوچکی و به طرفیت آقای اسماعیل طاهری فعا مجهول المکان اباغ 
می گردد که برابر دادنامه 573-1397/07/25 شعبه یک شورای حل اختاف گناباد حکم به پرداخت مبلغ چهل میلیون و دویست و هشتاد 
هزار و هفتصد و پنجاه و یک ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفتصد و شصت و شش هزار و نه ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و 
ششصد و سی هزار و صد و هفت ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/05/28 لغایت 
زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم تعیین شده از ناحیه بانک  مرکزی محکوم می نماید.لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می 
گردد. تا نامبرده/نامبردگان مهلت 20 روز پس از اباغ در دفتر شعبه یک شورای حل اختاف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی دارد، اعام  نماید 

در غیر این صورت رأی قطعی خواهد شد.
شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/44آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسین نخعی فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سید محسن معروف فرزند رحیم دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه ششم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 437 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 
ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد 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 را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه شش شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/45آگهی اباغ اجرایی
پیروآگهی قبلی بدین وسیله به آقای علی ذبیحی فیض آبادی فرزند محمد محکوم علیه پرونده کاسه ی 97/210 شورای حل اختاف شهرستان 
بجستان که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد حسب تقاضای محکوم له آقای عباسعلی نوروزی فرزند محمد و دستور قاضی شورا 
اخطار اجرایی صادر که به موجب آن محکوم علیه مکلف به 1- پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و 
پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیرو تأدیه از تاریخ سررسید چک)1397/3/19(الی یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له2- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد. ازم است ظرف مدت ده روز پس از اباغ وانتشار در روزنامه مفاد 

اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیاز به آگهی مجدد ندارد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/46آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 4348-97/9/5 روزنامه حمایت بدینوسیله به 1-  خانم عصمت صبور چناری فرزند غامرضا 2- مهدی مجرد چناری 
فرزند نظرعلی فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره 717-97/10/11 صادره از شعبه چهار تربت حیدریه به همراه آقای حسین 
صبوری چناری به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 172/918/117 ریال بابت اصل خواس�ته تا تاریخ 97/5/28 و خس�ارت تاخیر تادیه اصل 
تسهیات اعطایی به مبلغ 109/650/995 ریال از تاریخ 97/5/29 لغایت یوم الوصول طبق قرارداد و هزینه دادرسی  بمبلغ 3/356/476 ریال در 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان بانک ملت با وکالت حمیده سامی محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است 
مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز 

پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفترشعبه 4 شورای حل اختاف تربت حیدریه 

512/47رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مصیب حاصل طلب داراي شناسنامه شماره 698 به شرح دادخواست به کاسه 260ش 7 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحومه رقیه مالی شورچه  به شماره شناسنامه 0870218689 در تاریخ  1394/12/17 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مصیب حاصل طلب ش ش 0870703412 ت تولد 1337/10/19 صادره 
از قوچ�ان فرزند متوفی 2- احمد حاصل طل�ب ش ش 0870704001 ت تولد 1342/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی 3 - زینب حاصل طلب 
ش ش 0870704362 ت تول�د 1343/8/4 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 4-محمد حاصل طلب ش ش 0872556931 ت تولد 1328/02/06 
صادره از قوچان فرزند متوفی5- ثریا حاصل طلب ش ش 0872561445 ت تولد 1329/04/02 صادره از قوچان فرزند متوفی6- علی حسن 
حاصل طلب ش ش 0872598756 ت تولد 1339/04/20 صادره از قوچان فرزند متوفی7- خدیجه حاصل طلب ش ش 0872611922 ت تولد 
1349/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی8- رقیه مالی شورچه ش ش 0870218689 ت تولد 1307/05/15 صادره از قوچان همسر فوت 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 دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه7 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/48رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مصیب حاصل طلب داراي شناسنامه شماره 698 به شرح دادخواست به کاسه 261ش 7 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم قدرت حاصل طلب  به شماره شناسنامه 0870696513 در تاریخ  1387/05/20 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مصیب حاصل طلب ش ش 0870703412 ت تولد 1337/10/19 صادره 
از قوچ�ان فرزند متوفی 2- احمد حاصل طل�ب ش ش 0870704001 ت تولد 1342/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی 3 - زینب حاصل طلب 
ش ش 0870704362 ت تول�د 1343/8/4 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 4-محمد حاصل طلب ش ش 0872556931 ت تولد 1328/02/06 
صادره از قوچان فرزند متوفی5- ثریا حاصل طلب ش ش 0872561445 ت تولد 1329/04/02 صادره از قوچان فرزند متوفی6- علی حسن 
حاصل طلب ش ش 0872598756 ت تولد 1339/04/20 صادره از قوچان فرزند متوفی7- خدیجه حاصل طلب ش ش 0872611922 ت تولد 
1349/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی8- رقیه مالی شورچه ش ش 0870218689 ت تولد 1307/05/15 صادره از قوچان همسر فوت 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 دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه7 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/49رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غامرضا پورآدینه گوجه  داراي شناسنامه شماره0871379872 به شرح دادخواست به کاسه 97-659 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی گودرزی به شماره شناسنامه 13195 در تاریخ 1346/10/2 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسین گودرزی قوچان کد ملی 0872725030 ت تولد 
1333/8/2 صادره از قوچان- گوجه فرزند متوفی 2- صغری شیرین گفتار کد ملی 0871374331 ت تولد 1315/5/2 صادره از قوچان فرزند 
متوفی3- زهرا ش�یرین گفتار کد ملی 0872828727 ت تولد 1326/2/2 صادره از قوچان فرزند متوفی4- علی اکبر ش�یرین گفتار کد ملی 
0872537188 ت تولد 1323/1/12 صادره از قوچان فرزند متوفی 5- فاطمه شیرین گفتار کد ملی 0871374323 ت تولد 1390/7/2 صادره 
از قوچان 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.
قاضی شورا شعبه 5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/50رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اصغر حاجی پور داراي شناسنامه شماره 0860270343 به شرح دادخواست به کاسه 97-652 شعبه 5 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی حاجی پور داودلی به شناسنامه 1251 در تاریخ 1397/9/2 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی اکبر حاجی پور داودلی کد ملی 0023139366 ت تولد 1379/2/11 
صادره از تهران مرکزی فرزند متوفی 2- مریم حاجی پور داودلی کد ملی 0024165141 ت تولد 1380/2/12 صادره از تهران مرکزی فرزند متوفی 
3-اصغر حاجی پور داودلی کد ملی 0860270343 ت تولد 1371/7/1 صادره از قوچان فرزند متوفی5- فاطمه بیگم موسوی داودلی کد ملی 
0860380963 ت تولد 1322/3/7 صادره از قوچان مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

  پنجشنبهآگهی
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آگهی اباغ  وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 9709985870900655، وقت رسیدگی: 1397/11/27 ساعت 11:00 ، خواهان: آقای امیر مهدوی با وکالت آقای هاتفی، خوانده: 

1- محمود گیوه چی 2- سینا یزدی زاده خرازی، خواسته: الزام به تنظیم سند  خودرو هیوندا
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 9 ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی تعیین شده، به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور حوزه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود15
دبیر شعبه 9 شورای حل اختاف شهری بجنورد 

آگهی مزایده اتومبیل ) سند ذمه (
برابر درخواس�ت وکیل بس�تانکار خانم رقیه محمدنیا ب�ه ش�رح وارده 139705007141014435 – 1397/10/05 ب�ه موجب پرونده اجرائی 
139704007141001048 یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی به شماره انتظامی ایران 26 - ب 26 - 355 متعلق به مرحوم غامعلی گوهری 
فاروجی فرزند موسی الرضا به شماره شناسنامه 22828 و شماره ملی 0680221281 ، مدیون پرونده اجرائی کاسه فوق که به استناد سند 
ازدواج شماره 20244 – 10/ 1388/03 تنظیمی در دفترخانه ازدواج 6 و طاق 3 بجنورد بازداشت گردیده است طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 000/ 000 / 110 ریال )یکصد و ده میلیون ریال ( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخه 1397/11/24 در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره ثبت شرکتها از طریق 
مزایده به فروش می رسد ، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند ، مزایده فقط 
در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود 
و مطاب�ق م�اده 136 - آئین نامه اجراء کل مبلغ نقدا دریافت می گردد و چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری گردد حق مزایده 
نس�بت به مازاد مبلغ ارزیابی بر عهده برنده مزایده اس�ت . مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس: یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی 
رنگ 2400 به شماره انتظامی ایران 26 - ب 26- 355 مدل 1378 دوگانه سوز بشماره موتور و شاسی 138632 - 31554 ، بدنه بطور کلی 
دارای پوس�یدگی و گلگیر های جلو و عقب دو طرف خوردگی دارد و تصادفی می باش�د چراغ جلو سمت چپ شکسته است وانت مذکور 
دارای چهار حلقه استیک مستعمل زیر 50  درصد آج می باشد موتور روشن نشده بعلت نداشتن باطری و لیکن شاسی بازدید گردید سالم 
بود و بنا به اظهارات وکیل بستانکار خودرو در ید بستانکار می باشد محل استقرار خودرو بجنورد 17 شهریور شمالی جنب مدرسه فردوسی 

شیشه بری محمد می باشد. 15
حمید عزیزی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 975178/ 30 اجرایی محکوم علیه بهمن بهمن فرزند چهاریار محکوم است به پرداخت به مبلغ 142/948/000 ریال بابت  
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له جواد ربانی فرزند محمود و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به 
پرداخت محکوم به هیچ اقدامی معمول نداشته است و حسب تقاضای محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به مبلغ 920/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دوشنبه 
1397/11/08 از س�اعت 09:30 الی 10:00 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف بجنورد 
به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع 
مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد 
همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی 

مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف :  ملک محکوم علیه  واقع در بجنورد خیابان طالقانی  غربی 47  کوچه دریا  دست راست  منزل ماقبل آخر  ملک 
مزبور با ابعاد  طول و عرض 11/4 * 7  متر به مساحت 79/8 مترمربع  اعیان ملک یک باب ساختمان  به مساحت 70 مترمربع  با سقف تیرآهن  
و ضربی -  دیوارهای باربر آجری  و نمای آجرگری  شامل هال – یک اتاق خواب – آشپزخانه  انباری – حمام و سرویس بهداشتی  درب و 
پنجره فلزی  دارای امتیازات برق و گاز و امتیازات  آب مشترک با همسایه  با توجه به موقعیت و مشخصات ملک  نوع ساختمان و نوع مصالح  

به کار رفته در آن  با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر  بر قیمت گذاری ارزش ملک به مبلغ نهصد و بیست میلیون ریال تعیین گردید. 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف  شهرستان بجنورد – نوروزی 

احضار متهم 
 در پرونده کاسه 960741 متهم حسن خیاط مقدم  ف ابراهیم  به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده  و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امور کیفری  مراتب در روزنامه آگهی  تا ظرف سی 
روز از تاریخ انتشار آگهی  در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی  و اظهار عقیده می نماید . 8
ابوالفضل غبدیان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

دادنامه
پرونده کاسه9709984470800109شعبه58شورای حل اختاف ارومیه تصمیم نهایی9709974470800819-خواهان تعاونی اعتبارثامن 
اائمه باوکالت ناصرحسینلوی فرزندحسن بنشانی ارومیه خ حسنی ساختمان شهرداری منطقه5طبقه5واحد51-خواندگان 1.رقیه نوشادی 
فرزندمحمدباقر2.حس�ن مهدویان فرزندمحمدحس�ین همگی بنشانی ارومیه خ مافی گالری ونوس-خواس�ته1.مطالبه وجه بابت2.تامین 
خواسته –رای شورا- درخصوص دعوی تعاونی اعتبارثامن اائمه باوکالت ناصرحسینلوی به طرفیت1.حسن مهدویان2.رقیه نوشادی بخواسته 
مطالبه مبلغ69/000/000 ریال بابت قراردادتس�هیات دریافتی خواندگان ومطالبه خس�ارت عدم ایفای تعهد وجه التزام وفق ماده5ازبرگ 
قراردادتاموعد اجرای حکم واخذ محکوم به عاوه کلیه خس�ارت دادرس�ی اعم ازهزینه دادرس�ی واجرایی وحق الوکاله وکیل باعنایت به 
محتویات پرونده واظهارات وکیل خواهان و عدم حضور خواندگان باعنایت به اباغ قانونی وعدم ارسال ایحه دفاعیه واینکه مستند خواهان 
قراردادبانکی میباشد که به امضای طرفینرسیده وخواندگان هیچ دلیل ومدرکی دال برپرداخت بدهی خویش وبری نمودن ذمه خویش به 
شعبه ارائه نکرده لذا باعنایت به نظریه مشورتی اعشای شوراقاضی شعبه خواسته خوهان راوارد وثابت دانسته ومستندا به ماده 10قانون 
مدنی ومواد 198و519و522 قانون ائین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 69/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکلی وخسارت تاخیرتایده اززمان تقدیم دادخواست 97/2/22لغایت اجرای کامل 
حک�م بانرخ 12درصدی طبق توافق طرفین درحق خواهان مینماید واعام میدارد رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه و20روزپس ازان قابل تجدیدنظرخواهی نزدمحاکم عمومی حقوقی ارومیه میباشد.
3761-قاضی شعبه58شورای حل اختاف ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
علیرضادربند دارای شناس�نامه ش�ماره 411 بشرح دادخواست به کاس�ه 57/971280از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�فندیاردربند بشناس�نامه 2755171405 در تاریخ 97/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1-فرامرزدربندفرزنداسفندیارش ش459فرزندمتوفی2.علیرضادربندفرزنداسفندیارش ش411فرزندمتوفی3.

ژیادربندفرزنداسفندیارش ش996فرزندمتوفی4.مه تاج حسنی ساریجالوفرزندابراهیم خلیل ش ش2754551931همسرمتوفی.اینک با 
انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به اس�تناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
3759- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

دادنامه
پرونده کاسه9509984425800786شعبه101دادگاه کیفری دوشهر سردشت 101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974438201718-شاکی 
فاتح علیزاده فرزندمحمدباوکالت یوسف ابراهیمی فرزندحسن بنشانی بوکان بلوارکردستان خ ش حیدری-متهم اسماعیل موسوی قورخان 
بنشانی بوکان خ آموزش پرورش جنب سالن ورزشی سیمرغ ک شمشاد-اتهام خیانت درامانت –رای دادگاه- درخصوص اتهام انتسابی به 
متهم اسماعیل موسوی قورخان فعامتواری دایربرخیانت درامانت موضوع کیفرخواست صادره ش�ماره 9710434438000290- 97/4/28 
دادسرای سردشت باتوجه به شکایت فاتح علیزاده به شرح شکوائیه تقدیمی واظهارات اعامی درمراحل تحقیق و توضیحات جلسه دادرسی 
درم�ورد نح�وه اقدامات متهم بااین وصف که ازمریوان یک بار کامیون انگور به میزان تقریبی 15/800/000 تومان رابه متهم پرونده که راننده 
کامی�ون بود تحویل داده تادرسردش�ت تحویل ناصر موائی خریداردهد برغم تحوی�ل کاا واخذ چک به جای تحویل به مجددا نزد موائی 
مراجعه نموده باادعای اینکه شریک من میباشد به وی پیشنهاد میدهد که باکسر800هزارتومان ازوجه چک تاریخ ان رابه روزنماید ازطرف 
دیگر موائی هم بدون اینکه باوی تماس گرفته یاهماهنگی کند چک اولیه راپس گرفته ودرمقابل ان دفقره چک به به مبالغ5و10میلیونی 
باکس�ر مبلغ 800هزارتومان تحویل متهم میدهد متهم باتحویل چک ها به یک مغازه بنگاهی دربوکان مبادرت به خرید یک خودرو پراید 
نموده وچکها هم درزمان خودش دربوکان وصول میشود بدون انکه مبلغ انها به وی پرداخت گردد باتوجه به مراتب وگزارش مرجع انتظامی 
وتحقیقات معموله بابررس�ی مندرجات اوراق وپرونده ومدارک اثباتی موجود مویدامانی بودن چک نزد متهم ورفتار خاف متهم نس�بت به 
مال امانی به ش�رح اعامی به ضرر ش�اکی وفقدان هرگونه دفاع موثر وعئم حضور درجلسه دادرسی برغم اخطاروسایر قرائن وامارات اتهام 
انتسابی به نامبرده رامحرزوثابت دانسته مستندا به ماده 674قانون مجازات اسامی تعزیرات نامبرده رابه تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم 
مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف20روزپس ازاباغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاوفق مقررات قابل اعتراض درمحاکم 

تجدیدظنراستان آ.غ است.
3766-رئیس شعبه101دادگاه کیفری دوشهرسردشت-خداکرمی

آگهی انحصاروراثت
صفیه زردش�وانه فرزندمحمود ش ش288 صادره اشنویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970818 
شورای حل اختاف تقدیم این شورا نموده به اعام داشته شادروان علی زردشوانه ش ش210 صادره دراشنویه درتاریخ 94/10/30 فوت شده 
وراث آن مرحوم منحصراست 1.یسن زرده شوانه فرزندعلی ش ش353فرزندمتوفی2.مسعودزرده شوانه فرزندعلی ش ش457فرزندمتوفی3.
صابرزردشوانه فرزندعلی ش ش28فرزندمتوفی4.کامل زردشوانه فرزندعلی ش ش2950043471فرزندمتوفی5.خاتون زردشوانه فرزندعلی 
ش ش456فرزندمتوفی6.سعادت زردشوانه فرزندعلی ش ش3فرزندمتوفی7.حلیمه مولودی فرزندقادر ش ش225همسرمتوفی. اینکه باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشته باشد ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام 

نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3768-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

حصروراثت
آقای س�یداکبر غنی پور گورکی فرزند سیدحسین دارای شناسنامه 54 شرح دادخواست شماره 97/668/3 مورخ 97/10/13 توضیح داده 
شادروان فاطمه شمسی دهوئیه فرزند علی بشناسنامه 516  در تاریخ 94/1/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- س�یداکبر غنی پور گورکی فزند سیدحس�ین ش.ش 54 متولد 1354 فرزند متوفیه. 2- سیدمسلم غنی پور گورکی فرزند سیدحسین 
ش.ش 2980790273 متولد 1375 فرزند متوفیه. 3- ام البنین غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 99  متولد 1358 فرزند متوفیه. 
4- سیدمنصور غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 534 متولد 1360 فرزند متوفیه . 5- الهه غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 
2980046965 متولد 1368 فرزند متوفیه. 6- الهام غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 301 متولد 1363 فرزند متوفیه. 7- شایسته 
غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 9 متولد 1362 فرزند متوفیه. 8- سیدرسول غنی پور گورکی فرزند سیدحسین ش.ش 12 متولد 
1356 فرزند متوفیه. نامبرده به غیر از ورثه فوق وراث دیگری ندارد.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
668 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
آقای علی اکبر محمدی زاده کرمانی نژاد فرزند حسین دارای شناسنامه 650 شرح دادخواست شماره 970652 مورخ 97/10/8 توضیح داده 
شادروان حبیبه افراش فرزند حیدر بشناسنامه 88  در تاریخ 96/6/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی 
اکبر محمدی زاده کرمانی نژاد ش.ش 650 ش.ملی 2991235896 متولد 26/12/12 همسر متوفی. 2- مهدی محمدی زاده کرمانی نژاد ش.ش 
142 ش.ملی 2992106951 متولد 51/3/23 فرزند متوفی. 3- مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد ش.ش 1647 ش.ملی 2992755524 متولد 
62/6/5 فرزند متوفی. 4- پوران محمدی زاده کرمانی نژاد ش.ش 4 ش.ملی 3031304578 متولد 54/1/2 فرزند متوفی. 5- مرجان محمدی 
زاده کرمان�ی ن�ژاد ش.ش 8124 ش.مل�ی 3031813561 متولد 67/6/26 فرزند متوفی. 6- مهدیه محم�دی زاده کرمانی نژاد ش.ش 1086 
ش.ملی 3031329279 متولد 56/7/1 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.
652 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای علی ابراهیم پور بلبلوئی فرزند قربانعلی دارای شناس�نامه 232 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970539 مورخ 97/8/23 توضیح داده 
شادروان قربانعلی ابراهیم پور بلبلوئی فرزند محمد بشناسنامه 5  در تاریخ 1385/5/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- سکینه ابراهیم پور بلبلوئی ش.ش 5 ش.ملی 6079606747 متولد 1315/2/11 همسر متوفی. 2- حسین ابراهیم پور ش.ش 
268 ش.مل�ی 6079549409 متول�د 1342/1/1 فرزند متوفی. 3- حیدر ابراهیم پور بلبلوئ�ی ش.ش 4273 ش.ملی 2990627618 متولد 
1356/10/14 فرزند متوفی. 4- جواد ابراهیم پور بلبلوئی ش.ش 2 ش.ملی 6079841681 متولد 1344/1/10 فرزند متوفی. 5- علی ابراهیم پور 
بلبلوئی ش.ش 232 ش.ملی 6079549026 متولد 1337/11/1 فرزند متوفی. 6- مجید ابراهیم پور بلبلوئی ش.ش 11 ش.ملی 6079842009 
متولد 1347/3/3 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.
539 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

4- دادنامه
پرونده کاسه 9509983467000503 شورای حل اختاف شماره 10 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9509973467001004 خواهان 
: آقای رضا اخاص پور فرزند ایزداه به نش�انی کرمان- خ خورش�ید روبرو پمپ بنزین فیلتر سازی مهین خوانده : آقای هوشنگ شمسی 
فرزند سعداله به نشانی خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک عهده بانک ملت به شماره 632794 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه 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 دعوای آقای رضا اخاص پور فرزند ایزداه به طرفیت خوانده آقای هوشنگ شمسی فرزند سعداله به خواسته مطالبه مبلغ 
5/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهی صادره از بانک 
محال علیه تقدیمی از سوی خواهان که دالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در 
ید مدعی نیز دالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا چون خوانده با اطاع از وقت رسیدگی 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و هیچ دلیل و مدرکی دال بر پرداخت آن ارائه ننموده 
و ایحه ای نیز ارسال نداشته است لذا مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت چک مورد دعوا به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
503 شورای حل اختاف شماره 10 شهرستان کرمان

گواهی حصروراثت
خانم سکینه قدامی با وکالت آقای قره داغی بشماره شناسنامه 3790 فرزند محمدعلی متولد 1348 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه 
گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1145/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان اروجعلی 
بابا پورسلطان آباد  فرزند موان به شماره شناسنامه 4 درتاریخ 97/8/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- 
سکینه قدامی فرزند محمدعلی ش.ش3790همسرمتوفی2- طاهره بابا پور سلطان آباد فرزند اروجعلی ش.ش0080629601دخترمتوفی3- 
افسانه بابا پورسلطان آباد فرزند اروجعلی ش.ش0080736531دخترمتوفی4- فرزانه بابا پورسلطان آباد فرزند اروجعلی ش.ش- دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردر جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشر ش�ود 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 3680 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای مس�عود کرمی بش�ماره شناسنامه 5560338771 فرزند محمد رضا متولد 1374 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1166/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد رضا کرمی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 10270 درتاریخ 97/4/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- حسن کرمی 
فرزند داود ش.ش5پدرمتوفی2- فاطمه قنبری فرزند حسین ش.ش1002مادرمتوفی 3- منصوره ولی فرزند اکبر ش.ش260همسرمتوفی4- 
مسعود کرمی فرزند محمد رضا ش.ش 5560338771پسرمتوفی5- مها کرمی فرزند محمد رضا ش.ش5561030877دخترمتوفی 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 3682 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مفقودی
بدینوس�یله گواهی می ش�ود آقای کاظم دغاغله فرزند عبدالساده با تقدیم شکواییه 
ای به این مرجع اعام داش�ته اس�ت که برگ پروانه تردد ماشین هایس تویوتا بشماره 
پاک 71362 – از ایشان مفقود گردیده است .لذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع 
این گواهی حسب درخواست درخواست وی جهت هرگونه اقدام قانونی صادر و ارزش 
قانونی دیگری ندارد . ضمنا« کشف هرگونه فساد احتمالی در این زمینشه برابر قوانین و 

مقررات – پاسخگوی تبعات آن خواهد بود . 
74 / 10 - دادیار شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اهواز -صیاحی 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به خانم ندا ساعت ساز فرزند ملک خواهان : اقای داریوش نیک رفتار فرزند عزت له دادخواستی به طرفیت خوانده : خانم ندا ساعت ساز 
فرزند ملک به خواسته تعدیل تقسیط مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986111301393 شعبه 8 دادگاه 
خانواده شهرستان اهواز ) 10 خانواده سابق (ثبت و وقت رسیدگی مورخ 27 / 11 / 1397 ساعت 00 : 10 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 
کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 
-نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد .  ) همراه 

داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی میباشد (
73 / 10-  منشی شعبه 8  دادگاه خانواده شهرستان اهواز )10 خانواده سابق (–فاطمه سواری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ پاک 1022 فرعی از 22 اصلی قسمتی از پاک 213 فرعی واقع در واصفجان مورد تقاضای آقای علی کاظمی تا 
کنون بعمل نیامده است و اینک بموحب درخواست کتبی متقاضی تحدید حدود اختصاصی پاک مرقوم در روز چهارشنبه تاریخ 97/11/24 
راس ساعت 11 بعمل خواهد آمد و از مالکین و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوا می شود در روز و ساعت مقرر در محل پاک مرقوم 
واقع در روس�تای واصفجان حضور بهم رس�انند بدیهی اس�ت طبق ماده 15 ق ث معترضین بایس�تی از تاریخ تحدید حدود ظرف 30 روز 
واخواهی خود را به اداره  ثبت اسناد و اماک پردیس تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از پایان مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

بنام مالک طبق مقررات اقدام خواهد شد.
اصغر منیعی رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

اگهی مفقودی
 سند مالکیت خودرو سواری سیتروین زانتیا sx مدل 1389 سفید روغنی بشماره موتور 
143665 و شماره شاس�ی s1512289190898 به شماره پاک ایران 95_624 س 88 

بنام غوثبخش درازهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ساری

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709986656700250 ش�عبه 17 ش�ورای حل اخت�اف مجتمع خانواده شهرس�تان خرم آباد تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976656700379 –خواهان:خانم وحیده احمدی زبر جد فرزند علی به نش�انی اس�تان لرس�تان – شهرس�تان خرم آباد- شهر 
خرم آباد- خیابان انقاب کوچه مهران پاک– خوانده :آقای علیرضا کاکاوند فرزند رضا به نش�انی مجهول المکان –خواس�ته: مطالبه 
نفقه رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت خانم وحیده احمدی زبر جد فرزند علی به طرفیت آقای علیرضا کاکاوند فرزند رضا به 
خواس�ته مطالبه نفقه از تاریخ 96/7/10 لغایت صدور حکم به انضمام کلیه خس�ارات قانونی به ش�رح متن دادخواست تقدیمی نظر به 
اینکه به موجب رونوشت سند ازدواج شماره 5588 رابطه زوجیت محرز می باشد با عنایت به اظهارات خواهان و گواهی گواهان که بر 
عدم پرداخت نفقه از س�وی زوج گواهی داده اند و با توجه به اینکه  خوانده علیرغم دعوت و اباغ وقت رس�یدگی از طریق انتش�ار در 
جراید در جلسه شورا حاضر نگردیدند و دلیلی دال بر پرداخت نفقه خواهان ارائه ننموده است ، جهت تعیین نفقه موضوع به احدی از 
کارشناسان در رشته نفقه ارجاع گردید که نظریه وی پس از اباغ مورد اعتراض طرفین واقع نشد از مرجع دعوای خواهان را محمول 
به صحت دانس�ته و مس�تنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرس�ی مدنی  و مواد 1106-1107و 1111 قانون مدنی و بند ج ماده 9 
قانون شورای حل اختاف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 96/7/10 لغایت 96/12/29 از قرار هر ماه مبلغ 
3/000/000 ری�ال و از تاری�خ 97/1/1 لغای�ت 97/9/27 از قرار هر ماه مبلغ 3/300/000 ریال و پرداخ�ت مبلغ 510/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الزحمه کارش�ناس در حق خواهان صادر و اعام می دارد . رای صادره غیابی اس�ت و ظرف 
بیس�ت روز پس از اباغ  واقعی قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

عمومی )حقوقی (خرم آباد می باشد .
کامران هادی پور –قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف خرم آباد 

آگهی حصر وراثت
احترامآ اغا بتول خانم قدغونی دارای شماره شناسنامه 35801 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه قدغونی به ش�ماره شناسنامه 3580 در تاریخ 89/10/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به:1-اغا بتول خانم قدغونی – خواهر  2- محمد علی موس�وی نژاد - برادرضمن 
انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ اغا بتول خانم قدغونی دارای ش�ماره شناس�نامه 255 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عذرا قدغونی به ش�ماره شناس�نامه 12154 در تاری�خ 1368/11/15 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به:1-اغا بتول خانم قدغونی – خواهر  2- محمد علی موسوی نژاد – برادر  
3- فاطمه قدغونی - خواهرضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و اس�تماع ش�هادت ش�هود و دادخواس�ت و ضمائم به خانم رویا س�امی خواهان اقای احس�ان کوشکی 
دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم رویا س�امی به خواسته تعدیل تقس�یط مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاس�ه 9709986705100519 ش�عبه 1 شورای حل اختاف شهرس�تان بروجرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت8:30 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد. تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در 

دادگاه حاضر گردد./
فیروزه حسینی -  مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بروجرد

اخطاریه طاق
اخطار شونده داود نوری نظر به اینکه همسر شما زهرا تکمرانی که طی سند ناحیه 11125، مورخ 88/3/18 دفتر رسمی ازدواج شماره 
68 شهرستان بجنورد را به عقد دائمی شما در آورده است و به موجب دادنامه 9709982910401532 به مورخ 97/7/25 شماره پرونده 
9609982910401201 و بایگانی 971203 واقعیت ش�ماره نامه 9710112910401350 مورخ 97/10/18 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان پردیس رای صادره طاق غیابی ثبت و نوع طاق خلع نوبت اول می باشد پس از انتشار 7 روز از آگهی دفتر خانه راسا صیغه 
ی طاق را اجرا و در صورت عدم حضور دفتر خانه به مصداق الحاکم ولی المنتبع  نماینده از دادگاه جهت اخطاریه ذیل به اسناد اوراق 
معرفی و اعزام خواهد شد و نیز سر دفتر به نیابت و نمایندگب از طرف رئیس دادگاه حاکم شرع صیغه طاق را اجرا می نماید با توضیح 

به اینکه در خال 7 روز به دفتر خانه به ادرس پردیس فاز 4 جنب موسسه سغیر زبان روبروی فردوس 11 پاک 124 مراجعه نمایید
سردفتر طاق شماره یک ثبت پردیس

آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970110 برابر محتویات پرونده  اجرایی کاسه  م/970110 و به موجب  رای ش�ماره  9609971838200075 مورخ  
1396/02/10 ص�ادره از ش�عبه دوم دادگاه عموم�ی حقوقی  فومن مبنی بر حکم به فروش کلیه ام�اک مورثی مرحوم محمود محب پور 
وتقس�یم بهای  حاصل از  فروش اماک مورثی فیما بین ورثه، علیهذا این اجرا قصد دارد اماک ذیل  را بر اس�اس قیمت پایه  به ش�رح 
نظریه کارشناسی هیات سه نفره مورخ 1397/05/09 طی مزایده حضوری بفروش برساند. قطعه اول :  یک قطعه  زمین شالیزاری بمساحت  
تقریبی عرصه 3700 متر مربع  که قسمتی  از آن  بمساحت تقریبی 270 متر مربع یک باب ساختمان  بلوک کرسی لند مسکونی تقریبی 
70 متر مربع مش�تمل  بر س�الن پذیرایی و آش�پز خانه  اپن و سرویس بهداشتی  دو اتاق خواب و س�ربندی از چوب و شناژ افقی در تراز 
فوقانی، کف  بتن لیس�ه ای دارای  کلیه امتیازات رفاهی می باش�د.  وحالیه  درید آقای  س�عید محب  پور فرزند  احدی از خواندگان بنام 
محمد محب پورقرار دارد. و توسط  ایشان احداث گردیده است الباقی  زمین در  سال زراعی  1397 زیر کشت  برنج رفته است . با توجه 
به شرایط  زمانی وموقعیت مکانی  و بدون در نظر  گرفتن اجرای  طرح روی  آن با وضعیت موجود ) عین مال (  با کاربری  شالیزاری  مبلغ 
به  عدد 555/000/000 ریال  معادل پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بر آورد و ارزیابی  گردیده است.  قطعه دوم : یک  قطعه زمین  
به مساحت  تقریبی عرصه 600 متر مربع  مشتمل بر  یک باب ساختمان   آجری سربندی  شده  در روز اجرای قرار کارشناسی نیمه تمام  
بود که  حالیه عرصه آن مشجر از اشجار غیر مثمر می باشد.  که بر جاده  آسفالته فومن به از بر استقرار  دارد ساختمان احداثی نیمه تمام  
ویایی متعلق به قاسم محب  پور می باشد. با توجه به شرایط زمانی  و با در نظر گرفتن مختصات مکانی و شکل  هندسی مقدار مساحت 
ملک نوع کاربری  ، فاصله تا ش�هر  و کیفیت  ش�وارع دسترس�ی به ش�هر  و مراکز  تجاری بدون در نظر  گرفتن ساختمان  مبلغ  به عدد 
480/000/000ریال معادل چهل وهشت میلیون تومان بر آورد و ارزیابی  گردیده است. قطعه سوم :  یک قطعه   زمین مشجر از اشجارغیر 
مثمر به مس�احت  تقریبی  800 متر مربع واقع در جاده  فومن به ش�فت – جاده  از بر س�ه راهی شهدای هدایت پناه روستای  شالده  می 
باشد زمین مذکور که در پشت منزل احداثی نمیه تمام  استقرار  دارد که چون کل قطعه  زمین در ید یک نفر بوده حالیه راه دسترسی بر 
اساس تعرفه خواهانها پرونده  ) محکوم لهم  ( از مسیر زمین  ششصد متر مربع می باشد. با توجه  به موقعیت ومختصات مکانی و شکل  
هندسی ملک ومقد ار مساحت ملک نوع کاربری  باغ، مبلغ عین مال  کا به مبلغ  360/000/000 ریال معادل  سی و شش میلیون  تومان 
بر آورد ارزیابی  گردیده اس�ت. زمان برگزاری  مزایده 1397/11/03  روز چهارش�نبه  س�اعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای  احکام  
مدنی دادگس�تری  فومن برقرار  می باش�د. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  
ش�ده ش�روع  و به بااترین  قیمت پیش�نهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  
کارشناسی  در روز  مزایده ) یک ساعت قبل از  وقت مزایده ( بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه 
مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا” مازاد 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فبیش 
واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  ضمن 
هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5937   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

آگهی  حصر وراثت
 آقای  سهیل  همت  نژاد دروازی فرزند بهروز  متولد 1367 شماره شناسنامه  5709924539 صادره از انزلی  شرح دادخواست شماره 
توضیح  داده که  ش�ادروان   مقدس�ه لطفی فرزند یوس�فعلی  متولد  1346  دارنده شماره  شناس�نامه 1039 در تاریخ  1397/8/5 در 
اقامتگاه  دائمی خویش فوت نموده  ووراث  حین الفوت  نامبرده عبارتند از  :1- متقاضی بامشخصات فوق الذکرپسر متوفی  1- سامان  
همت نژاد دروازی شماره شناسنامه  0310151104 تاریخ تولد پسرمتوفی  2-  آنیتا  همت نژاد دروازی شماره شناسنامه  5709924261 
تاریخ تولد 1365 دخترمتوفی 3- آزیتا  همت نژاد دروازی شماره شناسنامه  4900077313 تاریخ تولد 1369 دخترمتوفی 4- یوسف 
علی لطفی شماره شناسنامه 57096504339 تاریخ تولد  1318 پدر متوفی لذا مراتب یکنوبت در یکی  از جراید کثیر اانتشار  آگهی 
میگردد تا چنانچه  کسی اعتراض دارد  یا  وصیت نامه ای از متوفی  نزد اشخاص باشد  ظرف یکماه  از نشرآگهی به  شعبه اول  شورای 
حل اختاف رضوانش�هر تقدیم دارد واا گواهی  صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می سری که بعد از این موعد ابزار شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5938   رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی  حصر وراثت
  خانم ش�قایق  اصانی فرزند  رحمت  متولد 1369 ش�ماره شناسنامه  2620087058 صادره از رشت  شرح دادخواست شماره توضیح  
داده که  شادروان مرحمت اصانی ارده جانی فرزند  هیبت اله  متولد  1341/1/4 دارنده شماره  شناسنامه 12 در تاریخ  1397/9/22 در 
اقامتگاه  دائمی خویش فوت نموده  ووراث  حین الفوت  نامبرده عبارتند از  :1- متقاضی بامشخصات فوق الذکر دختر متوفی 1- امیر 
حسین اصانی ارده جانی شماره شناسنامه  570917460 تاریخ تولد  1380 پسر متوفی 2-  زیبا اصانی ارده جانی شماره شناسنامه  
5709949442 تاری�خ تول�د 1367  دخت�ر متوفی 3-  نازنین اصانی ارده جانی ش�ماره شناس�نامه  5700043041 تاریخ تولد  1372  
دختر متوفی 4- ثریا س�لیمانی  ش�ماره شناس�نامه 5709850111 تاریخ تولد  1346 همسر متوفی 5- ماهرح فرجو شماره شناسنامه  
5709797693 تاری�خ تول�د  1317 مادرمتوفی 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 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  5939   رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

آگهی  حصر وراثت
 آقا داریوش امیر خانی  ش�یراز فرزند فتحعلی متولد 1354 ش�ماره شناسنامه  5709699284 صادره از  رضوانشهر شرح دادخواست 
ش�ماره توضیح  داده که  ش�ادروان فتحعلی امیر خانی  ش�یراز فرزند  گرجعلی متولد  1331 دارنده ش�ماره  شناسنامه 649 در تاریخ  
1397/10/5 در اقامتگاه  دائمی خویش فوت نموده  ووراث  حین الفوت  نامبرده عبارتند از  :1- متقاضی بامش�خصات فوق الذکرپس�ر 
متوفی 1- کورش امیر خانی شیراز شماره شناسنامه  5709702374 تاریخ تولد 1356 پسر متوفی  2-  فرشید امیر خانی شیراز شماره 
شناسنامه  5709706061 تاریخ تولد 1358 پسر متوفی 3-  فرشاد امیر خانی شیراز شماره شناسنامه  2631672291 تاریخ تولد 1366 
پس�ر متوفی 4-  صغری امیر خانی ش�یراز شماره شناسنامه  5709714070 تاریخ تولد 1360  دختر متوفی 5-  آرینا امیر خانی شیراز 
شماره شناسنامه  5709730955 تاریخ تولد 1364  دختر متوفی 6-  سمیه امیر خانی شیراز شماره شناسنامه  5709720615 تاریخ 
تولد 1362  دختر متوفی 7- خانم کوهی  ابراهیم نژاد ش�ماره شناس�نامه  5709268917 تاریخ تولد  1338 همس�ر متوفی لذا مراتب 
یکنوبت در یکی  از جراید کثیر اانتشار  آگهی میگردد تا چنانچه  کسی اعتراض دارد  یا  وصیت نامه ای از متوفی  نزد اشخاص باشد  
ظرف یکماه  از نش�رآگهی به  ش�عبه 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  5940   رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول  رضوانشهر- سید اسمعیل میر حقیقی

 آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم مرتضی محمد پوردو آبسری به شماره شناسنامه 562 فرزند رحمت اله  از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده  که شادروان  رحمت اله  محمد پور دو آبسری فرزند احمد در تاریخ 1397/10/5  در شهرستان رودبار فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند: 1- مصطفی محمد پور دوآبسری شماره شناسنامه 717 فرزند رحمت اله پسر متوفی 
2- مرتضی محمد پور دوآبسری شماره شناسنامه 562 فرزند رحمت اله پسر متوفی 3- پریسا محمد پور دوآبسری شماره شناسنامه 
62 فرزند رحمت اله دختر متوفی 4- نهضت رفیعی گزنی شماره شناسنامه 190 فرزند میرزاجان همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده 
باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 224/3/97/ح مفاد درخواست مزبور 
را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه 

به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح  5941     رییس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
 خانم زهرا حسن پور سرخنی  به شماره شناسنامه 655 فرزند رحیم   از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده  که شادروان  رحیم حسن پور سرخنی  فرزند طالب در تاریخ 97/7/22  در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه ان مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند: 1- حسین علی حسن پور شماره شناسنامه 297 فرزند رحیم پسر متوفی 2- علی اکبر حسن پور شماره 
شناسنامه 1463 فرزند رحیم پسر متوفی 3- سعادت حسن پورسرخنی شماره شناسنامه 3 فرزند رحیم دختر متوفی 4- زهرا حسن 
پورس�رخنی شماره شناس�نامه 655 فرزند رحیم دختر متوفی 5- کبری حسن پورسرخنی شماره شناسنامه 145 فرزند رحیم دختر 
متوفی 6- بلقیس  حسنی سرخنی شماره شناسنامه 14 فرزند تقی مادر  متوفی  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک 
پس از ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بشماره 223/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می 
نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای 

حل اختاف رودبار تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5942   رییس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای اروج احمد پور بابا جان داراي شماره شناسنامه  177  به شرح دادخواست به کاسه 1098/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آد شیرین احمد 
پور بابا جان بشناسنامه شماره  413  درتاریخ 97/10/2  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر اروج احمد پور 
بابا جان داراي ش�ماره شناس�نامه  177  متولد 1348 پسرمتوفی 2- غام احمد پور بابا جان دارای 
شماره شناسنامه 178 متولد 1349  پسرمتوفی 3- رسول احمد پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 
19 متولد  1364 پسرمتوفی 4- منصور احمد پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 98 متولد 1367 
پسرمتوفی 5- عزیزه احمد پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 176 متولد 1346 دخترمتوفی 6- 
خدیجه احمد پور بابا جان دارای ش�ماره شناسنامه 179 متولد  1351 دخترمتوفی 7- زینب احمد 
پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 234 متولد 1353 دخترمتوفی 8- لیا احمد پور بابا جانی دارای 
شماره شناسنامه 273 متولد 1356 دخترمتوفی 9- رباب احمد پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 
337 متولد 1358 دخترمتوفی 10- مریم احمد پور بابا جان دارای شماره شناسنامه 16 متولد 1361 
دخترمتوفی 11- عظمت عبدالهی آذر جمال آباد دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1323 همسرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای 

حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        2044    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     آقای آرش فعله کری داراي ش�ماره شناس�نامه 1202 به ش�رح دادخواست به کاسه 1099/1/97  
از این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اکبری 
بشناس�نامه ش�ماره  903  درتاریخ 97/10/6  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر آرش فعل�ه کری داراي 
ش�ماره شناسنامه 1202  متولد 1347 همس�رمتوفی 2- اشکان فعله کری دارای شماره شناسنامه 
0410630209 متولد 1377 پس�رمتوفی 3- الهام فعله کری دارای شماره شناسنامه 0410367419 
متولد 1373 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      2048     رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     خانم اعظم کریمیان داراي ش�ماره شناسنامه 343 به شرح دادخواست به کاسه 1102/1/97  از 
این شعبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم شاهسون 
قشاقی بشناسنامه شماره 131 درتاریخ 95/3/27  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر اعظم کریمیان داراي 
شماره شناسنامه 343  متولد 1360 دخترمتوفی 2- محمد جواد کریمیان دارای شماره شناسنامه 
0410499031 متولد 1374 پسرمتوفی 3- احترام کریمیان دارای شماره شناسنامه 121 متولد 1355 
دخترمتوفی 4- زهره کریمیان دارای ش�ماره شناسنامه 123 متولد 1357 دخترمتوفی 5- نسرین 
کریمیان دارای شماره شناسنامه 11063 متولد 1363 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      2050     رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
  اینجان�ب مرجان س�قلی فرزند قلیج تق�ان ش شناس�نامه281صادره ازگرگان مال�ک خودروی 
س�واری پژو405 تیپ CNG-GLX-XU7  بش�ماره بدنهNAAM11CA3ER100958  ش�ماره 
موتور124K0557287  وشماره پاک ایران59- 747 د 73 مدل 1393به رنگ خاکستری متالیک 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی وبرگ سبز)فاکتورفروش کارخانه 
وس�ند مالکیت(خودروی مذکوررا نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت10روزبه دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت 

شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس ازمهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
1382 -استان گلستان- گرگان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری پژو206به رنگ خاکستری- متالیک مدل 
1385ش�ماره موتور13085022752شماره شاسی 108325536ش�ماره پاک ایران59- 593 ب 
27بنام بهزاد یوسفی فرزند امیر شماره شناسنامه 764 صادره ازگرگان لذا برگ سبز)سند مالکیت (

خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
1369-استان گلستان - گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   خواهان امید دریابار باوکالت خانم فائزه خوئیه دادخواستی بطرفیت خوانده آقای محمد قاسمعلی بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگستری 
نکا که جهت رسیدگی به شعبه 4شورای حل اختاف شهرستان نکا واقع دردادگستری ارجاع وبکاسه پرونده97/160/ش4ثبت گردیده 
و وقت رس�یدگی آن تاریخ 1397/11/27س�اعت11 صبح تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه 
تجویزماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی گردد 
تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدکی حاضرگردد.
1414-مدیردفترشعبه 4شورای حل اختاف شهرستان نکا

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   خواهان شهربانو باباجانی واشدی فرزند علی اصالتا” ازسوی خود به نمایندگی ازفرزندش امیر اشکان 12ساله دادخواستی بطرفیت خوانده 
محمد نوربخش واش�دی فرزند رحمان بخواسته1-الزام خوانده به پرداخت نفقه همسر2-نفقه جاریه فرزند مشترک بنام امیر اشکان و...
تقدیم دادگستری نکا که جهت رسیدگی به شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان نکا واقع دردادگستری ارجاع وبکاسه پرونده97/935 
ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن تاریخ11/28/ 1397س�اعت9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی 
گردد تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدکی حاضرگردد.
1406-مدیردفترشعبه 3شورای حل اختاف شهرستان نکا- محمدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
  کاسه پرونده 4/9709981787400493شعبه 4حقوقی دادگاه عمومی گنبد بدینوسیله به خوانده عبدالرحمن افق عطا فرزند عرازگلدی 
بشماره ملی2031848313-اخطار میگردد که خواهان خانم آنه بی بی ایگدری- هاجر آق ارکاکلی ومراد ارازی دادخواستی بطرفیت شما 
بخواسته اثبات عقد بیع الزام به تنظیم سند و... تقدیم نموده اند که به این شعبه ارجاع گردید وبشماره بایگانی970660/ثبت گردیده وپس 
ازثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه برای خوانده میباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب دریکی از روزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تاخوانده فوق به شعبه 4حقوقی دادگستری گنبد حاضر ونسخه ثانی 
دادخواست وضمائم واخطاریه رادریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخ 1397/12/14ساعت12 ظهر تعیین شده است 

شرکت نماید چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط1نوبت ومدت آن10روزخواهدبود.
1354-متصدی اموردفتری شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبدکاووس-نظری فر

آگهی مزایده )نوبت اول(
  نظرباینکه درپرونده بشماره کاسه اجرایی970057/اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان محکوم علیه قربان محمد نیک 
قلب سیدی فرزند آق اویلی بنشانی روستای چارقلی خ رجایی کوچه ایرانمهر محکوم است بپرداخت مبلغ 498/156/097بابت اجرت المثل 
ایام زندگی مشترک وبااحتساب هزینه دادرسی وحق الزحمه کارشناسی ونفقه معوقه زوجه وفرزندان مشترک درحق محکوم له تاج بی بی 
کمی ف قارلی وهمچنین پرداخت مبلغ 24/789/804ریال بابت نیم عشر اجرائی درحق دولت که درراستای اجرای حکم 1واحد مسکونی 
بامشخصات ذیل درقبال مبلغ محکوم به توقیف شده که مبلغ402/600/000ریال ارزیابی درروزسه شنبه مورخ 1397/11/16ساعت 12درمحل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان ازطریق مزایده بفروش میرسد شرکت درمزایده برای عموم آزاد بوده و مزایده ازقیمت 
کارشناسی شروع وبهرکس که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایست حداقل ده درصد مبلغ اعامی 
خود رافی المجلس بحس�اب سپرده دادگس�تری واریزنماید والباقی آنرا ظرف مهلت1ماه پرداخت نماید درغیراینصورت ده درصد واریزی 
پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد مشخصات ملک 1واحد مسکونی 1طبقه اسکلت بتنی بمساحت75 مترمربع باعرصه 
بمساحت228مترمربع برابرپروانه ساختمانی 88-15مورخه 88/2/6بنام قربان محمد نیک قلب سیدی ف آق اویلی بوده دارای ابعاد کلی 
بامشخصات اربعه ذیل میباشد شماا بطول8/50مترمحدود به زمین امان گل میرزاعلی شرقا بطول28/50مترمحدود است به زمین ارازمحمد 

کر جنوبا بطول7/50مترمحدود است بخیابان10متری شهید رجایی غربا بطول28/50مترمحدود است بکوچه 6متری ایرانمهر
1365-رئیس شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گمیشان-تازیکی بااجلینی

دادنامه
 متهم حسن براهوئی دلیر ف لعل محمد بنشانی استان گلستان اتهام عدم ثبت ازدواج دائم یا طاق یا رجوع ازسوی مرد مرجع رسیدگی 
ش�عبه اول دادگاه کیفری2شهرستان آزادشهر گردشکار درخصوص کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب شهرستان آزادشهر 
وپس ازارجاع به این شعبه وثبت بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرردادگاه به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل وباتوجه به 
اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام وبااستعانت ازخداوند متعال وائمه اطهار بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای دادگاه 
درخصوص اتهام حسن براهوئی دلیر ف لعل محمد دایربرعدم ثبت واقعه ازدواج با الهام محمد زائی موضوع کیفرخواست صادره ازدادسرای 
آزادشهر دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده گزارش ریاست محترم دادگستری تحقیقات معموله وماحظه دادنامه صادره ازشعبه 
اول حقوقی واینکه متهم حضورنیافته وهیچگونه دفاعی ازخود بعمل نیاورده وسایرقرائن و امارات موجود درپرونده دادگاه بزهکاری نامبرده 
رامحرز ومسلم دانسته مستندا به ماده49قانون حمایت خانواده مصوب1391وماده 19درجه پنج بارعایت مواد 37و38قانون مجازات اسامی 
مصوب1392متهم موصوف راضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج بپرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درصندوق دولت محکوم مینماید 
رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمرکز استان گلستان میباشد.
1363-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری2شهرستان آزادشهر-نوری زاد

مزایده مرحله اول
  درپرون�ده کاس�ه 97/97اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اخت�اف کاله محکوم علیه رجب محمد عوض زاده ف ش�یری خان محکوم 
اس�ت بپرداخت167/222/500 بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرسی دراجرای احکام درحق محکوم له جواد رحمتی ومبلغ8/250/000ریال 
بابت هزینه اجرایی درحق دولت که درقبال ان 1قطعه زمین کش�اورزی بمس�احت3000مترمربع از7000مترمش�اع از50000مترمربع پاک 
ثبتی 202/66-اصلی ازبی بی س�ارا انوری فرزند قربان که ش�ماا بطول250مترمحدود بپاک 202/64-اصلی وشرقا بطول150مترمحدود 
بپاک65دوم بطول250متر محدود است بپاک67جنوبا فاقد حد است وغربا در8قسمت مجموعا بطول443/2مترمحدود به اراضی باقیمانده 
پاک 202-اصلی توقیف گردیده است که ازطریق مزایده اول حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناس مورد مزایده 
بمبلغ175/980/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-
موعد مزایده ازس�اعت10الی12ظهر روزچهارش�نبه مورخه97/11/10 میباش�د4-مکان مزایده دراجرای احکام ش�ورای حل اختاف کاله 
میباشد5-متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتشرمیگردد7-برنده 
مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق امانت دادگستری ویا ب حساب2171294785000بانک ملی واریز وفیش 
انرا تحویل اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف ومابقی آن نیزظرف یکماه ازتاریخ انجام مزایده دریافت خواهد شد درصورت انصراف 

وعدم پرداخت درزمان تعیین شده مبلغ واریزی درحق دولت ضبط میشود.
1343-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کاله-خسروی پور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
  درپرونده کاسه970221/ش�عبه اجرای احکام مدنی ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری آزادشهر محکوم له بانک ملت بطرفیت 
محمدرضا یازرلو وغیره بخواس�ته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظردارد ملک مورد کارشناس�ی مقدار14500سهم مشاع از17500سهم 
عرصه واعیان 1قطعه زمین واقع درآزادش�هر کمربندی گرگان جنب پمپ گاز پشت س�اختمان احداثی دانشگاه دارای پاک ثبتی6/15-

اصلی واقع دربخش8حوزه ثبتی آزادشهر که توسط کارشناس ارزیابی گردیده است که ازطریق مزایده بفروش برساند1-مقدار14500سهم 
مش�اع از17500سهم عرصه واعیان1 قطعه زمین بمساحت17500مترمربع دارای پاک ثبتی شماره6/15-اصلی واقع دربخش8حوزه ثبتی 
آزادشهر بشماره ثبت 17726صفحه 22جلد 106بشماره سند تک برگی759056سری ج/94دارای سند مالکیت بنام محمدرضا یازرلو ف 
اسمعیل 2-حدود اربعه شماا بطول190متربقطعه 16تفکیکی شرقا بطول108متربقطعه 22تفکیکی جنوبا بطول 172متر بقطعه18تفکیکی 
غربا بطول90 متربقطعه 6تفکیکی متصل میباشد باتوجه به موارد مذکور وموقعیت مکانی ملک وتورم ودیگرعوامل موثر من حیث المجموع 
ششصد وپنجاه ودومیلیون وپانصد هزارتومان ارزیابی گردیده است مقررگردید ملک موصوف درروزچهارشنبه1397/11/10ساعت11 ازطریق 
مزایده درمحل دادگس�تری آزادش�هر بفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبکسانی که بااترین قیمت راپیشنهاد نمایند 
فروخته خواهدش�د ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا 1ماه نسبت بپرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد 

طالبین درصورت تمایل میتوانند5روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدآنان ازملک مورد مزایده داده شود.
1353-دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر-حسینی نژاد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
درپرونده کاس�ه 930093ش�عبه دراجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری آزادشهر محکوم له نرگس بیگم بنی کریم بطرفیت 
محکوم علیه محمد کریم کشته لذا اجرای احکام درنظردارد ملک متعلق به محکوم علیه ازطریق مزایده بفروش برساند لذا ملک مذکور 
بش�رح ذیل ازطریق کارشناس منتخب دادگستری مورد ارزیابی قرارگرفته است اموال غیرمنقول ملک واقع درآزادشهر خ شهید رجایی 
کوچ�ه رجای3بن بس�ت اول انتهای کوچه پاک26 که عرصه ملک مذک�ور بمتراژ199/27مترمربع بوده که178/80مترمربع دارای س�ند 
بوده ومتراژ20/47مترمربع مازاد برس�ند مالکیت میباشد2-اعیانی بصورت2طبقه وبمس�احت حدود228مترمربع وباقدمت باای30سال 
ودارای امتی�ازات منصوب�ه آب برق گاز میباش�د3-اعیانی ازنوع آجری غیرمس�لح باس�قف طاق ضربی ونمای معمولی وپوش�ش داخلی 
دیوارها گچ بوده وجنس درب وپنجره ها ازنوع آلومینیوم وآهنی بوده وفاقد درب ماش�ین رو وپارکینگ میباش�د وملک مذکور از2 کوچه 
رج�ای3و5راه عب�وری دارد قیمت ملک بااحتس�اب عرصه واعیان ودرنظرگرفتن نوع س�اختار وقدمت بن�ا وموقعیت ملک وکلیه عوامل 
ذیمدخل وامتیازات منصوبه جمعا بمبلغ یکمیلیارد وچهارصد میلیون ریال توسط کارشناس ارزیابی شده است مقررگردید ملک موصوف 
درروزدوشنبه1397/11/8ساعت11صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری آزادشهر بفروش میرسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع 
وبکسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده 
مکلف است حداکثر تا1ماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند5روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تاترتیب بازدید 

آنان ازملک مورد مزایده داده شود.
1362-قاضی اجرای احکام مدنی شهرستان آزادشهر-حسینی نژاد

مفقودی
سند مالکیت خودرو )سند کمپانی( و کارت  خودروی پژو 206  به شماره انتظامی 11- 337 ن63 به 
رنگ خاکستری مدل 1385 شماره موتور 2492634  و شماره شاسی 14802320 متعلق به شهره 

گل ارضی مفقود گردیده و از درجه ا عتبار ساقط می با شد. 
سمنان 

اخطار اجرایی 
مش�خصات محکوم علیه: ایوب سرکارراه فرزند یعقوب  نشانی محل اقامت: تبریز خ آزادی خ امیرکبیر روبروی پارک امیرکبیر ک گاران 
مشخصات محکوم له: علی اکبر لطیفی فرزند کرمعلی نشانی محل اقامت: صائین قلعه خ مدرس شرقی خ جانبازان جنب خو ابگاه امام صادق 
پ16 محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم ش�ماره  و شماره دادنامه 423 محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج 
میلیون ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 95/8/29 ، 95/9/29  و 95/7/29 لغایت اجرای حکم و 
وصول محکوم به و نیز هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و سیصد و پانزده هزار ریال در حق خواهان در  صورت عدم پرداخت در  موعد 

مقرر هزینه نیم عشر  دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. 
840  قاضی شورای حل اختاف شهر صائین قلعه 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982417300024 شعبه 3 شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی  شماره 9709972417300367  خواهان: آقای 
مرتضی محمدی فرزند حمزه علی به نشانی استان زنجان شهرستان زنجان شهر زنجان کوی قائم مجتمع قائم  خوانده : آقای معصومه شیخلر 
فرزند محمدحسن به نشانی خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا  در خصوص دعوی مرتضی محمدی به طرفیت معصومه شیخلر به 
خواسته الزام خوانده  به پرداخت مبلغ 3/770/000 ریال از بابت یک فقره چک با احتساب  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ... که مطرح و به 
شورا تقدیم نموده است. با عنایت به شرح  متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل ورقه چک به شماره 688859  مورخ 
1393/04/20  در ید مالکانه خواهان دلیل بر مالکیت خواهان بر حقوق ناشی از  آن اسناد می باشد و دالت  به اشتغال ذمه خوانده  به میزان 
مبلغ مندرج در متن چک در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به  اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصا 
لت آن خدشه ای وارد نشده و دلیلی که از پرداخت دین از جانب خوانده  یا غیر ایشان حکایت نماید یا آنکه سقوط آن را  محقق سازد و 
ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است لذا شورا دعوی را مقرون به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده  و استصحاب بقاء دین نظر به اینکه 
خوانده  با وصف اباغ قانونی ا خطاریه در جلسه حاضر  نشده و نسبت به دعوا ادله و وسایل اثباتی آن ایراد ننموده است مستندا به مواد 226، 
1301 از  قانون مدنی  مصوب 1307 و مواد 249، 286، 288، 312 الی 315  و 320 از قانون تجارت  مصوب 1311 و مواد 194، 198، 515، 519  و 522 
از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 حکم به محکومیت 
خوانده  به 1. پرداخت مبلغ 3/700/000 ریال بابت و جه چک )اصل خواسته(  2.  خسارت تاخیر تادیه  و جه  چک از تاریخ سررسید 1393/04/20 
لغایت زمان اجرای  حکم بر مبنای نرخ تورم ا عام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 3. مبلغ 167/125 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و ا عام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این مرجع و  سپس قابل تجدید نظر خو اهی در دادگاه ه ای عمومی و حقوقی شهرستان ابهر می باشد. 
841 قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان ابهر 

اخطار اجرایی 
مشخصات محکوم علیه: محمدعلی یوسفی فرزند علی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: سعید بهرامی فرزند حیدر 
نش�انی محل اقامت: هیدج، خیابان مدرس، پاک 33  محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم شماره 96/424  حوزه اول هیدج و  شماره  
دادنامه 97/179  حوزه اول هیدج محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ دویست و بیست هزار ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/09/10  لغایت وصول محکوم به طبق شاخص تورمی ا 
عامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر هزینه نیم  عشر دولتی نیز به عهده محکوم علیه می باشد. 
842 قاضی شورای حل اختاف شهرستان ابهر 

اخطار اجرایی 
مشخصات محکوم علیه: محمد مائی فرزند ربیع اله نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: سعید بهرامی فرزند حیدر نشانی 
محل اقامت: هیدج، خیابان مدرس، پاک 33  محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم شماره 96/425  حوزه اول هیدج و  شماره  دادنامه 
97/118  حوزه اول هیدج محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ پانصد و س�ی و دو هزار و پانصد ریال و  خس�ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس�ید چک 1396/03/02 لغایت وصول محکوم به طبق 
ش�اخص تورمی ا عامی از س�وی بانک مرکزی در حق محکوم له در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر هزینه نیم  عش�ر دولتی نیز به عهده 

محکوم علیه می باشد. 
843 قاضی شورای حل اختاف شهرستان ابهر 

آگهی حصر وراثت 
آقای سید عبدالرحیم موسوی فرزند سید مظلوم به شناسنامه 6 صادره از دهلران درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که مرحوم سید منیجه موسوی به شناسنامه 325 صادره از  دهلران در مورخه 97/9/18 در اندیمشک اقامتگاه دائمی خود فوت  ورثه 
اش عبارتند از: 1. سید عبدالرحیم موسوی ش ش  6 صادره از دهلران 2. سید  نصرت اله موسوی به شناسنامه 837 صادره از دهلران 3. سید پرویز 
موسوی به شناسنامه 99 صادره از دهلران 4. سید عارف  موسوی به شناسنامه 5 صادره از دهلران پسران متوفی 5. سیده زهرا موسوی به شماره  
ملی 1920078045 صادره از اندیمشک دختر متوفی 6. سید مظلوم موسوی به شناسنامه 375 صادره از  دهلران زوج متوفی و اغیر اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را یکنوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ظرف مدت 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گو اهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری  و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط است. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان اندیمشک 

آگهی 
بدینوس�یله به آقای رضا بارانی زاده برواتی فرزند عباس شناس�نامه شماره 22535 صادره از بم ساکن کرمان خیابان خواجو کو چه 12 خیابان 
سهیل اباغ می شود که خانم سمیه مستجیر جهت وصول مبلغ 5680000 ریال به استناد چک شماره 642854 علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کاسه 9600230 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  مورخ 1396/11/09 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق  ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی 
می شود و  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یا فت. 
10694 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه 

آگهی 
بدینوسیله به آقای روح اله  جهان آبادی فرزند حسن شناسنامه شماره 13 صادره از فهرج ساکن بم بلوار معلم خیابان پرستار کوچه شماره 7 
اباغ می شود که خانم سمیه مستجیر جهت وصول مبلغ 5800000 ریال به استناد چک شماره 843/875287 علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کاسه 9600228 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  مورخ 1396/11/12 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق  ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی 
می شود و  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یا فت. 
10695 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609986139600305 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو شهرس�تان بهبه�ان )101 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709976138500771 شکات: 1. آقای امراله افراشته زاده فرزند یداله به نشانی استان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان جاده کشتارگاه 
کوچه شاهد 9 پاک 46 ، 2. دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بهبهان به نشانی استان خوزستان شهرستان بهبهان بلوار بوعلی شهرک صنعتی 
جنب سازمان تامین اجتماعی متهم: خانم زهره قاسم محمد به نشانی ایام شهرستان مهران فاز یک زائر سرای بین الحرمین اتهام: سرقت گوشی 
رای دادگاه در خصوص اتهام زهرا قاسمی فرزند محمد تبعه عراق دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه شاکی امراله افراشته زاده موضوع کیفرخواست 
صادره از دادسرای  عمومی و انقاب بهبهان به شماره 9710- 248  دادگاه با عنایت به جمیع او راق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 
و  پاسخ استعام شرکت ایرانسل مبنی بر اینکه خط تلفن فعال شده بر روی  گوشی شاکی متعلق به متهم می باشد و عدم حضور  متهم در هیچ 
یک از مراحل تحقیق و رسیدگی   بزهکاری  وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 661  و 667  قانون مجازات اسامی مصوب 1375 
حکم به  محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت آن به 
شاکی صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از  اباغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر خوزستان می باشد. 
472 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان )101 جزایی سابق( 

آگهی مزایده اول 
محک�وم له: حبیب رعنایی  محکوم علیه: اش�کان چابکی به موجب پرونده 960358 اجرایی ش�ورای حل اخت�اف را حکم بر پرداخت مبلغ 
140/000/000 ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه  در حق خواهان و پرداخت هزینه اجرایی در حق دولت صادر نظر به اینکه یک دستگاه خودرو 
پراید سفید مدل 87 توقیف و توسط کارشناس بازدید و جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان ارزش گذاری شده است 
لذا با توجه به تقاضای محکوم له/ لهم 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 روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ 1397/11/16 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده واقع در 
اجرای احکام  حقوقی شورای حل اختاف بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مر حله ا جراء گذاشته می شود شرکت نمایند. 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 صو رتیکه برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خو اهد شد  کلیه هزینه های متعلقه از نقل و 
انتقال، مالیات و مست غات و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده  خواهد بودو کسانیکه مایل به شرکت در مزایده می 
باشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند. 
471 مدیر و دادورز اجرای احکام شورای حل اختاف بهبهان – محمد حسینی بهبهانی 

آگهی حصر وراثت 
خانم زرگل زیندینی با کد ملی 3591114766  به شرح دادخواست به کاسه 97/50 از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح  داده که شادروان 
جهانگیر دادمحمدی با کد ملی 5979289550 در تاریخ 1395/01/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1. متقاضی  با مشخصات فوق همسر متوفی 2.  عبدالغفار محمدی به شماره کد ملی 3580382624 ، 3.  عبدالستار دادمحمدی 
به شماره  ملی 3580599712، 4.  عبدالجبار دادمحمدی به شماره  ملی 358814869 ، 5. محمد  دادمحمدی به شماره  ملی 3581148943 
فرزندان ذکور متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخو است مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا 
عتراضی دارد و یا و صیت نامه از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
1511  قاضی شورای حل اختاف شهرستان دلگان – امیرارسان خادمی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مهر بی بی کفاش مالک ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 89 ایرانشهر مدعی است سند 
مالکیت  شش�دانگ یک باب منزل دارای پاک 426 فرعی از 707- اصلی ذیل ثبت 19772 صفحه 166 دفتر جلد 117 به نام آقای مهر بی بی 
کفاش صادر و تسلیم گردیده به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور می باشد از تاریخ  انتشار آگهی ظرف مدت ده روز ا عتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله کتبا به این اد اره تسلیم 
و  رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه اعتراضی  نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات صادر و به متقاضی  تسلیم خواهد شد. 
1513 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان ایرانشهر  - عبدالستار بارکزهی 

آگهی 
خانم پری خاتون دادمحمدی با کد ملی 597989569 به شرح دادخواست به کاسه 97/51 از این دادگاه درخواست  نموده  چنین توضیح داده 
که شادروان داود نارویی شهر با کد ملی 3591790753 در تاریخ 1390/08/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1. متقاضی  با مشخصات فوق  مادر متوفی 2. حاجی محمد نارویی شهر به شماره  کد ملی 3581096986  پدر متوفی  
مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی دارد و  یا 

وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واا  گواهی صادر خو اهد شد. 
1512 قاضی شورای حل اختاف شهرستان دلگان – امیرارسان خادمی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310600925 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان تصمیم نهایی  شماره خواهان: آقای رحیم شریفی 
فرزند کاظم با وکالت آقای سعید اعتماد فرزند محمدعلی به نشانی استان خوزستان شهرستان آبادان  ابادان بلوار دهدار روبروی پلیس 10 
ردیف 21f شماره 4 خواندگان: 1. آقای محسن مهنایی فرزند عزیز 2. آقای ویدا حکیمی منش فرزند ولی اله همگی به نشانی خواسته ها: 1. 
اعس�ار از پرداخت هزینه دادرس�ی  2. مطالبه خسارت  رای دادگاه در خصوص دادخواست  آقای رحیم شریفی فرزند  کاظم با وکالت آقای 
سعید اعتماد به طرفیت 1. آقای محسن مهنایی فرزند عزیز 2. خانم ویدا حکیمی منش فرزند ولی اه به خواسته صدور حکم بر  محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 323/499/329 ریال بابت پرداخت جرائم تسهیات بانکی توسط خواهان با احتساب خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ 96/10/16 لغایت زمان اجرای حکم بدین شرح که خواهان طبق مبایعه نامه قطعی شماره 1121012922252 مورخ 1396/1/3 
اقدام به ابتیاع یک دستگاه آپارتمان از خوانده  ردیف اول می نماید و سپس در متمم مبایعه نامه  موصوف فروشنده ی  ملک خوانده  ی ردیف 
دوم فوق الذکر  با وکالت خوانده  ی ردیف اول فوق الذکر معین می گردد و ثمن معامله مبلغ دویست و دوازده میلیون مقرر می گردد که مبلغ 
یکصد و پنجاه و دو میلیون تومان آن نقدا توسط خریدار به فروشندگان پرداخت می شود و مقرر می شود که مابقی ثمن معامله یعنی مبلغ 
شصت میلیون تومان در قالب اقساط  وام مسکن از سوی خریدار پرداخت گردد و خواهان با  وکالت ثبتی اقدام به انتقال سند ملک موصوف 
به نام خویش می نماید لیکن در زمان مراجعه ی خواهان جهت پرداخت اقس�اط تس�هیات مسکن به بانک متوجه جریمه ی تاخیر تادیه 
وام و هزینه ی کارمزد خرید اوراق جمعا به مبلغ خو استه می گردد و از این رو خواهان  ناگزیر به پرداخت جریمه ی موصوف به بانک جهت 
تقسیط تسهیات معنونه می گردد. نظر به اینکه  حسب جمیع محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق مبابعه نامه و متمم الحاقی ان منعقده 
فی مابین طرفین پرونده مبلغ  کل ثمن معامله دویست و دوازده میلیون تومان می باشد که مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون تومان آن نقدا 
توسط خواهان به خواندگان پرداخت شده است و طرفین توافق نموده اند که مبلغ شصت میلیون تومان مابقی ثمن معامله توسط خریدار 
خواهان در قالب اقساط  وام مسکن مالک پرداخت گردد در حالیکه به دلیل قصور و تخلف خواندگان فروشندگان در خرید اوراق و پرداخت 
کارمزد و جریمه ی تاخیر مربوط به زمان قبل از معامله خواهان ناگزیر به پرداخت مبلغ اضافه ی موصوف جهت قسط بندی  وام عاوه بر مبلغ 
اقساط وام به میزان شصت میلیون تومان ورد توافق طرفین در مبایعه نامه می گردد و تصویر مصدق گواهی صادره از بانک مسکن شعبه 
بلوار طیب آبادان مورخ 96/10/16 حکایت از صحت اد عای خواهان دارد دادگاه  دعوای خواهان را و ارد دانسته و به استناد مواد 198، 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 301 و 302 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 323/499/329 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ 1396/1016 لغایت زمان اجرای حکم که در زمان اجرای حکم توسط و احد 
اجرای احکام مدنی قابل محاسبه می باشد و خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و ا عام می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف  مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی ابادان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای ولی حاجیان دارای شناس�نامه ش�ماره 84 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701400667 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  براری واحدی به شناس�نامه شماره 3962163182 در تاریخ 97/6/28 در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . داود  واحدی فرزن�د 2. صادق واحدی فرزند 
3. ناهی�د واح�دی فرزند 4. محبوبه واحدی فرزند 5. مهن�از واحدی فرزند 6. مرضیه واحدی فرزند 7. مین�ا و احدی فرزند 8. اکرم 
احمدوند همسر متوفی نامبرده ورثه حین الفوت دیگری ند ارد. اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. ر
3822 - قاضی شعبه 114 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

512/312رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم روح اله ش�جاعی مغانی دارای شناسنامه شماره 911 به ش�رح دادخواست به کاسه 4/704/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین شجاعی مغانی به شناسنامه 0890657920 در تاریخ 1397/10/9 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-روح اله شجاعی مغانی ش.ش 911 ت.ت 1358/2/1 پدرمتوفی 
2- مرضیه کاظمی عشرت آبادی ش.ش 1421 ت.ت 1361/4/1 مادرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر
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512/66رونوشت آگهی حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد ناصری داراي شناسنامه شماره 3274 به شرح دادخواست به کاسه 1/9701063 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا خارکش�ان طرقبه به شناسنامه 160 در تاریخ  1390/6/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- احمد ناصری ش ش 3274 متولد 1335 فرزند متوفیه 2- غام ناصری ش ش 
3907 متولد 1341 فرزند متوفیه 3- فاطمه ناصری ش ش 16 متولد 133 فرزند متوفیه4- زهره ناصری ش ش 4113 متولد 1344 فرزند متوفیه. 
متوفیه بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا 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 اول شورای حل اختاف طرقبه

512/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي هادی سااری طرقبه داراي شناسنامه شماره 4044 به شرح دادخواست به کاسه 1/970988 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سااری طرقبه به شناسنامه 2315 در تاریخ 1397/5/13 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- صدیقه جعفری طرقدری ش ش 516 متولد 1345 همسر متوفی 2- هادی 
س�ااری طرقدری ش ش 4044 متولد 1344 فرزند 3- رضا س�ااری طرقدری ش ش 1016 متولد 1367 4- محمد س�ااری طرقدری کد ملی 
0921627211 متولد 1370 5- زهرا سااری طرقدری ش ش 167 متولد 1363 فرزند متوفی . متوفی بجز نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 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 اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد علی غامی داراي کد ملی شماره 0950631371 به شرح دادخواست به کاسه 1/971000 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه دونیائی به شناسنامه 900 در تاریخ 1396/12/28  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- محمد افضل غامی ش ش 02381491متولد 1312 همسر متوفی 2- محمد علی 
غامی کد ملی ش ش 0950631371  متولد 1368 فرزند متوفی3- مرتضی غامی کد ملی 0950631388  متولد 1369 فرزند متوفی4- فاطمه 
غامی کد ملی 02414386  متولد 1371 فرزند متوفی5- زهرا غامی کد ملی 02325378  متولد 1371 فرزند متوفی . متوفی بجز نامبردگان 
باا ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 

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 اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حمزه رضا نسب داراي شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کاسه 1/970986 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رضا نسب به شناسنامه 3136 در تاریخ 1397/6/22  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- صدیقه خورشیدی ش ش 713 متولد 1337 همسر متوفی 2- داود رضانسب ش ش 5337 
متولد 1356 فرزند متوفی3- مهدی رضانسب ش ش 5530 متولد 1360 فرزند متوفی4- حمزه رضانسب ش ش 29 متولد 1364 فرزند متوفی 
5- رحمان رضانس�ب ش ش 29 متولد 1361 فرزند متوفی6- رحیم رضانس�ب ش ش 30  متولد 1361 فرزند متوفی7- مجید رضانسب ش ش 
0921344759 متولد 1370 فرزند متوفی8- فاطمه رضانسب ش ش 0924978854 متولد 1377 فرزند متوفی. متوفی بجز نامبردگان باا ورثه 
دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 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 اول شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه

512/70رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جواد ش�اندیزی ش�اندیز داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاس�ه 3/970243 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدحس�ن شاندیزی شاندیز به شناسنامه 72 در تاریخ 1384/3/29 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- نرجس صاحبی شاندیز فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 72 کد ملی 
0934901988  متولد 1303/6/4 2- احمد شاندیزی شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 9 و کدملی 0943664632 متولد 1333/4/1 
3-  جلیل شاندیزی شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 5 و کدملی 0943719232 متولد 1351/5/1  4-  هادی شاندیزی شاندیز فرزند 
محمدحسن به شماره شناسنامه 288 و کدملی 0934930082 متولد 1338/3/10  5- جواد شاندیزی شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
3 و کدملی 0943710421 متولد 1346/1/8  6- طیبه شاندیزی شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 17 و کدملی 0943672074 متولد 
1335/1/1 7- زهرا شاندیزی شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 2473 و کدملی 0934925976 متولد 1331/3/1 8- زینت شاندیزی 
شاندیز فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 3621 و کدملی 0934937494 متولد 1348/5/2 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 شعبه3 شوراي حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز

512/71رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم شهین نعیم زاده  داراي شناسنامه شماره 34087 به شرح دادخواست به کاسه 10/97/944 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه خانم خالصی به شناسنامه 249 در تاریخ76/4/17  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- زهرا نعیم زاده فرزند محمد ش ش2535 متولد 1334 فرزند متوفی 2- اشرف خاتمی فر فرزند محمد 
ش ش 2174 متولد 1328 فرزند متوفی 3 - عفت نعیم زاده فرزند محمد ش ش525 متولد 1339 فرزند متوفی4- شهین نعیم زاده فرزند محمد 
ش 34087 متولد 1345 فرزند متوفی5- نسرین نعیم زاده فرزند محمد ش ش 34086 متولد 1345 فرزند متوفی6- حمید نعیم زاده فرزند محمد 
ش ش 206 متولد 1349 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دهم شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

512/72اگهی اباغ دادنامه
پیرواگهی شماره 970876 مورخه 97/9/5  روزنامه حمایت بدین وسیله به منصور جعفری پنجهی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می باشد 
از طریق آگهی  اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975174901606 مورخه 97/10/13  صادره از شعبه 101 جزایی دادگاه کیفری 2 تربت 
حیدریه به اتهام کاهبرداری رایانه ای محکوم به یکسال حبس و رد مبلغ 1/336/500 تومان در حق شاکی آقای محمود یوسف زاده گردیده است. 
رای صادره ظرف ده روز پس از انتشار آگهی قابل واخواهی در همین دادگان می باشد . چنانچه نامبرده به حکم صادره معترض می باشد در خواست 

واخواهی خویش را ظرف مهلت مقرر با قید آدرس کامل به دفتر دادگاه ارائه نمائید.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تربت حیدریه

512/73رای دادگاه – شماره 970313
در خصوص دادخواست خواهان خانم فاطمه شمرین فرزند حسن در معیت امین خود خانم لیا سادات بابادی مادر خواهان به طرفیت خواندگان 
1- حسین شمریان فرزند یوسف 2- حسنی رضا زاده فرزند علی به خوساته تقاضای صدور حکم مبنی بر اذن در ازدواج خواهان در تبیین خواسته 
خود بیان داشته که پدر اینجانب قریب 15 سال است زندگی را رها کرده و با مادرم زندگی می کنم و با توجه به اینکه نیاز به ازدواج داشته و گزینه 
مناسبی در این خصوص پیدا شده و عما استیذان از پدر وجد پدرم ممکن نیست خوستار صدور رای مقتضی هستم. خواهان ردیف اول در جلسه 
حاضر نشده و ایحه ای نیز ارسال ننموده خوانده ردیف دوم به عنوان گزینه ازدواج با خوهان ضمن اعام اطاع از وضعیت خواهان متعهد شد که 
ایشان را خوشبخت کند مادر خواهان نیز به عنوان امین در جلسه حاضر و اظهارات دخترش را تایید کرد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اظهارات 
خواهان و مادرش و خوانده ریدف دوم در جلسه رسیدگی تحقیقات محلی انجام شده و سایر قراین و امارات موجود که همه حکایت دارد 1- قریب 7 
الی 10 سال است پدر خواهان آنها را ترک کرده و دسترسی به ایشان ممکن نیست و عما استیذان جهت ازدواج نیز امکان ندارد 2- حسب اظهارات 
مادر خواهان به جد پدری خواهان نیز دسترسی وجود ندارد 3- خواهان با توجه به سن و شرایط محل زندگی که دختران زود ازدواج می کنند 
حسب اظهارات خودش نیازمند ازدواج  است 4- گزینه انتخاب شده جهت ازدواج حسب ظاهر و تحقیقات صورت گرفته و اظهارات خودش فردی 
مناسب و با خواهان هم کف است 5- مهریه تمین شده یک صدو چهارده سکه تمام بهار آزادی و عند المطالبه تعیین شده است لذا دادگاه با توجه 
با مراتب فوق خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به ماده 1033 از قانون مدنی به وی اجازه داده می شود به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و 
نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام نماید و دفاتر ثبت ازدواج نیز مکلف به ثبت این واقعه می باشند رای صادره نسبت به خواهان ردیف 
اول غیابی و ظرف بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی در این شعبه و بعد مهلت قانونی قابل تجدید نظر در محاکم استان خراسان رضوی می باشد 
ونسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
مرتضی توائی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/74آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده کاسه 970375  اجرائی محکوم علیه آقای حسین شریعتی کاریزک فرزند محمد  محکوم گردیده پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بعنوان 
اصل خواسته  و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/7/24 تا یوم الوصول و پرداخت 5000000 ریال  بعنوان نیم عشردولتی و مبلغ 2550000 بعنوان 
هزنیه دادرسی در حق آقای نوروز علی تیموریان . باتوجه به استنکاف نامبرده ازپرداخت محکوم به، آقای کاظم شریعتی کاریزک شخص ثالث تقاضای 
توقیف یک قطعه زمین زراعی به میزان 20 من محلی واقع در روستای ارغا از اراضی داف را نموده است و به مبلغ هر من محلی 8000000 ریال  ارزیابی و قرار 
است از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/11/17 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد 
برگزار می گردد.فروش از قیمت کارشناسی شروع و  به بااترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهد شد .ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف 
یکماه از موعد مزایده به حساب 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 انقضاای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزین نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/75آگهی
پرونده کاسه 9609985209401160 شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975209401158 خواهان: آقای احمد 
غیاث گارچه عربها فرزند آقاسلطان به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان تربت جام شهر صالح آباد خیابان امام خمینی خوانده: آقای فضل احمد 
فیضی فرزند یار محمد خواسته: الزام به تنظیم سند و انتقال سند منزل مسکونی- بسمه تعالی - رای دادگاه – در خصوص دادخواست آقای احمد غیاث 
فرزند آقاسلطان به طرفیت آقای فضل احمد فیضی فرزند یارمحمد به خواسته تقاضای الزام به تنظیم و انتقال سند منزل مسکونی موضوع صورت جلسه 
93/11/29 و قولنامه پیوستی با توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات خواهان و توجها به قولنامه مورخ 93/9/29 که فاقد امضای آقای فضل احمد 
فیضی می باشد و خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی است اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه نکرده است وشهودی هم جهت اثبات ادعای خود به دادگاه 
معرفی ننموده است لذا دادگاه خواسته وی را موجه ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد 

دعوی صادر واعام دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش صالح آباد تربت جام 

512/76آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای فضل احمد فیضی
تجدید نظرخواه آقای احمد غیاث گارچه عربها دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای فضل احمد فیضی نسبت به 
دادنامه شماره 9709975209401158 در پرونده کاسه 9609985209401160 شعبه اول دادگاه عمومی صالح اباد تقدیم که طبق ماده 73و346 
قانون  آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومی بخش صالح آباد تربت حیدریه

512/77رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم سمانه داوطلب داراي شناسنامه شماره 1981 به شرح دادخواست به کاسه 643-97ش3 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل خاکی کاته مامحمدقلی به شناسنامه 5 در تاریخ 1397/8/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- امیررضا خاکی کاته مامحمدقلی ش ملی 0860793087 متولد 1384/4/22 صادره از قوچان 
فرزند متوفی 2- امیرحسین خاکی کاته مامحمدقلی ش ملی 0861114337 متولد 1392/7/24 صادره از قوچان فرزند متوفی 3- سمانه داوطلب ش 
ملی 0872916987 متولد 1364/06/25 صادره از قوچان همسر متوفی 4- شمایل خشان ش ملی 0870265245 متولد 1322/01/01 صادره از قوچان 
مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان 

512/78رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي قاسمعلی شاکری جوزان  داراي شناسنامه شماره 1091 به شرح دادخواست به کاسه636-97 ش 3 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گابتون نیکخو جوزان به شناسنامه  556در تاریخ 1397/03/24 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ثریا شاکری جوزان ش ملی 0871727201 متولد 1344/2/15 صادره از 
قوچان فرزند متوفی2- گل زار شاکری جوزان ش ملی 0871727218 متولد 1345/2/20 صادره از قوچان فرزند متوفی  3- قاسمعلی شاکری 
جوزان ش ملی 0871727226 متولد 1347/2/25 صادره از قوچان 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 شعبه3 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/79رای شوار
کاسه 421-97 در خصوص دادخواست حجت چکره فرزند نعمت اله بطرفیت هاشم سلیمان زاده فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
شش میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار ویکصد  و تومان وخسارات دادرسی وتاخیر تادیه خواهان اعام نموده است که به درخواست خوانده 
ضامن وی در جهت دریافت یک فقره تسهیات از بانک مهر اقتصاد شعبه قوچان شده ام و به علت عدم پرداخت اقساط ناگریز به واریز اقساط 
معوقه خوانده به مبلغ خواسته در مقام ضامن شده ام لذا با احراز مدیون بودن خوانده واصل بقای آن خواسته خواهان را در دعوای مطروحه وارد 
و ثابت دانسته اند لذا مستندا به مواد 1257 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت پنجاه هفت 
میلیون و صد و سی وهشت هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت نهصد و یازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و برابر اصل نمودن اوراق مربوطه 
و پست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/25 تازمان وصول بر مبنای نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران اعام گردیده است در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم دادگاه عمومی شهرستان قوچان می باشد و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین 

شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه های عمومی شهرستان قوچان می باشد. 
قاضی شعبه 3 شورای حل اختاف قوچان

512/80رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اس�ماعیل کریمی جوزان داراي شناس�نامه ش�ماره 0872848991  به شرح دادخواست به کاس�ه 725-97 ش 2 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علیمحمد کریمی جوزان به شناسنامه شماره 0872827763 
در تاریخ1392/4/21  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ابوالفضل کریمی جوزان کد 
مل�ی 0860056902 متول�د 1368 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- مریم کریمی جوزان کد ملی 0871731851 متولد 1357 صادره از قوچان 
فرزند متوفی3- اسماعیل کریمی جوزان کد ملی 0872848991 متولد 1360 صادره از قوچان فرزند متوفی4- کلثومه کرمی جوزان کد ملی 
0871730006 متول�د 1353 صادره از قوچان فرزند متوفی5- معصومه کرمی جوزان کد مل�ی 0872865363 متولد 1362 صادره از قوچان 
فرزن�د متوفی6- صغری کرمی جوزان کد مل�ی 0873146591 متولد 1363 صادره از قوچان فرزند متوف�ی7- اغا کل براتی جوزان کد ملی 
0871724863 متولد 1336 صادره از قوچان همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیتنامه 

جز سری و رسمی که بعد از این موعدابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
قاضی شورا شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

511/81اگهی
بدینوسیله به آقای سعیدصادقی نجفی فرزندعلی اباغ می گردد که پیروآگهی به شماره511/138روزنامه حمایت مورخه1397/8/24دادنامه 
ب�ه ش�ماره9709977594601164 اص�اح وفق�ط درقس�مت اوزان طاهای س�رقتی اصاحیه صادر  گردی�ده اس�ت)طی دادنامه موخر به 
شماره9709977594601502-97/10/13 شعبه146/970389(این رای نیزظرف بیست روز ازتاریخ انتشار قابل واخواهی درشعبه 146دادگاه 

کیفری دومشهدمقدس می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه 146دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهرمشهد

511/82آگهی اباغ تبادل لوایح
نظرب�ه اینکه درخصوص پرونده کاس�ه130/970196درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم بی بی اعظم تقی زاده خیرآبادی فرزندس�یدمهدی 
موضوع دادنامه به ش�ماره9709977593000471مورخه1397/04/30 توس�ط بی بی اعظم تق�ی زاده خیرآبادی باوکالت مهران محمدخانی 
ومهسااستادی تجدیدنظرخواهی صورت گرفته بدین وسیله به خانم زهرا صدیقی فرزند محمدعلی که حسب محتویات پرونده وتحقیقات 
بعمل آمده فعامجهول المکان بوده حس�ب ماده 346قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی اباغ می گردد چنانچه 
پاس�خی دارید ظرف مهلت ده روز ازتاریخ اباغ به نحومکتوب به این ش�عبه دادگاه تحویل نمایید.درغیراینصورت پرونده بدون دفاع شمابه 

مرجع تجدیدنظرارسال خواهدشد.رایگان
مدیردفترشعبه130دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)130جزایی سابق(

511/110احضارمتهم
آقای عبدالس�ام کاشانی فرزندحسن.جلسه رسیدگی به اتهام شمادر پرونده کاسه114/970980 دائربرموضوع کیفرخواست دادسرا مبنی 
برجعل واس�تفاده ازسندمجعول.مورخ1397/12/02 س�اعت11دراین شعبه برگزار خواهدشد؛ لذامراتب بدین وسیله دراجرای مفاد ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ازطریق درج آگهی روزنامه به شمااباغ تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی درجلسه رسیدگی فوق الذکر 

حاضرشوید.نتیجه عدم حضور شمادردادگاه اتخاذتصمیم قانونی خواهدبود.رایگان
شعبه114دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)114جزایی سابق( 

511/111آگهی احضار متهم
درپرونده کاس�ه214/971167  متهم حس�ن نوری علی آباد به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
مح�ل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ي دادگاه ه�ای عمومی وانقاب درامورکیفري مراتب در روزنامه آگهي 
تامدت س�ی روز ازتاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه214 بازپرسی دادس�رای عمومی ناحیه دومشهد واقع در مش�هد خیابان کوهسنگی 
–چهارراه الندش�ت –دادس�رای ناحیه دو  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید،متهم می تواندیک نفر وکیل دادگستری همراه خود به 

شعبه معرفی نماید. درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نماید.رایگان 
بازپرس شعبه 214 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/112آگهی احضار متهم
درپرونده کاس�ه214/970705  متهم ایمان نظری فرزندرحمت اه به اتهام جعل واس�تفاده ازسند مجعول تحت تعقیب مي باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب درامورکیفري مراتب 
در روزنامه آگهي تامدت 30 روز ازتاریخ نش�ر آگهی در شعبه214 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه دومشهد واقع در مشهد خیابان 
کوهس�نگی –چهارراه الندشت –دادس�رای ناحیه دو  حاضروازاتهام انتس�ابي دفاع نماید،متهم می تواندیک نفر وکیل دادگستری 

همراه خود به شعبه معرفی نماید. درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نماید. 
بازپرس شعبه 214 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/113آگهی
عطف به ش�ماره1951/234438 مورخ97/10/16پیرو ش�ماره09710455147100101 مورخ97/04/20 وش�ماره 
9511275151300155 م�ورخ95/04/30 درخصوص زندانی آقای امیدزرگر)قوچانی(فرزندس�لیمان به موجب 
دادنامه ش�ماره 9509977591701555 مورخ95/10/14 ش�عبه117دادگاه کیفری دومشهد قرارتعلیق اجرای 
مج�ازات حبس )باقیمانده حبس تعزیری(به مدت2س�ال صادرگردیده وازطرفی نامبرده درایام تعلیق مرتکب 
جرم جدید درپرونده کاس�ه970725 شعبه101 کیفری دومشهد شده است.لذامحکومیت تعلیقی وقرارتعلیق 
مذک�ور موضوع دادنامه 9509977591701555 -95/10/14 شعبه117کیفری2لغودس�تور واجرای حکم صادر 

می گردد مراتب جهت درج درسابقه نامبرده اعام می گردد. -رایگان
شعبه101 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد)101جزایی سابق(

511/114آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای محمدشریعتی فرفرزند براتعلی
بدینوس�یله به آقای محمد ش�ریعتی فر فرزندبراتعلی فعا مجهول المکان   اباغ می گردد حسب شکایت شهرداری منطقه3مشهد 
علی�ه ش�ما  در  پرون�ده کاس�ه 139/971086این دادگاه ب�ه اتهام فک پلم�پ تحت تعقیب می باش�ید که وقت رس�یدگی  برای 
روز1397/11/30 س�اعت8/30صبح تعیین گردیده اس�ت با عنایت به ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیف�ری مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراانتش�ار درج وآگهی  می گرددتادرموعدمقرر دردادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در غیر این صورت دادگاه 
غیابا به موضوع رس�یدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.ضمنا جهت دریافت رونوش�ت کیفرخواست به دفترشعبه139کیفری 

2مراجعه نمائید. رایگان
مدیر دفتر شعبه139 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهرمشهد)139جزایی سابق(

511/115آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محمدرضا زیرکی فرزند خسرو اباغ می گرددجلسه رسیدگی به اتهام شمادایربه کاهبرداری مرتبط بارایانه موضوع شکایت 
آقای خانم گل هزارقباپوش راس ساعت 9صبح مورخ1397/12/02 درمحل این شعبه برگزارخواهدگردید.لذا به تجویز ماده115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب ازطریق جراید کثیراانتشاربه شمااباغ می گردد مقتضی است دروقت مقرر حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضوردروقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهدگردید.
مدیر دفتر شعبه117دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/116آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی صفری فرزندمهراله  
خواهان خانم فاطمه جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی صفری به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه9709987601601204 شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شورای حل اختاف شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/11/25 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.
مسئول دفتر شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/117آگهی 
خواهان سیدیوسف اربابی محمداباد دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی شیرعلی سمسرا به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در 
مشهد-میدان میرزاکوچک خان-روبروی تاارپردیس ارجاع و به کاسه 971188 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/11 ساعت9 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی دفترشعبه247 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/118آگهی 
خواهان آقای مهدی آخسته دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم فاطمی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طاب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه254/971207 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت8/30صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/119آگهی 
خواهان آقای حامد س�لیمانی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمید یعقوبی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طاب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه254/971138 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت8صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/120آگهی 
خواهان محمدقربانی دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان1-اسماعیل سیدحیدری2-بتول سید حیدری به خواسته تنظیم سندخودرو 
که جهت رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-میدان میرزاکوچک خان-روبروی 
تاارپردیس ارجاع و به کاسه 971224 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/01 ساعت8/30صبح  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی دفترشعبه264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/121آگهی 
خواهان سجادشایسته  دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان1-فرهاد جنتی نسب2-امیدجنتی نسب به خواسته مطالبه وجه چک که 
جهت رسیدگی به شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-میدان میرزاکوچک خان-روبروی 
تاارپردیس ارجاع و به کاسه 971145ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت10صبح  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی دفترشعبه264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/122آگهی 
خواهان کیومرث یوسفی دادخواستی به طرفیت خواندهمحمدعباسیان جشن آباد به خواسته مطالبه وجه که جهت رسیدگی به شعبه 264 
شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-میدان میرزاکوچک خان-روبروی تاارپردیس ارجاع و به کاسه 
264/971181 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/27 س�اعت9  تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی دفترشعبه264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/123آگهی 
خواهان علی کریمی دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان بهروز محس�ن آبادی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-
میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کاس�ه97099887509401136  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/29 س�اعت8/30  
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/124اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حیدرکریمی اباغ می گردد برحسب شکایت اداره حفاظت محیط زیست در پرونده کاسه971748 این دادگاه به اتهام 
تخلیه غیرمجاز فاضاب صنعتی وبهداشتی تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی برای مورخه97/12/4 ساعت9/30صبح تعیین گردیده است 
باعنایت به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراانتشار درج می گردد تادرموعد مقرردردادگاه 

حاضروازاتهام انتسابی دفاع نمایند درغیراینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی را صادر خواهدنمود.رایگان
مدیردفترشعبه116دادگاه کیفری دو مشهد 

511/125آگهی
خواهان بی بی گوهر هشیواررونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972319ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان برات زواری دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-بی بی گوهر هشیوار)همسر(2-راضیه3-حمید4-فرشته5-اکرم6-سمیه7-نرجس همگی زواری)فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/126آگهی
خواهان س�یدرضا حسینی رونوشت حصر وراثت فرزندسیدحسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 972271ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدحسن حسینی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سیدرضا2-سیدمجید3-شادی4-سیدجواد5-سیدرسول همگی حسینی)فرزند(6-زکیه بیگم موسوی 
عمادی)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/127آگهی
خواهان مجیدخضرآبادی رونوشت حصر وراثت فرزندعباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972378ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصراه خیرآبادی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1-مجید2-علی3-احسان4-مریم5-مهدی6-میناهمگی خضرآبادی)فرزند(7-رقیه مینایی طهرانی)همسر( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/128آگهی
خواهان ضیاالدین سامعی رونوشت حصر وراثت فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972380 ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدیجه مومنی مهموئی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-ضیاالدین2- فاطمه 3- طاهره همگی سامعی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/129آگهی
خواهان محبوبه نصرتی رونوشت حصر وراثت فرزند علی اکبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972181ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر نصرتی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1-علیرضا 2-محمد رضا 3-معصومه 4-نیره 5-محبوبه همگی نصرتی )فرزند(6-بتول ضیائی )همسر( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/130رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی ازقند  داراي شناسنامه شماره 1527 به شرح دادخواست به کاسه 972716ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر ازقند  به شناسنامه 852 در تاریخ 86/2/1 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طیبه حنا فروش ش ش 483 ص مشهد همسر 2- مجید ازقند ش ش 312 ص مشهد فرزند 3- علی ازقند 
ش ش 1527 ص مشهد فرزند 4- حسین ازقند ش ش 80845 ص مشهد فرزند 5- محمد ازقند ش ش 11287 ص مشهد فرزند 6- زهرا ازقند 
ش ش 575 ص مشهد فرزند 7- زهره ازقند ش ش 1199 ص مشهد فرزند 8- فاطمه ازقند ش ش 3236 ص مشهد فرزند متوفی ورثه دیگری 
ندارد   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 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

5/131رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا خانی داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 243/972705 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی سلیمی سیاه سنگ  به شناسنامه 956 در تاریخ 1391/2/15 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا خانی ش ش 8 ص مشهد زوجه 2- کیوان سلیمی سیاه سنگ ش ش 0923339221 
ص مش�هد فرزند 3- یگانه سلیمی سیاه س�نگ ش ش 0925748481 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد   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
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/83اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه113/970953آقای سیدحمیداله مرتضوی به اتهام سرقت گوشی موبایل تحت تعقیب می باشدو بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب درروزنامه اگهی و نامبرده مکلف است راس ساعت45/ 11 مورخ97/11/30 در شعبه 
113 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 113دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/84اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه113/970356آقای 1-امیرنصیری وفا2-خانم ناهید بحجتی پوربه اتهام سرقت تحت تعقیب می باشندو بواسطه معلوم نبودن 
مح�ل اقام�ت نامبرده گان و به تجویز ماده 344 قانون ایین دادرس�ی کیفری مراتب درروزنامه اگهی و نامبرده گان مکلفند راس س�اعت45/ 11 
مورخ97/11/24 در شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

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

511/85اگهی احضار متهم  
در پرونده کاسه121/970418آقای منصوردلیران فرزند رحمان به اتهام مشارکت دردوفقره سرقت تعزیری ازمنزل به علت معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده تحت تعقیب می باشدلذا به تجویز ماده 115 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب درروزنامه اگهی.نامبرده 
مکلف است راس ساعت9/30روز1397/12/15 در شعبه121دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه121دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/86اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه121/971067آقای سیدرضا حسینی فرزندعلی به اتهام رانندگی بدون پروانه به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب 
می باشدلذا به تجویز ماده 115 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب درروزنامه اگهی.نامبرده مکلف است راس 
ساعت8 روز1397/11/30 در شعبه121دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه121دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/87اگهی احضار متهم
در پرون�ده کاس�ه107/971004آقایان1-علی چنگیزی 2-محمداس�کندری فعا مجهول الم�کان .ردیف اول به اتهام مش�ارکت درایرادصدمه 
بدنی عمدی وردیف دوم به اتهام توهین ومش�ارکت درایرادصدمه بدنی عمدی تحت تعقیب می باش�ندبه جهت معلوم نبودن محل س�کونت 
نامبردگان و به تجویز ماده 180 قانون ایین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب درروزنامه اگهی.نامبردگان موظفند راس 
ساعت11/30ظهرروز1397/12/01 در شعبه107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه107دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/88اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه141/971222خانم سپیده هداوند فرزند علی حسن به اتهام کاهبرداری مرتبط بارایانه تحت تعقیب می باشدوبواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرس�ی کیفری مراتب درروزنامه اگهی.نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت12صبح 
مورخه1397/12/11 در شعبه141دادگاه کیفری 2 مشهدواقع درمجتمع قضایی امام خمینی ابتدای بلوارشهید مدرس حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه141دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/89اگهی اباغ و احضار متهم
در پرونده کاسه 130/970342 بدینوسیله به رضا رجب پور فرزند عباسعلی که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا مجهول المکان 
بوده در اجرای  ماده 180قانون آئین دادرسي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می شود به منظور رسیدگی به اتهام ایراد صدمه بدنی 
عمدی در وقت مقرر بتاریخ 1397/12/8 ساعت8/15 درشعبه 130دادگاه کیفری2 مشهدواقع در بلوار شهید شیرودی    جهت دفاع از اتهام منتسبه 

حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر  شعبه130 دادگاه کیفری دو شهر مشهد 

511/90آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 902/952245 آق�ای محمدپودینه فرزندملنگ به اتهام حمل ونگهداری 13/67کیلوگرم تریاک وس�وخته تریاک باتوجه به 
صورتجلسه کشف وتوزین وگزارش مرجع انتظامی وپاسخ آزمایش مواد تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
موجب ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تاظرف مدت 30 روز از تاریخ نش�ر آگهی در شعبه902بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد واقع در خیابان کوهسنگی.میدان الندشت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهارعقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 902دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

511/91آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه902/960006 آقای ضیاءالدین کیانی به اتهام دخالت درامر پزشکی.اس�تفاده غیرمجاز ازعنوان علمی دکتر وجعل واس�تفاده 
ازمهرمجعول تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به موجب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تاظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه902بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد واقع در خیابان کوهسنگی.میدان 
الندشت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.غیابی باذکردایل شمال گزارش دانشگاه علوم پزشکی وصورتجلسه بازدید محل کار وی است. رایگان
بازپرس شعبه 902دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 9 مشهد

511/92آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه302/970110 آقای ابوالفضل شبانی فرزندابراهیم به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی همراه. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به موجب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تاظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه302بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد واقع در خیابان نواب صفوی2حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور.پس ازانقضاء 

مهلت مقرررسیدگی واظهارنظرمی نماید . رایگان
بازپرس شعبه 302دادسرای عمومی و انقاب مشهد

511/93اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه324/970501متهم علیرضا چشم میشی فرزندحسنعلی به شماره ملی0938819658 به اتهام ایرادصدمه غیرعمدبدنی براثر 
حادثه رانندگی تحت تعقیب می باشدکه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 ق.ا.د.ک مراتب درروزنامه اگهی ومتهم 
مکلف است ظرف مهلت سی روز در شعبه324دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه3مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذخواهد شد.
دادیار شعبه324دادسرای عمومی وانقاب شهرستان ناحیه3مشهد

511/94اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه961696بازپرسی آقای قاسم سلیمانی به اتهام حمل ونگهداری 14کیلو و794 گرم تریاک تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب درروزنامه اگهی.نامبرده مکلف 
است راس ساعت10صبح مورخه سه شنبه1397/11/30 در شعبه903بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
شعبه903بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه9شهرستان مشهد

511/95اگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه122/950600آقای محمدابراهیمی قوچانی به اتهام اس�تفاده ازسندمجعول موضوع شکایت آقای برات ربانی تحت تعقیب می 
باشدبواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 344 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب درروزنامه 
اگهی.نامبرده راس ساعت9صبح روزپنجشنبه مورخ1397/12/02 در شعبه122دادگاه عمومی جزایی مشهد واقع دربلوارشهیدشیرودی مشهد-

مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه122دادگاه عمومی جزایی شهرستان مشهد

511/96آگهی
بدینوس�یله به آقای مس�عود اوس�تاخ اباغ می گردد که به اتهام مشارکت درس�رقت اموال شکات آقایان نقیب رخش�انی وخانم زلیخا ریگی 
درمورخه97/12/5 س�اعت ده صبح درشعبه146/971327دادگاه کیفری دومشهد مقدس حاضرشوید درصورت عدم حضور رای بصورت غیابی 

صادر خواهدگردید.رایگان
مدیردفترشعبه146دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهرمشهد

511/97آگهی
بدینوسیله به آقای هادی فرحان زاده)فرخان زاده( اباغ می گردد که طی دادنامه شماره9709977594601537-97/10/17شعبه146/970870 
دادگاه کیفری دومشهدمقدس به اتهام خیانت درامانت دوفقره چک حسب شکایت آقای محمدعلی مرادی وکالتا ازناحیه خانم معصومه اقبالی 
به تحمل دوس�ال حبس تعزیری محکوم گردیده اید این رای غیابی وظرف بیس�ت روز ازتاریخ انتشار قابل واخواهی درشعبه146دادگاه کیفری 

دومشهدمقدس می باشد.
مدیردفترشعبه146دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهرمشهد

511/98آگهی
درپرونده کاسه961448 علی شفایی متهم است به ایرادضرب وجرح عمدی موضوع شکایت فرشید فاح نیت فرزندمحمدرضا می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 344ق.آ.د.ک مراتب درروزنامه آگهی تاظرف مدت30روز ازتاریخ نشرآگهی درشعبه631 دادیاری 
واقع در دادسرای عمومی  وانقاب ناحیه6 مشهدبه آدرس :اول صدف-وکیل آباد43حاضروازاتهام انتسابی دفاع نماید.ضمنا متهم می تواند وکیل 
به همراه خود درشعبه داشته باشد.درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی وتصمیم گیری خواهدشد.هزینه نشرآگهی ازطریق ذیحساب 

دادگستری خراسان رضوی پرداخت خواهدشد.رایگان
دادیارشعبه631دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه6 مشهد  

511/99آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاسه143/971166 بدینوسیله به متهم مهردادخاش فرزندعبدالعزیز که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا مجهول 
المکان بوده در اجرای  ماده 180قانون آئین دادرسي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر 
به توهین وتهدید وایراد صدمه بدنی عمدی موضوع ش�کایت جوادریگی رس�ول خانی در وقت مقرر بتاریخ 1397/12/15 ساعت8/30 درشعبه 
143دادگاه کیفری2 مشهدواقع در بلوار مدرس   جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادرس دادگاه  شعبه143 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهر مشهد 

511/100آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاسه143/971167 بدینوسیله به متهم محمدعیدی که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا مجهول المکان بوده در 
اجرای  ماده 180قانون آئین دادرسي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر به ایرادصدمه بدنی 
عمد موضوع شکایت سیدجوادحسینی در وقت مقرر بتاریخ 1397/12/15 ساعت9صبح درشعبه 143دادگاه کیفری2 مشهدواقع در بلوار مدرس   

جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضرشوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادرس دادگاه  شعبه143 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهر مشهد 

511/101آگهي اباغ و احضار متهم 
در پرونده کاسه143/971138 بدینوسیله به متهم محمدنوروزی فرزنداکبر که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعا مجهول المکان 
بوده در اجرای  ماده 180قانون آئین دادرس�ي کیفري )از طریق درج آگهی در روزنامه (اباغ می ش�ود به منظور رس�یدگی به اتهامتان دائر به بی 
احتیاطی درامررانندگی منتهی برایرادصدمه بدنی غیرعمدموضوع ش�کایت بهروز اس�ماعیلی زاده عباسی والمیرا عطایی در وقت مقرر بتاریخ 
1397/12/02 ساعت10صبح درشعبه 143دادگاه کیفری2 مشهدواقع در بلوار مدرس   جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضرشوید واا دادگاه به موضوع 

غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادرس دادگاه  شعبه143 دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهر مشهد 

511/102آگهی
در پرونده کاسه131/970999حسب کیفرخواست دادسرای عمومی وانقاب مشهد ونیزشکایت آقای عبداه مفهوم یادگاری به آقای اسماعیل 
نظری کال پرونده اباغ میگردد که متهم هستید به ایرادصدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان 80درصد به شاکی 
پرونده ش�مامقیدبه وقت رس�یدگی اس�ت بتاریخ 1397/12/4 س�اعت9/30دقیقه صبح به جهت معلوم نبودن ادر وبه اس�تناد ماده344 قانون 
آئین دادرس�ی کیفری دریکی ازروزنامه های منتش�رتا درجلسه دادگاه حاضر وازاتهام خود دفاع نمائید درغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذخواهدنمود.
مدیردفتر شعبه131دادگاه کیفری دومجتمع امام خمینی شهرمشهد)131جزایی سابق( 

511/103آگهی
در پرونده کاسه212/970900-این شعبه آقای ناصرغفارزاده فرزندمحمد به اتهام شرکت درتهدیدباچاقو وشرکت در سرقت گوشی همراه موضوع 
شکایت مهدی عطائی خیجی وغیره تحت تعقیب می باشد به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه212 بازپرسی دادسرای ناحیه2 مشهد 
واقع در خیابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 

رایگان
بازپرس شعبه 212دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2مشهد

511/104آگهی
در پرونده کاسه217/941442-اتهام متهم علی سو ختانلو به اتهام جعل سند رسمی واستفاده ازسندمجعول درحال رسیدگی می باشد وبه واسطه  
مشخص نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب آگهی نامبرده 
مکلف اس�ت ظرف مدت 30 روز در ش�عبه217 بازپرسی ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایددر صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه 217دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2مشهد

511/105آگهی احضار متهم
درپرونده به شماره بایگانی971183 این شعبه خانم حلیمه باکیده فرزندمحمدبه اتهام تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب مي باشدامااباغ احضار 
به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشده واقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده واباغ نیز به طریق دیگر میسرنگردیده 
است.لذا بنابه تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفری مصوب 1392.بدینوسیله متهم ازطریق انتشارآگهی درروزنامه احضار می شود. نامبرده 
مکلف است ظرف مدت یکماه درشعبه403بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب مشهد واقع درخیابان وحدت-نبش وحدت12-دادسرای عمومی 
وانقاب ناحیه4مشهدمقدس حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید. درصورت عدم حضوربازپرسی پس ازانقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی واظهار 

عقیده می کند.رایگان 
بازپرسی شعبه 403 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهدمقدس

511/106احضارمتهم
در پرونده کاسه 405/961381متهم توحید جعفری فرزندجلیل به اتهام سرقت مقرون به آزار از طریق خوراندن داروی بیهوشی تحت تعقیب 
می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورکیفری مراتب 
در روزنامه آگهی. نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت30روزدرشعبه405بازپرس�ی دادس�رای عمومی وانقاب ناحیه 4مش�هد واقع دربلواروحدت 

وحدت12حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
بازپرس شعبه405بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه4 مشهد 

511/107آگهی احضارمتهم 
درپرونده شماره962018 شعبه437بازپرس/دادیاری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهدمقدس آقای اکبرداوری فرزندغامرضا به موجب 
شکایت آقای ابوالفضل جالی فرد به اتهام ایرادصدمه بدنی عمدی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ 
احضاریه وعدم 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 خواهدشد.ضمنا می تواند یک وکیل دادگستری همراه داشته باشد.
شعبه 437 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/108اگهی احضار متهم
بدینوسیله دراجرای ماده344قانون آئین دادرسی کیفری به آقای سعیدحاج حسینی فرزند محمدفعامجهول المکان اباغ می شود در پرونده 
کاس�ه 101/961629 حس�ب شکایت آقای حمزه بهفر وعلیرضا رفیعی نیا وغیره... به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی 
برای مورخه97/11/28 س�اعت8صبح تعیین گردیده اس�ت لذا دروقت مقرر جهت رس�یدگی به اتهام خود ودفاع ازاتهام منتسبه دراین دادگاه 

حاضرشویددرصورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی ومبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهدنمود.رایگان
مدیردفترشعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/109احضارمتهم
آقای مهدی خودی.جلسه رسیدگی به اتهام شمادر پرونده کاسه114/961317 دائربرموضوع شکایت شاکی.مورخ1397/12/12راس ساعت9دراین 
شعبه برگزار خواهدشد؛لذامراتب بدین وسیله دراجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ازطریق درج آگهی روزنامه به 
شمااباغ تاجهت دفاع ازاتهام انتسابی درجلسه رسیدگی فوق الذکر حاضرشوید.نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

بود رایگان
منشی دفتر شعبه114دادگاه کیفری2 شهرستان مشهد 

511/132رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي هادی اولیائی   داراي شناس�نامه ش�ماره 154 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 243/972543 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا سلمانیان   به شناسنامه 139 در تاریخ 1396/6/6 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین اولیائی ش ش 2510 ص مشهد زوج 2- غامرضا اولیائی ش ش 289 ص مشهد فرزند 
3- هادی اولیائی ش ش 154 ص مش�هد فرزند 4- جواد اولیائی ش ش 2254 ص مش�هد فرزند 5- مهدی اولیائی ش ش 901  ص مش�هد فرزند 
6- طیبه اولیائی ش ش 8225 ص مشهد فرزند 7- اعظم اولیائی ش ش 5049 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد   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
عضو شورا-شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/133گواهی حصر وراثت 
 اقای سید صابر موسوی تقی آبادی  به شناسنامه  شماره 0890112339به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  
به شماره 972420تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید قاسم موسوی تقی آبادی  به شناسنامه شماره  166در تاریخ 
97/5/14 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-خاور موسوی تقی آبادی ش ش 11 ص کاشمر زوجه متوفی 2- 
محبوبه موسوی تقی آبادی ش ش 18192 ص مشهد فرزند 3- سید محمد موسوی تقی آبادی ش ش 5237 ص مشهد فرزند 4- سید صابر موسوی 
تقی آبادی ش ش 0890112339 ص کاشمر فرزند 5- سیده عاطفه موسوی تقی آبادی ش ش 0923824235 ص مشهد فرزند 6- رسول موسوی 
تقی آبادی ش ش 8300 ص مشهد فرزند 7- سیده مریم موسوی تقی آبادی ش ش 0922615333 ص مشهد فرزند 8- معصوومه عنایتی راد ش 
ش 61 ص کاشمر زوجه 9- سید محمود موسوی تقی آبادی ش ش 18191 ص مشهد فرزند 10- فاطمه سادات موسوی تقی آبادی ش ش 3942 ص 
مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317138و عدم وصول 
هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 
97/10/8 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی 
مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/134گواهی حصر وراثت 
 خانم حسنیه مهمان دوست   به شناسنامه  شماره 13660به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972654 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه کاظمی   به شناسنامه شماره  206در تاریخ 93/9/30 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-عبداله مهماندوس�ت ش ش 170 ص کاته آخوند همس�ر 2- مجتبی کاظمی ش ش 
3087 ص مشهد فرزند 3- حسنیه کاظمی ش ش 13660 ص مشهد فرزند متوفی 4- حسین کاظمی ش ش 13689 ص مشهد فرزند 5- مرضیه 
کاظمی ش ش 3424 ص منشهد فرزند 6- زینب کاظمی ش ش 0922499853 ص مشهد فرزند 7- زهرا کاظمی ش ش 13658 ص مشهد فرزند 
8- ناهید کاظمی ش ش 092018721 ص مشهد فرزند 9- نجمه کاظمی ش ش 0920438326  ص مشهد فرزند 10- سمیه کاظمی ش ش 10218 ص 
مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317150و عدم وصول 
هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 
97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی 
مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/135گواهی حصر وراثت 
 خانم خیرالنساء خوشدل تبادکان به شناسنامه  شماره 27011به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972699 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان براتعلی خوشدل تبادکان  به شناسنامه شماره  1371در تاریخ 92/4/20 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-زهرا نورانی ش ش 6 ص تبادکان همسر 2- خیرالنساء خوشدل تبادکان ش ش 
27011 ص مشهد فرزند 3-فاطمه خوشدل تبادکان ش ش 2071 ص مشهد فرزند 4- سمیه خوشدل تبادکان ش ش 3  ص مشهد فرزند 5- محبوبه 
خوشدل تبادکان ش ش 6748 ص مشهد فرزند 6- علی اکبر خوشدل تبادکان ش ش 16927 ص مشهد فرزند 7- احمد خوشدل تبادکان ش ش 
2160 ص مشهد فرزند 8- سکینه خوشدل تبادکان ش ش 2553 ص مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 275487و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شمارهA 9306 سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل 
اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا 
بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی 

این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/136گواهی حصر وراثت 
 خانم مرضیه پارسا  به شناسنامه  شماره 64687 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972712  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان ارسان پارسا  به شناسنامه شماره  7در تاریخ 97/1/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-خاور عباس زاده ش ش 589 ص تربت حیدریه همسر 2- محمد رضا پارسا ش ش 7134 ص مشهد 
فرزند 3- لیلی پارسا ش ش 5 ص مشهد فرزند 4- معصومه پارسا ش ش 10068 ص مشهد فرزند 5- مریم پارسا ش ش 64686 ص مشهد فرزند 
6- مرضیه پارس�ا ش ش 64687 ص مش�هد فرزند 7- فاطمه پارس�ا ش ش 42508 ص مش�هد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 820189و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 
شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد 
شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/137گواهی حصر وراثت 
 آقای سید حسن اصغری به شناسنامه  شماره 10508 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972727  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید علی اصغری   به شناسنامه شماره  38در تاریخ 97/9/17 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-رقیه حس�ین نژاد ش ش 134 ص فریمان همس�ر 2- سید حسن اصغری ش ش 10508 ص 
مش�هد فرزند 3- حکیمه اصغری ش ش 10507 ص مش�هد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750595و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه 
و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/138گواهی حصر وراثت 
 آقای رحمت منصوری قادر آباد  به شناسنامه  شماره 273 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972717  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مریم باخدای خیر آبادی   به شناسنامه شماره 8262در تاریخ 97/8/15 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-درجان نجفعلی  ش ش 1349 ص مه وات مادر 2- رحمت منصوری قادرآباد 
ش ش 273 ص مش�هد همس�ر 3- علیرضا منصوری قادرآباد ش ش 145 ص مشهد فرزند 4- فائزه منصوری قادرآباد ش ش 0926600478 ص 
مش�هد فرزند 5- فرش�ته منصوری قادرآباد ش ش 237 ص مش�هد فرزند 6- مرضیه منصوری قادرآباد ش ش 0921721587 ص مشهد فرزند 
7- فاطمه منصوری قادرآباد ش ش 0925199575 ص مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750599و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه 
و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/139گواهی حصر وراثت 
 آقای غامرضا قابری   به شناسنامه  شماره 565 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972659  
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غامحسین قابری    به شناسنامه شماره 8در تاریخ 97/6/13 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مریم قابری ش ش 903 ص مشهد فرزند 2- غامرضا قابری ش ش 565 ص مشهد فرزند 
3- فاطمه قابری ش ش 65686 ص مشهد فرزند 4- حیدر قابری ش ش 877 ص مشهد فرزند 5- مهین قابری ش ش 90 ص مشهد فرزند  و 
متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317149و عدم وصول هر گونه ایحه 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 
در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که 

برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/140گواهی حصر وراثت 
 آقای مجتبی کفاش بیرجندی کاریز نوئی    به شناسنامه  شماره 13 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
شماره 972554  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حسن کفاش بیرجندی    به شناسنامه شماره 613در تاریخ 
96/1/14 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-سکینه عفتی ش ش 0732070821 ص تربت جام همسر متوفی 
2- مجتبی کفاش بیرجندی ش ش100 ص فریمان نسبت بامتوفی فرزند3-حمیدرضا کفاش بیرجندی ش ش1074 ص تربت جام نسبت بامتوفی 
فرزند4-غامرضا کفاش بیرجندی ش ش826 ص تربت جام نسبت بامتوفی فرزند5-حسین کفاش بیرجندی ش ش1238 ص تربت جام نسبت 
بامتوفی فرزند6-نصرت کفاش بیرجندی ش ش0721124261 ص تربت جام نسبت بامتوفی فرزند7-نسرین کفاش بیرجندی ش ش0731122476 
ص تربت جام نسبت بامتوفی فرزند8-فاطمه کفاش بیرجندی ش ش0731131037 ص تربت جام نسبت بامتوفی فرزند .متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317134و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق العاده شعبه شماره 
243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص 
یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می 

شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/141گواهی حصر وراثت 
 آقای علیرضامحمدی به شناسنامه شماره 196 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره972591  تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان براتعلی محمدی به شناسنامه شماره 123در تاریخ 97/5/15در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-لیامحمدی ش ش6 ص مشهد نسبت بامتوفی همسر2-علیرضا محمدی ش ش196 ص قوچان نسبت 
بامتوفی فرزند3-صدیقه محمدی ش ش2244 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-صغری محمدی ش ش0870782029 ص مشهد نسبت بامتوفی 
فرزند5-رقیه محمدی ش ش0938157213 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-فاطمه محمدی ش ش83 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند.متوفی 
ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317085و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض 
یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/10/15 در وقت فوق 
العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می 

گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/142گواهی حصر وراثت 
 آقای علیرضاشورابی به شناسنامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره972130  تقدیم این 
ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان غامحسین مومن زاده جوان به شناسنامه شماره608در تاریخ 93/11/11در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-شهربانوجاوید حاجی پور ش ش395 ص مشهد نسبت بامتوفی همسر2-فرشته مومن زاده 
جوان ش ش842 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند3-غامرضا مومن زاده جوان ش ش114 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-سعید مومن زاده 
جوان ش ش439 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند5-حمیدرضا مومن زاده جوان ش ش759 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-فیروزه مومن زاده 
جوان ش ش1076 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند7-محمدرضا مومن زاده جوان ش ش1541 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند8-الهه مومن زاده 
جوان ش ش135 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند.متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به ش�ماره 275489و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حس�ب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره74571 سرانجام در تاریخ 97/10/12 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/143آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضا محمدپورکه مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره9709977509401201  صادره از شعبه 255در پرونده شماره970755 محکوم به حکم برمحکومیت خوانده)آقای محمدرضا محمدپور(به 
پرداخت مبلغ 5000/000ریال بابت اصل خواسته و جبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک1393/2/25 الی یوم 
اادا و نیز پرداخت مبلغ406500ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه آگهی روزنامه به مبلغ 450/000 ریال در حق خواهان)آقای 
امیرجاویدی(درحق محکوم له آقای امیرجاویدی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/144آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن ش�اه مرادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره9609977516301496  صادره از شعبه 264در پرونده شماره960990 محکوم به پرداخت مبلغ 17/370/000ریال بابت 6فقره چک به 
ش�ماره 855447-85/12/20 و855444-85/10/20 و855446-85/11/30 و855445-85/10/30 و855448-85/11/30 و86/7/30-894194 
خواسته و جبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس)فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ 
تادیه وجه چک تقس�یم برش�اخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ صدورچک(ونیز پرداخت مبلغ 989/000 ریال به انضمام 150/000ریال 
هزینه روزنامه وحق الوکاله وکیل بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای امیرغامی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/145آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مجتبی مهری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977509300880 صادره از ش�عبه 254در پرونده ش�ماره 254/970503 محکوم به حک�م برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 438/000ریال جهت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای حسین غامرضائی و نیم عشر دولتی شده 
اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
     خانم فاطمه زارعی خالد آبادی داراي شماره شناسنامه 299 به شرح دادخواست به کاسه 1107/1/97  
از این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراه زارعی خالد 
آبادی بشناسنامه شماره  22 درتاریخ 96/6/23  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر فاطمه زارعی خالد آبادی داراي شماره 
شناسنامه 299 متولد 1357 دخترمتوفی 2- ابوالفضل زارعی خالد آبادی دارای شماره شناسنامه 40 متولد 
1360 پسرمتوفی 3- عباس زارعی خالد آبادی دارای شماره شناسنامه 10837 متولد 1363 پسرمتوفی 4- 
حامد زارعی خالد آبادی دارای شماره شناسنامه 14635 متولد 1365 پسرمتوفی 5- رقیه اله دارای شماره 
شناسنامه 545 متولد 1336 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       2052    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
    خانم پرستو شکروی  داراي شماره شناسنامه 0480547297 به شرح دادخواست به کاسه 1104/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید شکروی کرد سفلی 
بشناسنامه شماره  759  درتاریخ 97/10/6  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر پرستو شکروی  داراي شماره شناسنامه 
0480547297 متولد 1372 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                    2051       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای مهدی انواری قوشقیه داراي شماره شناسنامه  932  به شرح دادخواست به کاسه  1102/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلی انواری قوشقیه 
بشناسنامه شماره  275  درتاریخ  97/7/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر مهدی انواری قوشقیه  داراي شماره شناسنامه  
932  متولد  1359 پسرمتوفی 2- علیرضا انواری قوشقیه دارای شماره شناسنامه 25483 متولد 1367 
پسرمتوفی 3- فرزانه انواری قوشقه دارای شماره شناسنامه 6835 متولد 1355 دخترمتوفی 4- افسانه 
انواری قوشقیه دارای شماره شناسنامه 3 متولد 1357 دخترمتوفی 5- رقیه انواری قوشقیه دارای شماره 
شناس�نامه 922 متولد 1361 دخترمتوفی 6- مینا انواری قوشقیه دارای شماره شناسنامه 0410270512 
متولد 1371 دخترمتوفی 7- زینب انواری قوشقیه دارای شماره شناسنامه 7020 متولد 1364 دخترمتوفی 
8- رخشنده سلمان زاده دارای شماره شناسنامه 435 متولد 1335 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                    2053       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مزایده
   درپرونده کاسه970461/شعبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیهم احمد کسرایی وغیره)وراث محمد علی کسرایی(محکوم اند 
به تقسیم ماترک مورثشان ازطریق فروش اموال وتقسیم وجه حاصل ازفروش فیمابین وراث به نسبت سهم اارث ایشان که ماترک شامل1قطعه 
عرصه زراعی و2قطعه ملک مس�کونی و1دستگاه تراکتور فرگوسن میباش�د که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد الف-ملک 
ش�ماره1عرصه زراعی بمیزان مس�احت کل 52633مترمربع درمحدوده اراضی زراعی روس�تای کنگور که حدود 4هکتار آن آبی ومابقی بمقدار 
مساحت 12633مترمربع بحالت دیم میباشد که عرصه زراعی دیم ازقرار هرمترمربع70000 ریال ودرمجموع مبلغ 884/310/000ریال وقیمت عرصه 
زراعی آبی ازقرارهرمترمربع110000ریال ودرمجموع مبلغ4/400/000/000 ریال ومجموع ارزش کل ملک زراعی فوق الذکرمبلغ5/284/310/000ریال 
ارزیابی گردید ب-ملک شماره 2عرصه مسکونی بامیزان مساحت کل175مترمربع درمحدوده مسکونی روستای کنگور خیابان امام خمینی که 
درآن 1واحد مس�کونی بمقدارمس�احت 64مترمربع احداث گردیده که قیمت روزعرصه مسکونی ازقرار هرمترمربع1/100/000 ریال وقیمت واحد 
مس�کونی ازقرارهرمترمربع1/100/000ریال ودرمجموع قیمت کل ملک مبلغ262/900/000ریال ارزیابی گردید ج-ملک شماره 3عرصه مسکونی 
بامیزان مساحت347/9مترمربع درمحدوده مسکونی شهرکاله خیابان شهید جاوید8-پ48 که درآن 1واحد مسکونی بمقدار مساحت81مترمربع 
و1اتاقک بمساحت 13مترمربع ودرمجموع 94 مترمربع اعیانی احداث گردیده که قیمت روزعرصه مسکونی ازقرار هرمترمربع2/520/000ریال وقیمت 
واحد مس�کونی ازقرارهرمترمربع2/500/000ریال ودرمجموع قیمت کل ملک1/111/708/000ریال ارزیابی گردید د-1دستگاه تراکتور فرگوسن که 
بمبلغ195/000/000ریال ارزیابی گردید1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبالغ فوق اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس 
شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میش�ود3-موعد مزایده روزدوشنبه مورخه97/11/15 ساعت10الی11ظهرمیباشد4-مکان مزایده 
اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازمزایده ازاموال موردمزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1 نوبت 
منتشرمیشود7-مزایده مذکور برای نوبت اول برگزارمیگردد8-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری 
کاله تودیع الباقی رادرمهلت1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق 

صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
1348-مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاله-قربانی

آگهی جلسه اول مزایده
   درپرونده کاسه950319/اجراییه این دادگستری محکوم علیهم علی قزلسفلو ف اسمعیل- امیرحسین قزلسفلو ف علی- عاطفه حسینی ف احمد 
-علی اصغر پسرکلو ف مشهد-محمد حسین ممشلی ف عبدالحسین-اسام پسرکلو ف علی اصغر-امیرمحمد قزلسفلو ف علی-ابوذر پسرکلو 
ف علی اصغر محکومند بصورت تضامنی بپرداخت 1/241/597/775ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 80/666/933ریال بابت هزینه دادرسی وحق 
الوکاله ونیزخسارت تاخیرتادیه تایوم الوصول ازتاریخ 1393/08/06تایوم الوصول درحق محکوم له بانک ملی ایران باوکالت عیسی خسروی وپرداخت 
مبلغ62/079/888ریال بابت نیم عشر درحق دولت اسامی ایران لیکن مال تعرفه شده توقیف ذیل ازطریق فروش اموال بصورت مزایده بشرح 
نظریه کارشناسی شده باتوجه باینکه نظریه اعامی که درتوصیف اجمالی قیدشده ومصون ازهرگونه اعتراض باقیمانده لذا حسب درخواست محکوم 
له مقررگردید اموال توقیف شده ازطریق مزایده درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت درمورخه 1397/11/16ساعت10الی11باحضور 
نماینده دادسرا ومامور اجراء انجام میگرددقیمت پایه ازمبلغ کارشناسی وبارعایت سایرقیود مندرج درماده131-قانون اجرای احکام مدنی شروع 
ومال بکسی تعلق خواهد گرفت که بااترین قیمت پیشنهادی را قبول کرده است خریدار یاخریداران میتوانند 5روزقبل ازفروش وتشکیل مزایده 
ازاموال مورد مزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده وسپس درصورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید10درصد 
بهاء را نقدا" ویابصورت چک پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء تسلیم نماید والباقی بهاء را حداکثر ظرف1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید 
درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط میگردد وتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت میگیرد 
وکلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده است توصیف اجمالی اموال1-پاک ثبتی30فرعی از26-اصلی ملکی محمد حسین ممشلی بنشانی 
مینودشت خ بهشت22با بنای224مترمربع که بمبلغ1/350/000/000ریال ارزیابی گردیده است2-پاک171-فرعی از25-اصلی ملکی امیرحسین 

وامیرمحمد قزلسفلو)بالمناصفه(بمساحت153/5بمبلغ2/302/500/000ریال واقع درکلوکند ارزیابی گردیده است.
1350-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مینودشت

دادنامه
پرون�ده کاسه9709981722200079ش�عبه 13ش�ورای ح�ل اخت�اف مجتم�ع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گ�رگان تصمی�م نهای�ی 
ش�ماره9709971722200548خواهان محمد باقر حس�ینقلی ارباب ف علی اکبر بنشانی استن گلس�تان شهرستان گرگان چاله باغ بین 
قدس 6و8خواندگان1-س�ینا حبیبی بنش�انی گلستان گرگان گل آرای2داخل کوچه س�مت راست مجتمع کاج طبقه اول2-سید محسن 
حسینی بنشانی گلستان گرگان3-محمدرضا عباسی بنشانی گلستان گرگان گلشهر اول شهرک رازی پ21-خواسته مطالبه وجه بابت...رای 
قاضی شورا درخصوص پرونده کاسه 970084/دادخواست تقدیمی محمد باقر حسینقلی ارباب بطرفیت محمدرضا عباسی وسینا حبیبی 
وس�ید محسن حس�ینی بخواسته مطالبه خسارت باتوجه به محتویات ومستندات پرونده واس�تماع اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی 
مورخه1397/03/28 واینکه مستند دعوی خواهان نظریه کارشناسی رسمی دادگستری میباشد وباعنایت باینکه خواندگان علیرغم اباغ 
وقت رس�یدگی درجلسه حضور بهم نرس�انیده ودفاعی بررد ادعای خواهان ارائه ننموده بااین وصف ش�ورا دعوی خواهان را وارد دانسته 
مس�تندا به ماده9 قانون ش�ورای حل اختا ف ومواد198وآیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خواندگان بمبل�غ کل10/105/000ریال 
بترتیب1-محمدرضا عباسی40درصد بمبلغ4/060/000ریال2-سینا حبیبی30درصد بمبلغ 3/045/000ریال3-سید محسن حسینی30درصد 
بمبلغ3/045/000ریال بعنوان اصل خواسته رادرحق خواهان صادر مینماید رای صادره غیابی بوده ظرف20روزازتاریخ اباغ قابل واخواهی 
دراین شعبه وپس ازآن ظرف20 روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم حقوقی گرگان میباشد)))رای اصاحی(((درخصوص دادنامه صادرشده 
بش�ماره 9709971722200548مورخ1397/06/31موض�وع کاس�ه پرونده 970084/ش�عبه 13ش�ورای حل اختاف گ�رگان نظرباینکه 
براثراشتباه قاضی محترم وقت شعبه مبلغ خواسته ومحکومیت را به ریال محاسبه نموده است حال اینکه تومان صحیح میباشد لذا کلمه 
ریال درسطرهای6و7به)تومان(تبدیل میگردد ودادنامه مذکور بدینصورت که ذکرشد تصحیح میگردد مستندا به ماده28قانون شوراهای 

حل اختاف مصوب1394تسلیم رونوشت رای اصلی بدوی بدون رای تصحیح شده ممنوع میباشد.
1336-قاضی شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اسعدی

دادنامه
پرونده کاسه9709981722200470بایگانی/970481ش�عبه 13ش�ورای حل اختا فمجتمع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971722200850خواهان تعاونی اعتبارامید جلین درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین باوکالت آتنا تناور ف علی 
اکبر بنشانی استان گلستان- گرگان عدالت36پاک13 خواندگان1-امید دیلم ف قدمعلی بنشانی استان گلستان علی آباد شهرفاضل آباد روستای 
محمدآباد کوچه شهید محسن دیلم روبروی خانه بهداشت منزل پدری2-مجید دیلم ف علی محمد بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
چک رای قاضی شورا درخصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتباری جلین درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین باوکالت آتنا 
تناور بطرفیت خواندگان1-امید دیلم2-مجید دیلم بخواسته مطالبه مبلغ27/910/854ریال وجه 1فقره چک بشماره407979مورخ1396/04/17شعبه 
گرگان بانضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه 
وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه1397/8/21ونظرباینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی اخطاریه نشرآگهی درتاریخ 
1397/07/17درجلس�ه رس�یدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند ونظرباینکه اصل سند تجاری درید دارنده 
حکایت ازمدیونیت صادرکننده وضامن وظهور دراشتغال ذمه آنها دارد ونظرباینکه ازناحیه خواندگان دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه 1397/10/02بااحراز اشتغال ذمه خواندگان واستصحاب دین ومستندا 
به ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف ومواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون 
صدورچک ومواد198و522و519-ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی بپرداخت مبلغ 27/910/854ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیروتادیه ازتاریخ سررسید چک 1396/04/17تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک 
مرکزی وپرداخت2/689/885ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره غیابی 

وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظردرمحاکم عمومی وحقوقی گرگان میباشد.
1376-قاضی شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اسعدی

دادنامه
پرونده کاسه 9709981720700653بایگانی970664/شعبه 7شورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی شماره 
9709971720700912خواهان کاظم بهرامی فر ف عبدالحسین بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان اقتصاد نبش اقتصاد5نمایشگاه 
اتومبیل المپیک خوانده س�ید ابراهیم رسولی ف سیدرسول بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه3-مطالبه وجه چک رای قاضی ش�ورا درخصوص دادخواس�ت کاظم بهرامی فر بطرفیت سید ابراهیم رسولی بخواسته مطالبه مبلغ 
دویست میلیون ریال وجه 1فقره چک بشماره488322/61بعهده ملت شعبه امام خمینی گرگان بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
باتوج�ه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان دردادخواس�ت تقدیمی 
مورخه97/09/05ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاریه از طریق نشر درروزنامه جلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل سندتجاری درید دارنده حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی 
اعضای شورا بشرح صورتجلس�ه مورخه 97/10/12وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف 
ومواد310و311و313-زقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک03/20/ 1392تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت3/172/300ریال دادرسی ونشرآگهی درحق خواهان 
صادرواعام میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر 

درمحاکم عمومی وحقوقی گرگان میباشد.
1368-قاضی شعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گرگان-جهان افروز

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
  درپرونده کاسه960318/شعبه دراجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری آزادشهر محکوم له معصومه نوروزی بطرفیت محکوم علیه 
وراث مرحوم محمد غامی لذا اجرای احکام درنظردارد سهم اارث مرحوم عبدالرضا غامی ازملک واقع درخویش ییاق خ جنب مرکزی بهداشت 
بعد ازمیدان چشمه کوچه جنب نانوایی متعلق به مرحوم محمد علی غامی راازطریق مزایده بفروش برساند لذا ملک مذکور بشرح ذیل ازطریق 
کارشناس منتخب دادگستری مورد ارزیابی قرارگرفته است اموال غیرمنقول1-ششدانگ عرصه واعیان1قطعه زمین محصورفاقد سندرسمی دارای 
قولنامه عادی ودستارمی بمساحت تقریبی850مترمربع که ملک مذکور شماا بطول28/80مترمحدود است به ملک ومنزل علی اکبرنوروزی وشرقا 
بطول29/35مترمحدود اس�ت به قسمت تعریض ش�ده وجنوبا بطول29/10مترمحدودبه منزل برات نوروز ف شیرخان وغربا در2قست مجموعا 
بطول29/35مترمحدوداس�ت بمنزل محمد وعلی غامی فرزندان اسمعیل است2-درداخل ملک 1دستگاه ساختمان 1طبقه مسکونی ویائی 
دارای 5فضا که تودرتو به همدیگر راه داشته بمساحت تقریبی127مترمربع)مساحت قابل استفاده تقریبا35مترمربع(دارای سازه مصالح بنایی 
بدون کاف بندی)سنگ گلی(سقف بام چوبریزی نمای کاهگل درب وپنجره چوبی وآنی اکثر فضاها کلنگی وغیرقابل استفاده )درحال تخریب(بجز 
2فضا انشعابات آب وبرق هرکدام1 امتیاز همچنین داخل ملک چندین اصله درخت ازنوع سیب وگیاس وغیره میباشد که تعدادی ازآنها درحال 
خشک شدن میباشد وملک مذکور فاقد امتیاز گاز میباشد ولیکن شبکه گاز رسانی روستا درحا اجرا میباشد وباتوجه بمساحت ومشخصات فنی 
ملک کثرت وراث متوفی مرحوم محمد علی غامی)6پسر4دختر و1همسر(ملک صدرالذکر شده است وسهم مرحوم عبدالرضا غامی هشت هزار 
وهفتصد وپنجاه سهم ازهشتاد هزار سهم وارزش سهم آن مرحوم قابل تفکیک وتقسیم بین وراث نمیباشد3-ملک مذکور بقیمت هشتصد میلیون 
ریال توسط کارشناس ارزیابی برابرنظریه کارشناسی هشتاد وهفت میلیون وپانصد هزارریال معادل هشت میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان 
میباشد مقررگردید ملک موصوف درروزیکشنبه 1397/11/7ساعت11صبح از طریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهر بفروش برسد قیمت پایه 
ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت راپیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده 
دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا1ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند5روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان ازملک مورد مزایده داده شود.
1364-قاضی اجرای احکام مدنی شهرستان آزادشهر-حسینی نژاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده بشماره بایگانی97/0901/شعبه 8دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به1-سیدرضا حسنی منفرد فرزند سید علی محمد 2-احمد بیزه 
فرزند عباس3-غامرضا عرب کیپور فرزند غامحسین اخطار میگردد عباسعلی محمدی کوه خواجه فرزند علی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته 
اثبات مالکیت-اثبات وقوع بیع به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباشند لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه 8حقوقی گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست 

وضمائم واخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه12/08/ 1397ساعت11/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند.
1372-رئیس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970725 آقای سید محمد حسینی فرزند سید حسن  به اتهام کاهبرداری و جعل  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده  و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  مراتب در روزنامه آگهی  نامبرده مکلف 
است ظرف مدت سی روز در شعبه پنجم دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان شیروان واقع در میدان عدل حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع 

نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی  و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 8
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان شیروان – رضا الهامی

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت دوم( 
در پرونده کاسه 97036 اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف  بخش سرحد موضوع  محکومیت محکوم علیه  حسن امینی  توپکانلو به پرداخت 
135/934/000 ریال بابت محکوم به ) مطالبه طلب(  در حق محکوم له  عبدالعلیم قره مشک غراوی و نظر به تعرفه  اموال از جانب  محکوم له  فوق 
که عبارت است  از 10 راس میش  که شصت درصد آبستن می باشند  اموال مورد نظر توقیف  و ارزش اموال توسط کارشناس رسمی  جمعا به مبلغ 
142/000/000 ریال ) معادل  چهارده میلیون  و دویست  هزار تومان ( ارزیابی گردیده که پس از جری تشریفات  قانونی انجام شده  از طریق مزایده 
حضوری  به فروش می رسد  متقاضیان می توانند در جلسه مزایده شرکت  و پیشنهاد خود را ارائه نمایند  مزایده در مورخه 97/11/17 روز چهارشنبه 
از ساعت 10 الی 11  در محل اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف بخش سرحد  از طریق مزایده به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع  و به پیشنهاد دهنده  بااترین قیمت فروخته خواهد شد  برنده مزایده می بایست  حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خود را  در روز مزایده 
نقدا به حساب  سپرده دادگستری واریز و الباقی ار حداکثر  ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد  و در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ  وجه پرداختی 
پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت  ضبط و مزایده تجدید خواهد شد  متقاضیان مزایده می توانند  یک هفته قبل از روز مزایده  با هماهنگی 
این اجرا  می توانند از مورد مزایده بازدید نمایند  تحویل مال مورد مزایده  پس از تایید صحت مزایده  از ناحیه رئیس شعبه خواهد بود  و در صورت 
عدم تایید صحت مزایده  مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد  مزایده با حضور  نماینده رئیس دادگاه  عمومی بخش سرحد برگزار خواهد شد  این 

آگهی جهت اطاع عموم  در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار محلی  منتشر می گردد . 13
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف بخش سرحد – مجید قاسمی

احضار متهم 
 در پرونده کاسه 970197 متهمین مریم و فیروز احمدزاده به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده  و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امور کیفری  مراتب در روزنامه آگهی  تا ظرف سی روز از تاریخ 
انتشار آگهی  در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی  و اظهار عقیده می نماید . 8
ابوالفضل غبدیان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

احضار متهم 
 در پرونده کاس�ه 970165 متهم محمد رضوی به اتهام تهدید با چاقو تحت تعقیب می باش�د  به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به 
تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی  و 

اظهار عقیده می نماید . 8
ابوالفضل غبدیان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

آگهی انحصاروراثت
جعفرخضری دنخه فرزندالرحمن ش ش82 صادره اشنویه به استشهادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970789 شورای 
حل اختاف تقدیم این شورا نموده به اعام داشته شادروان کبری نقده ش ش32 صادره دراشنویه درتاریخ 90/5/14 فوت شده وراث آن مرحوم 
منحصراست 1.جعفرخضری دنخه فرزندالرحمن ش ش82فرزندمتوفی2.سوعداخضری دنخه فرزندالرحمن ش ش159فرزندمتوفی3.ماه پاره خضری 
دنخه فرزندالرحمن ش ش3565فرزندمتوفی4.الرحمن خضری دنخه فرزندمامندش ش72شوهرمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داشته باشد ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه 

ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
3769-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

آگهی انحصاروراثت
صفیه زردشوانه فرزندمحمودش ش288 صادره اشنویه به استشهادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970819 شورای حل 
اختاف تقدیم این شورا نموده به اعام داشته شادروان احمدزردشوانه ش ش111 صادره دراشنویه درتاریخ 78/11/23 فوت شده وراث آن مرحوم 
منحصراست 1.عبداله الوحیدزردشوانه فرزنداحمدش ش352فرزندمتوفی2.گوهرزردشوانه فرزنداحمدش ش321فرزندمتوفی3.اثمرزردشوانه 
فرزنداحمدش ش351فرزندمتوفی4.معصومه زردشوانه فرزنداحمدش ش373فرزندمتوفی5.حبیبه زردشوانه فرزنداحمدش ش337فرزندمتوفی6.

طیبه زردشوانه فرزنداحمدش ش436فرزندمتوفی. اینکه باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراض داش�ته باش�د ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه ای جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز 

شودازدرجه اعتبارساقط است.
3767-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

اباغیه
مرتضی نبی پور صادقی فرزندابراهیم خلیل بشماره ملی 2753619824 صادره ارومیه ت ت53/6/30 بدینوسیله به شمااباغ میگرددتادرپرونده 
کاسه 960834بازپرسی به اتهام جعل و استفاده ازسندمجعول موضوع شکایت وحیدنبی پورصادقی دراین شعبه بازپرسی حاضرشویداین اباغ 
طبق ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری به تعدادیک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمنتشر می گردد لذادرصورت عدم حضور ظرف یکماه ازتاریخ 

نشرآگهی درروزنامه وفق مقررات قانونی اقدام خواهدگردید.
3773- بازپرس شعبه 1بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ارومیه- خضرلو

اباغیه
مرتضی کربای صادقی فرزندمحمدفاقدسایرمشخصات بدینوسیله به شمااباغ میگرددتادرپرونده کاسه 950971 بازپرسی به اتهام مباشرت درجعل 
و مشارکت دراستفاده ازسندمجعول موضوع شکایت محمدکربای صادقی دراین شعبه بازپرسی حاضرشویداین اباغ طبق ماده 174قانون آئین 
دادرسی کیفری به تعدادیک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمنتشر می گردد لذادرصورت عدم حضور ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی درروزنامه وفق 

مقررات قانونی اقدام خواهدگردید.
3772- بازپرس شعبه 1بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ارومیه- خضرلو

5- مفقودی
سند و برگ سبز خودروی هیوندای سانتافه 3500 مدل 2010 به رنگ سفید روغنی به شماره پاک 45 – 
 KMHSH 81 GDAU 608512 و شماره شاس�ی G 6 DCAS 551205 355 ق 98 به ش�ماره موتور
به نام مهرداد یگانه به ش�ماره ملی 2980476005 فرزند احمد صادره از کرمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
کرمان

6- حصروراثت
خانم فرخنده خرمی فرزند خرم دارای شناسنامه 327 شرح دادخواست شماره 788/4/97 مورخ 97/10/15 توضیح داده شادروان حبیب اله مهری 
راینی فرزند نصراله بشناسنامه 84  در تاریخ 97/9/11 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مجتبی مهری راینی فرزند 
حبیب اله ش.ش 5632 متولد 1359 فرزند متوفی. 2- قاسم مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 64 متولد 1340 فرزند متوفی. 3- محمود مهری 
راینی فرزند حبیب اله ش.ش 3344 متولد 1346 فرزند متوفی. 4- مریم مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 41 متولد 1343 فرزند متوفی. 5- زهرا 
مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 8 متولد 1348 فرزند متوفی. 6- مژگان مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 201 متولد 1349 فرزند متوفی. 
7- معصومه مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 3078 متولد 1362 فرزند متوفی. 8- پریسا مهری راینی فرزند حبیب اله ش.ش 3150391768 
متولد 1375 فرزند متوفی. 9- فرخنده خرمی فرزند خرم ش.ش 327 متولد 1335 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.
788 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای حس�ین امیری گوکی فرزند علی دارای شناسنامه 98 شرح دادخواست ش�ماره 588/24/97 مورخ 97/9/24 توضیح داده شادروان فاطمه 
نصیری گوکی فرزند حسین بشناسنامه 138  در تاریخ 95/12/7 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- بهناز امیری گوکی 
فرزند علی ش.ش 393 متولد 1347 فرزند متوفی. 2- فروغ امیری گوکی فرزند علی ش.ش 438 متولد 1349 فرزند متوفی. 3- عفت امیری فرزند 
علی ش.ش 274 متولد 1352 فرزند متوفی. 4- حسین امیری گوکی فرزند علی ش.ش 98 متولد 1355 فرزند متوفی. 5- حکیمه امیری فرزند علی 
ش.ش 6167 متولد 1356 فرزند متوفی. 6- احسان امیری گوکی فرزند علی ش.ش 51 متولد 1359 فرزند متوفی. 7- مهناز امیری فرزند علی ش.ش 
4755 متولد 1345 فرزند متوفی. 8- هما امیری فرزند علی ش.ش 67 متولد 1343 فرزند متوفی. 9- علی امیری گوکی فرزند یوسف ش.ش 98 
متولد 1319 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.
588 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای محمد زنگی آبادی فرزند حسن دارای شناسنامه 113 شرح دادخواست شماره 768-97 مورخ 97/10/19 توضیح داده شادروان صدیقه پور 
شفیعی فرزند محمدعلی بشناسنامه 11  در تاریخ 97/9/28 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- بتول زنگی آبادی فرزند 
حسن ش.ش 537 متولد 1334 صادره ازکرمان فرزند متوفی. 2- حسین زنگی آبادی فرزند حسن ش.ش 295 متولد 1339 صادره از کرمان فرزند 
متوفی. 3- محمود زنگی آبادی فرزند حسن ش.ش 273 متولد 1348 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- محمد زنگی آبادی فرزند حسن ش.ش 113 
متولد 1337 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- عصمت زنگی آبادی فرزند حسن ش.ش 35587 متولد 1345 فرزند متوفی. 6- هادی زنگی آبادی 
فرزند حسن ش.ش 390 متولد 1350 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.
768 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 817/22/97 وقت رس�یدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/29 ساعت 16:00 خواهان: علی پور رضا خوانده: هادی 
ربیعی- مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 شورای 
حل اختاف اسامشهر ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 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 مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3672 
مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 971/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/27 ساعت 17:00 خواهان: محمدعلی ولی نژاد راد خوانده: 
ابراهیم محمودی خواسته: فک پاک به شماره انتظامی 183 ب 79  ایران 78 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 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 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 مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3673
مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 973/209/97 وقت رس�یدگی: به روز سه ش�نبه تاریخ 97/11/30 ساعت 15/30 خواهان: محمد معبودی شیران خوانده: علی 
مرادیان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید 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 3690 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

دادنامه 
تاریخ: 1397/08/09 شماره بایگانی: 960541 دادنامه: 9709972424401282 مرجع رسیدگی : شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر شاکی: آقای 
حسین معصومخانی فرزند  نوراه به نشانی استان مرکزی شهرستان ساوه شهر ساوه خ امیرکبیر خ 26 روبروی ایستگاه واحد متهم: آقای رضا خالقی 
فرزند علی  به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: به تاریخ مذکور در وقت رسیدگی جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهرستان ابهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای رضا خالقی فرزند علی متولد 1362 شغل بیکار اهل و مقیم خرمدره دارای پیشینه کیفری    
مجهول المکان موضوع شکایت آقای حسین معصوم خانی متهم است به سرقت تعزیری دو چراغ و  زاپاس ماشین به شرح  شکوائیه دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده نظر به شکایت شاکی و اقرار نامبرده در مراجع تحقیق و عدم حضور در دادگاه جهت دفاع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزهکاری نامبرده را  محرز تشخیص داده با استناد به ما ده 2 بند ت   ماده 14 در جه 5 ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 1392/2/1 و ماده 656 و 
667 قانون تعزیرات مصوب 1375  حکم به  محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال در حق شاکی به 
شرح فوق صادر و اعام می دارد. رای صادر شده غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در محاکم  کیفری دو شهرستان ابهر )شعبه 101( و پس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
844  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر 

دادنامه 
تاریخ: 1397/08/30 شماره بایگانی: 970455 دادنامه: 9709972424401453  مرجع رسیدگی : شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر شاکی: 
آقای عباس معروفی فرزند علی رضا به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر شهر ابهر خیابان ولیعصر کوچه دبیرستان ایران کوچه 8 متری اسامی 
پ8 ،  متهم: آقای حسین ناصری فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان  اتهام: سرقت گوشی همراه گردشکار: به تاریخ مذکور در وقت رسیدگی 
جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص  کیفرخواس�ت صادر ش�ده از دادسرای عمومی و انقاب 
ابهر مضبوط به شماره 9710432424000244 مورخ 97/2/26 علیه آقای حسین ناصری متهم است به سرقت گوشی تلفن همراه به شماره سریال 
357943063048805 موضوع شکایت آقای عباس معروفی دادگاه با بررسی محتویات پرونده  نظر به شکایت شاکی خصوصی و استعام انجام 
شده فعالیت خط  متهم در سریال گوشی و عدم حضور متهم در دادگاه دسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ایشان را  
محرز تشخیص داده با استناد به ماده 2 بند ت  ماده 14 ماده 18  درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسامی و ماده 661  و 667 قانون تعزیرات   مصوب 
1375 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل  دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال در حق شاکی صادر و ا عام متهم ی دارد. 
رای صادر شده غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و  پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
845 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ده و  نوزده بیستم شعیر مشاع از 96  شعیر  ششدانگ پاک 506 فرعی از 120 اصلی  واقع در  نورین ابهر بخش سه زنجان ذیل شماره 
ثبت 49962 دفتر 371 صفحه 100 بنام پرویز ترکی صادر و تسلیم گردیده نامبرده با ارائه استشهادیه مدعی فقدان سند مالکیت مذکور گردیده و 
متقاضی  صدور سند ا لمثنی   می باشد لذا به موجب تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اعان می  گردد چنانچه کسانی ا عتراض داشته و 
یا مد عی فقدان سند مالکیت نزد خود می باشند و یا معاماتی به نفع او انجام گرفته ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی مهلت دارند اعتراض 
خود را به همراه اصل سند  یا خاصه معامله به اد اره ثبت محل تحویل داده و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت برابر مقررات سند المثنی صادر 

و به متقاضیان تسلیم خو اهد شد. 
846  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ابهر – حسین کاظمی 

آگهی 
خواهان مدیریت شعب بانک تجارت استان زنجان با مدیریت آقای معبودی با وکالت مهدی محمدیها دادخواستی به طرفیت خواندگان بهروز میزانی 
فرزند علی و شرکت سهای خاص پیشرو لنت زنجان و حسن غامی فرزند سیف اله و هومان سلیمی فرزند هوشنگ به خواسته مطالبه  و جه بابت ... 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرمدره نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی دادگستری خرم دره  واقع در خرم دره جاده ترانزیت   
میدان معلم جنب ش�هرداری ارجاع و  به کاس�ه 9709982420700361 ثبت گردیده که موضوع به کارشناسی ارجاع  و نظریه کارشناسی واصل 
گردیده است. جهت اباغ نظریه به علت مجهول المکان بودن تعدادی از خواندگان )هومان سلیمی و حسن غامی( و درخواست  خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
شود تا خواندگان هومان سلیمی و حسن غامی پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعام نشانی کامل خود رونوشت نظریه 

کارشناسی را اخذ تا چنانچه نظری دارند نفیا یا اثبا تا به صورت کتبی ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار به دادگاه اعام نمایند. 
847 مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شهرستان خرم  دره 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
 بدینوسیله اعام می نماید بموجب  درخواست  آقای حسین ملک محمدی به طرفیت 1. خانم لیا محمودی 2. خانم عذرا ملک محمدی  3. خانم 
مهسا ملک محمدی قرار تحریر ترکه مرحوم خسرو ملک محمدی طی شماره 528/97ح ه در  شورای حل اختاف هیدج صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 09:30 صبح مورخه 97/11/28 تاریخ باید به  نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه و  بیش از سه ماه از ز مان نشر آگهی نباشد تعیین گردیده 
است . لذا از  ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر تر که متوفی  دارند دعوت می شود و در  موعد 
مذکور در  محل این شورا و اقع در  شهرستان ابهر  - هیدج با  آدرس هیدج خیابان شهید مدنی جنب پمپ بنزین حاضر شوند، عدم حضور  مدعوین 

مانع اجرای   قرار نخواهد بود. 
848 دبیر شعبه اول شورای حل اختاف حوزه شهر هیدج – مرسلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدعلی  مهدیخانی سرو جهانی به شماره شناسنامه 751 دادخواستی به  شماره 529/97/ح1 تقدیم این شورا  داشته مبنی بر اینکه متوفی 
مرحوم قربانعلی مهدیخانی سروجهانی به شماره شناسنامه 107 در مورخه 79/9/25 دار فانی را وداع  گفته و ورثه حین الفوت ایشان: آقایان 1. 
محمدعلی مهدیخانی سروجهانی شماره شناسنامه 751 پسر متوفی 2. فاطمه مهدیخانی شماره شناسنامه 531 دختر متوفی 3. زهرا مهدیخانی 
شماره شناسنامه 554 دختر متوفی 4. صغری  مهدیخانی سروجهانی شماره شناسنامه 887 دختر متوفی 5. هاجر مهدیخانی سروجهانی شماره 
شناسنامه 923 دختر متوفی  6. ساره جعفری سروجهانی شماره شناسنامه 11 همسر متوفی بوده و وارث دیگری غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع 
یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد تا چنانچه ا عتراضی از سوی اشخاص موجود است یا  وصیت نامه ای  نزد  کسی باشد ظرف یک ماه 

پس از انتشار آگهی به شورا ا رائه  در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت منحصر به نامبردگ ان صدرالذکر صادر خواهد شد.  
849  رئیس شورای حل اختاف صائین قلعه 

آگهی حصر وراثت 
آقای عباسقلی فروغی راد با کد ملی  1464366438 به شرح پرونده کاسه 81 سیار این شورا درخواست 
گو اهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صحبت نوزاد حور با کد ملی 1464352690 در 
تاریخ 1381/02/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و   ور ثه آن مرحوم منحصر است به: 1. صادق 
نوزاد حور کد ملی 1464366391 پسر متوفی 2. رحیم نورزاد حور کد ملی 1464365441 پسر متوفی 3. 
عباسقلی  فروغی راد  کد ملی 1464366438 پسر متوفی 4. خالصه نوروز حور  کد ملی 1464365458 
دختر متوفی 5. ش�کوفه نوزاد حور کد ملی 1464357315 دختر متوفی  6. منصوره تمهیدی کد ملی 
146435104  همس�ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت گ می 
نماید تا هر کس ا  عتراض دارد و یا و صیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و ااگواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

ا عتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
10999974 قاضی شورای حل اختاف  شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

آگهی حصر وراثت 
آقای حافظ موانا هیبت لر  فرزند ایمن علی دارنده ی  ش�ماره شناس�نامه / ملی 1621113159 به شرح 
دادخواستی به کاسه شماره 281 از شعبه شهری شورای حل اختاف انگوت درخواست گو اهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایمن علی موانا هیبت لر  شماره  ملی 1621340473 در 
تاریخ 1381/01/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1. اسماعیل موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی / شناسنامه 5 پسر متوفی 2. حافظ موانا هیبت 
لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی 1621113159 پسر متوفی 3. مهدی موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به 
شماره  ملی / شناسنامه 42 پسر متوفی 4. اکبر موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی 1621112780 
پسر متوفی 5. عدیل موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی 1621113140 پسر متوفی 6. عسگر 
موائی راد فرزند ایمن علی به شماره  ملی 1621112764 پسر متوفی 7. طاهره موانا هیبت لر فرزند ایمن 
علی به شماره  ملی 1610271327  دختر متوفی 8. زهرا موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی 
1621113132 دختر متوفی 9. حمایل موانا هیبت لر فرزند ایمن علی به شماره  ملی 1621967808 دختر 
متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 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 ا ا  گواهی صادر خواهد شد. 
10999973  رئیس شورای حل اختاف شعبه شهری انگوت – کریم جدی خانمحمد 

آگهی مزایده اموال منقول 
شماره پرونده اجرائی 970812 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری اردبیل  به موجب دادنامه شماره 
9609970405700591 صادره از: شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی اردبیل محکوم علیه بنام: آقای وحید 
آروین به نشانی اردبیل شهرک آز ادی  کوچه اتحاد پاک 13 به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون 
ریال بابت اصل خواسته مبلغ سیزده میلیون  و سیصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه از  
مورخ 1395/10/16 طبق شاخص ا عامی بانک مرکزی ایران در حق محکوم  لهما آقایان عابد محمدزاده 
و  اصغر بنازاده و  مبلغ 6/100/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. 
سپس محکوم علیه به معرفی یک دستگاه  گازگیر تزریق  پاستیک را جهت استیفای  محکوم به معرفی 
و به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع مشارالیه نیز بشرح ذیل به توصیف و ارزیابی آن پرداخته اند دستگاه 
فوق کارکرده و در حد نو بو ده دارای مدل MDL -300 با مارک SHINI به ش�ماره س�ریال 29180029 
بوده و ارزش آن سیصد میلیون ریال برآورد و ا عام می گردد. بنابراین جلسه مزایده به روز چهارشنبه 
مورخ 1397/11/03 س�اعت 10 الی 11 صبح در اتاق اجرای احکام مدنی ش�عبه سوم اجرای احکام   مدنی 
دادگستری اردبیل  واقع در کارشناسان ساختمان دادگاه های عمومی حقوقی طبقه اول در حضور نماینده 
محترم  دادسرا برگزار خو اهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شرو ع 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 خو اهد شد 
و از برنده مزایده در صورت 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 و اریزی در مهلت مقرره درصد و اریزی به 

نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج به عهده محکوم علیه می باشد. 
10999976  مدیر دفتر شعبه  سوم اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان اردبیل – حمیدی 

511/313آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره آگهی: 9710467514800173 خواهان/ شاکی / آقای/خانم زهرا عباسی فرد. دادخواستی به طرفیت خواندگان یدا... خزاعی پناه � هادی احد 
زاده سید مصطفی خداداد حسینی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر شمالی 15 ارجاع و 
به کاسه 9709987514801019 و بایگانی 971028 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/04 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده گان و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای  حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/314آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره آگهی: 9710467514800174 خواهان/ شاکی / آقای/خانم کیومرث یوسفی . دادخواستی به طرفیت خوانده آقا/ خانم مها مهدی پور به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر شمالی 15 ارجاع و به کاسه 9709987514800944 و بایگانی 970953 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/12/04 و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز  
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای  حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/315آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای شرکت گسترش سیادت مشرق زمین به مدیریت آقایان علی علیپور یدالهی و علی میانیان 
زاد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 318 در پرونده کاسه 9309987514800071 و شماره بایگانی930071 به  
موجب دادنامه شماره 9309977514800287 مورخ 93/3/24 صادره از شعبه318 محکوم علیهما بصورت تضامنی به مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل یک فقره چک بانک تجارت شعبه امام خمینی به شماره 763947� 89/12/5  صادر و اعام می دارد و به انضمام بیست هزار تومان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم محاسبه در حق محکوم له پرداخت به انضمام نیم عشر دولتی 
در حق دولت بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم  علیه می باشد  لذا مفاد  اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای  حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/316آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم الهام جمالی هندری فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم مرتضی رخشانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه چک به طرفیت ش�ما به شعبه 188 شورای  حل اختاف مشهد ارائه و به کاس�ه 970982 ثبت و در مورخه 1397/12/04 ساعت 8/30 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 188 شهرستان مشهد مستقر در  مجتمع شماره چهار به نشانی بلوار کوثر � کوثر 15 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.
مسئول دبیرخانه  شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/317آگهی
بدینوسیله به آقای رمضان رشیدی نسب فرزند رشید فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای وحید جاوید دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970952 ثبت و برای مورخه 97/12/04 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقر در  مجتمع شماره چهار به نشانی بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 15 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.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/318آگهی
بدینوسیله به آقای رضا مومن فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای جمال شهیدی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سفته به طرفیت شما به 
شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970974 ثبت و برای مورخه 97/12/04 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا 
به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 15 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.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/319آگهی
بدینوسیله به آقای صادق عزیزی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای موسی منیعات دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970924  ثبت و برای مورخه 97/12/04 ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقر در  مجتمع شماره چهار به نشانی بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 15 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.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/320آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره9709987515100910 خواهان موسسه بین المللی حقوقی پارسه عدالت گستر پارسیان شرق دادخواستی به طرفیت خوانده 
عاطفه قنبری احمد آباد کنکو خواسته مطالبه وجه تقدیم شوراهای  حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای  
حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در بلوار  کوثر � کوثر 15 ارجاع و به  کاسه 970921 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 97/11/23 و ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی داداه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر  گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد

511/321آگهی
خواهان  زهرا س�بحانی فر رونوشت حصر وراثت  فرزند  محمد حسین  به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 971900  از این دادگاه  
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  اشرف موسوی نسری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر اس�ت  به: 1� زهرا س�بحانی فر )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/322آگهی
خواهان سید علی اورعی میری نژاد رونوشت حصر وراثت  فرزند  سید حسین به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972344  از این 
دادگاه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  سید حسین اورعی میری نژاد  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است  به: 1� سید  علی 2� سید عباس 3� سیده اعظم 4� سیده اکرم 5� سید اصغر همگی اورعی میری نژاد 
)فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 

نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

51/323آگهی
خواهان علی غیوری رونوشت حصر وراثت  فرزند محمد به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972364  از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  محمد غیوری مطلق در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است  به: 1� زهرا حسینی ابریشمی )همسر( 2� علی 3� امین 4� علیا 5� عماد همگی غیوری مطلق )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

آگهی  حصر وراثت
اقا/خانم عباس حمیدی گوفلی به ش�ماره شناس�نامه 618 فرزند فتح اله از این ش�ورا  درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده  که شادروان  فتح اله حمیدی گوفلی    فرزند صفرعلی  در تاریخ 97/3/6  در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه 
ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند: 1- بهمن حمیدی کوفلی شماره شناسنامه 801 فرزند فتح اله پسر متوفی 2- عباس حمیدی 
گوفلی ش�ماره شناس�نامه 618 فرزند فتح اله پس�ر متوفی 3- هادی حمیدی گوفلی شماره شناسنامه 23 فرزند فتح اله پسر متوفی 
4- حیدر حمیدی کوفلی ش�ماره شناس�نامه 1 فرزند فتح اله پسر متوفی 5- نس�رین حمیدی کوفلی شماره شناسنامه 4583 فرزند 
فتح اله دختر متوفی 6- بلقیس حمیدی کوفلی شماره شناسنامه 4584 فرزند فتح اله دختر متوفی 7- پوران حمیدی کوفلی شماره 
شناس�نامه 617 فرزند فتح اله دختر متوفی 8- مریم حمیدی کوفلی ش�ماره شناس�نامه 619 فرزند فتح اله دختر متوفی 9- مهربان 
حمیدی کوفلی ش�ماره شناس�نامه 4172 فرزند فتح اله دختر متوفی 10- زلیخا حمیدی کوفلی ش�ماره شناسنامه 1386 فرزند فتح 
اله دختر متوفی 11- مهری حمیدی ش�ماره شناس�نامه 2650042540 فرزند فتح اله دختر متوفی 12- میترا حمیدی کوفلی ش�ماره 
شناس�نامه 2650129506 فرزند فتح اله دختر متوفی 13- مروارید فداکار حریری ش�ماره شناس�نامه 6 فرزند محمد همس�ر متوفی  
و ب�ه غی�ر از وراث نامب�رده باا ورثه دیگری ن�دارد اینک پس از ماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بش�ماره 
222/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبار تس�لیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5943   رییس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی مزایده 
کاسه اجرایی 970854 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع حکم به فروش ماترک به جامانده از مورث اصحاب 
پرونده و تقس�یم بهای ان بین ورثه به اس�امی ماه خانم و بمانی و جمشید و پروانه و جهان و گل و محمد رضا و ارسان جملگی پرکار 
به نس�بت س�هم اارث و محکوم ب�ه پرداخت مبلغ 1800000 ریال بابت ح�ق ااجرا در حق دولت ترکه به ج�ا مانده از مورث اصحاب 
پرونده توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته است مشخصات ملک 1- یک قطعه زمین با مختصات جغرافیایی 
y=340475 و x=4127882 با جهات اربعه از ش�مال به زمین و محوطه علی ابراهیم نژاد از جنوب به جاده اس�فالته روستای تطف از 

ش�رق به زمین و محوطه علی ابراهیم نزاد از غرب به زمین و محوطه جمالعلی ابراهیم نژاد محدود می باش�د با این توضیح که یکباب 
خانه مس�کونی و محوطه ان مجموعا به مس�احت 193/83 متر از قطعه زمین موصوف کس�ر و مابقی عرصه مسکونی با کسر حریم به 
مساحت 899/35 به ارزش پایه از قرار هر مترمربع 1/500/000 ریال جمعا به مبلغ 1/349/025/000 ریال ارزیابی و تقویم گرددیه است 
2- یک قطعه ش�الیکاری به مس�احت 1596/60 مترمربع واقع در جاده گوراب زرمیخ به تطف روبروی برنجکوبی خوشه زرین امیر به 
مختصات جغرافیایی y=4127982 و x=340726 با جهات اربعه از ش�مال به نهر اب و ش�الیزار همجواران از جنوب به جاده اس�فالته 
گوراب زرمیخ به تطف از ش�رق به ش�الیزار بخشی از غرب به استخر آبیاری زارعین به ارزش پایه هر مترمربع 4/00/000 ریال جمعا به 
مبلغ 638/640/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده اس�ت 3- یک قطعه زمین صیفی کاری به مس�احت 566/85 مترمربع در مجاورت 
قطعه دوم به مختصات جغرافیایی y=4127982  و x=340426 با جهارت اربعه از شمال به قطعه دوم و استخر ابیاری زارعین از جنوب 
به جاده اسفالته گوراب زرمیخ به تطف از شرق به قطعه دوم و در ورای ان به شالیزاری بخشی از غرب به شالیزار حمید بخشی تعرفه 
گردید از قرار هر مترمربع به مبلغ 1/900/000 ریال مجموعا به مبلغ 1/077/015/000 ریال ارزیابی و تقویم گردیده است اینک از طریق 
مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 97/11/06 روز ش�نبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
صومعه سرا بفروش برسد هرکس از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 
درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 21712944508003 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل 
نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یکماه به حس�اب س�پرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ 

واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد .
ح  5944    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع 

آگهی مزایده
کاس�ه اجرایی 971138 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری صومعه س�را مضووع  حکم بر فروش ماترک به جا مانده از مرحوم 
رحمت شعبانزاده شامل سرقفل حق کسب و پیشه یک باب مغازه که با احداث دیوار در وسط ان به دو باب تبدیل شده است جمعا به 
مس�احت 29/61 مترمربع که عرصه و اعیان ملک مذکور اوقافی می باش�د و محل استقرار ملک گوراب زرمیخ خیابان امام خمینی ره 
میدان اصلی جنب مغازه فرج آش�فته مغازه های شیش�ه بری آرش و پیمان و تقسیم بهای ان بین وراث به اسامی 1- رحمان 2 –مریم 
3 –رحیم 4- رحمت 5- حمزه ش�هرت جملگی ش�عبانزاده  پشتمس�اری فرزندان مرحوم داور و 6- خانم ممتاز نجفی فرزند محمد 
ابراهیم و 7- معصومه رفیع زاده ماس�وله فرزند حس�ن و محکومیت محکوم علیهم به پرداخت 11/000/000 ریال در حق محکوم له و 
مبلغ 2/350/000 ریال بابت حق ااجرا در حق دولت ملک مذکور پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده 
بفروش می رس�د مش�خصات ملک ملک مورد نظر یکباب مغازه بمساحت حدود 29/61 مترمربع می باشد با حدود اربعه شماا بطول 
5/75 مت�ر به مجاور ش�رقا بطول 5/15 مت�ر به کوچه عمومی جنوبا بطول 5/75 متر به مجاور و غرب�ا بطول 5/15 متر به خیابان امام 
خمینی ره با ارتفاع 3/8 متر با کف س�یمانی و دیوارهای گچکاری و س�قف نهایی ش�یروانی پوشش شده با حلب درب ورودی جلویی 
و پش�تی مغازه اهنی شیش�ه بند می باش�د در حال حاضر مغازه فوق توس�ط یک دیوار به دو قسمت تقسیم ش�ده و در هر دو مغازه 
شیش�ه بری دایر اس�ت برابر اطاعات اخذ ش�ده از اداره اوقاف محل ملک فوق تا پایان س�ال 1394 اجور معوق نداشته و اجور معوق 
از س�ال 94 لغایت س�ال 1397 بمبلغ 1/620/000 ریال اعام ش�ده اس�ت ضمن انکه پذیره انتقال عرصه و اعیان تجاری بر مبنای 10 
درصد حق سرقفل می باشد با عنایت به موقعیت مکانی مساحت کیفیت بنا ارزش سرقفل مغازه بمتراژ حدود 29/61 مترمربع بمبلغ 
3/000/000/000 ریال  س�ه میلیارد ریال براورد میگردد بنابراین قیمت به کس�ر پذیره و اجور معوق به مبلغ 2/697/380/000 ریال دو 
میلیارد و شش�صد و نود و هش�ت میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال اعام می گردد اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم 
دادس�تان در تاریخ 97/11/09 روز س�ه ش�نبه از ساعت 9 الی 10 در ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش برسد 
هرکس از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی 
را به حساب سپرده دادگستری 21712944508003 سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده 
مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط 

خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد .
ح 5945   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع 

آگهی مزایده مجدد 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970849 در پرونده  کاس�ه 970849 اجرای ش�ورا الهام کرامتی ماس�وله فرزند کیومرث ساکن صومعه سرا 
بموجب  دادنامه شماره 97100952264300234 شعبه سوم  شورای حل اختاف صومعه سرا بپرداخت مبلغ 55/853/000 ریال بابت 
اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه وهزینه کارشناس در حق  ماهیار کریمی وپرداخت مبلغ 2/692/650 ریال بابت نیم عشر دولتی  
ونیز در پرونده کاس�ه 970927 اجرای ش�ورا آقاای مجتبی عاش�ور زاده  پشتمس�اری  ساکن صومعه س�را میدان  ولی عصر ابتدای 
گلشهر جنب ثبت احوال ساختمان  آروین طبقه 3 بموجب دادنامه  شماره  9709975264300282 شعبه سوم  شورا بپرداخت مبلغ 
169/726/500 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرسی وخس�ارت تاخیر تادیه  در حق ماهیار کریمی  وپرداخت مبلغ 8/486/000 
ریال نیم عش�ر دولتی محکوم گردیده و در قبال ش�خص  ثالث بنام کیوان داداش پور یک دس�تگاه خودرو پراید هاج بک به ش�ماره 
انتظامی 56-242ق62 را برای توقیف و فروش تعرفه . و طبق نظر کارشناس  فنی خودرو – نوع سیستم سواری  هاج بک – سیستم 
سایپا – تیپ 111 اس ای – مدل 1395 – رنگ قرمز متالیک – سوخت بنزین- شماره  موتور135784715 ام- شماره شاسی 5701196 
جی1100 و شرایط ظاهری خودروی مذکور ایراد قابل توجهی مشهود نبوده در حد مدل کار کرده در بررسی فنی خودرو سابقه تصادف 
قبلی دارد که عقب چپ س�ابقه بتونه کاری داش�ته در اطراف هم  س�ابقه تصادف  قبلی دارد و مبلغ 270/000/000 ریال بر به عنوان  
قیمت پایه برآورد و اینک برای تاریخ 1397/11/14 روز یک شنبه از ساعت 10 الی 11 واقع در صومعه سرا پارکینگ جعفر پور با حضور 
نماینده دادس�تان محترم از طریق مزایده بفروش می رس�د و خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده خودروی توقیف ش�ده را 
بهمراه مامور اجرای دادگس�تری از نزدیک مش�اهده  و سپس در روز مزایده شرکت نمایند هر کس که از قیمت پایه بااترین قیمت را 
پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د وخریدار باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را بحساب سپرده دادگستری واریز و قبض را به اجرای  

شورا ارسال نماید ومضافا کلیه هزینه های  اجرایی وغیرو بر عهده  خریدار می باشد.
ح   5946      مدیر اجرای  شوراهای  حل اختاف صومعه سرا- شعبانی

آگهی مزایده مجدد 
کاس�ه اجرایی 950390 ش�عبه دوم اجرایی مدنی دادگس�تری صومعه س�را موضوع محکومیت آقای محمد کریمی بپرداخت مبلغ 
342/037/945 ری�ال در ح�ق ... و محک�وم ب�ه پرداخت مبل�غ 89/717/101 ریال بابت ح�ق ااجرا در قبال محک�وم به پاک ثبتی 
234 فرعی از 39 متعلق به ش�خص ثالث با مش�خصات ذیل توقیف و ارزیابی و از طریق مزایده به فروش می رس�د. مشخصات ملک: 
شش�دانگ ملک آقای محمد خدابخش�ی زاده با مش�خصات ثبتی بصورت شش�دانگ عرصه و اعیان زمین با بنا )یکباب س�اختمان 
مس�کونی با قدمت تقریبی 25 س�ال( به مس�احت ششدانگ فقط عرصه مطابق مندرجات س�ند مالکیت 631/07 مترمربع به شماره 
پاک 234 فرعی از 39 اصلی مفروز و مجزی شده از 113 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی 25 حوزه ثبت ملک صومعه سرا به شماره 
س�ریال تگ برگ 584724 س�ری د 1393 تاریخ ثبت 1395/08/09 شمس�ی نام مالک: آقای محمد بخش�ی زاده فرزند عین اه به 
شماره ش 684 به شماره ملی: 2678567923، آدرس استقرار ملک: صومعه سرا- ضیابر- قریه الم جنب خانه بهداشت. حدود اربعه 
مطابق مندرجات سند مالکیت ابرازی: شماا فنسی است به باغ صنوبر علی نصراه نژاد شرقا فنسی است به شالیزار علی نصراه نژاد 
جنوبا فنس�ی اس�ت به شالیزاری عزیز دیودل غربا درب و دیواریست به س�اختمان خانه بهداشت )الم( برروی پاک مورد ثبت یک 
باب س�اختمان بلوکی ویایی یک طبقه )روی کرسی( زیربنای تقریبی 80 مترمربع مشتمل بر ایوان دو خواب، سالن آشپزخانه اوپن، 
سرویس بهداشتی، کف مفروش از سرامیک، دیوارها سفیدکاری و دارای ابزارهای گچی سربندی از چوب با پوشش حلب سقف کاذب 
توال دارای پنجره چوبی درب اصلی ورود ساختمان آلومینیوم، سیستم گرمایشی بخاری گازی دارای امتیازات آب، برق، گاز محوطه 
با س�یم خاردار محصور که بطرف کوچه متضمن دروازه آهنی بوده و ازم به توجه اس�ت که ساختمان مورد تعرفه اخیرا مورد تعمیر و 
نگهداری و بازسازی قرار گرفته است. قیمت کارشناسی ششدانگ مورد ثبت با توجه به موقعیت و مختصات مکانی ملک و مقتضیات 
محلی کیفیت ش�وارع دسترس�ی و عبور و مرور و فاصله تا مرکز ش�هر و مراکز تجاری و مش�خصات فیزیکی ساختمان و قدمت آن با 
کلی�ه ملحقات و منضمات و توابع آن مبل�غ به عدد 1/100/000/000 ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان به عنوان قیمت پایه اعام و 
تعیین می گردد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد. اینک از طریق مزایده باحضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 
97/11/14 روز یکشنبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد هرکس از قیمت پایه 
بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگس�تری 2171294508003 س�یبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر ش�عبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید 
حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و 

کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد.
ح    5947    مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع

511/377آگهی
خواهان س�ید حس�ن حسینی رونوشت حصر وراثت  فرزند به شرح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به کاسه 971947 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان طوطی حس�ینی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� سیدابوالحس�ن  حس�ینی )همسر( 2� سید حسن 3� س�یدعلی 4� سید محمد 5� سید 
محس�ن 6� سیده طوبی 7� سیده فاطمه همگی حسینی)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این 

دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/378آگهی
خواهان احمد تفقدی جامی رونوش�ت حصر وراثت  فرزند به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 972409 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صغری اردکانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� احمد 2� مهدی 3� محمد همگی تفقدی جامی )فرزند(. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/379آگهی
خواهان س�یده س�میه کالی بیجاوند رونوشت حصر وراثت  فرزند به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972372 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سید مجتبی کالی سیجاوند در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� شهین اتابکی )همسر( 2�سید محمد 3� سیده سمیه 4� سید علی 5� 
فاطمه س�ادات 6� س�یده سمانه 7� سیده میترا همگی کالی س�یجاوند )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/380آگهی
خواهان طاهره شعری شبانکاره  رونوشت حصر وراثت  فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972349  از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد شعری شبانکاره در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� طاهره 2� صدیقه 3�مریم 4�  اشرف 5�  محسن 6� مسلم 7� مرتضی 8� علی 9� 
حمیده 10� مرضیه همگی شعری شبانکاره )فرزند( 11� خورشید مدقق )همسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/381آگهی
خواهان س�ید محمد یحیی نیرومند  رونوش�ت حصر وراثت فرزند به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 972411 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید  جال نیرومند در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1�  س�ید اسماعیل نیرومند )پدر( 2� طاهره هراتی نژاد تربتی )همسر( 3� سید 
محمد یحیی 4� س�یده نجمه همگی نیرومند )فرزند(. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/382آگهی
خواهان زهرا  ترش�یزی  رونوش�ت حصر وراثت  فرزند به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 972272 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صغری شجاعی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� زهرا 2� فاطمه همگی ترشیزی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/383آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ ش�اکی مرضیه کرگربلداجی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی یعقوب زاده خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در 
بل�وار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به کاس�ه 9709987514800933 و بای�گان 970942 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/12/4 و ساعت 8 صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی 
و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور 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 در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318  شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه 
وثوقی
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511/146آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ابوالفضل دائمی نبایان که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره9709977509300945  صادره از شعبه 254در پرونده شماره254/970331 محکوم به حکم برمحکومیت خوانده)ابوالفضل 
دائمی بنایان(به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال بابت اصل خواسته و جبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور 
چک پرداخت فوق الذکر ونیزپرداخت مبلغ4690/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای سجاد شایسته و 
نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

511/147آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای کامران براتی اباغ می گردد بموجب دادنامه ش�ماره 9709977592101405 مورخه1397/10/15 در کاسه970840صادره 
ازشعبه 121دادگاه کیفری دومشهد ازجهت اتهام ایرادضرب وجرح عمدی وتوهین وتهدید باچاقو به پرداخت دیه درحق شاکی وتحمل دوسال 
حبس تعزیری و74ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده است رای صادره غیابی و از تاریخ انتشار این آگهی ظرف بیست روز قابل واخواهی در 

این دادگاه می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد

511/148آگهی اباغ دادنامه
درپرون�ده کاس�ه130/970209و پی�رو آگهی قبلی بدین وس�یله به نقی پیراس�ته فع�ا مجهول المکان اب�اغ می گردد بموج�ب دادنامه 
شماره9709977593001499 مورخ1397/10/17صادره ازشعبه 130دادگاه کیفری 2مشهد متهم هستید به مزاحمت تلفنی که به موجب دادنامه 
صادره فوق به اتهام فوق الذکر مس�تندا به ماده 641قانون مجازات اس�امی تعزیرات و66-83وبندب96قانون مجازات اسامی 92متهم رابه 
پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید.رای صادره غیابی وقابل واخواهی است 
مراتب یک نوبت آگهی میگردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز پس از درج درروزنامه به این دادگاه 

تسلیم نمایند.
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری2شهرستان مشهد

511/149آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای رضاامیریان فعامجهول المکان اباغ می شود درخصوص شکایت خانم مرجان ضیاءفرعلیه شمادایربه 
خیانت درامانت به موجب دادنامه به شماره 9709977591701567 درپرونده به کاسه117/970734این شعبه به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس�پس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه117دادگاه کیفری2مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/150آگهی دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای یحیی صادقی. فعامجهول المکان اباغ می شود به اتهام ایرادضرب وجرح عمدی سرقت که به موجب 
دادنامه ش�ماره 9709977590701519 مورخ97/10/15 درپرونده کاسه شماره107/970327 به پرداخت دیه درحق شاکی محکوم شده اید.
مراتب درروزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی واز تاریخ درج درروزنامه ظرف مهلت بیست روزقابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.رایگان
مدیردفترشعبه107دادگاه کیفری2 مشهد

511/151آگهی دادنامه
بدینوسیله به آقای علی داوودی بافقی فرزندمحمدرضا اباغ می گردد که به موجب دادنامه شماره9709977592101396 مورخه1397/10/13 
درکاس�ه 970838صادره ازش�عبه121دادگاه کیفری دومشهد ازجهت اتهام سرقت به تحمل یکسال حبس تعزیری وتحمل 74ضربه شاق 
تعزیری وردمال محکوم گردیده اس�ت .رای صادره غیابی واز تاریخ انتش�اراین آگهی ظرف مهلت بیست روزقابل واخواهی دراین دادگاه می 

باشد.رایگان
مدیردفترشعبه121دادگاه کیفری2 مشهد

511/152آگهي اباغ دادنامه 
به این وس�یله پیروآگهي قبلي به اقاي احس�ان زنده دل فرزندمرادعلی فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود در مورد شکایت خانم معصومه 
قفلی اول فرزند رمضان علیه ش�ما دائر به سرقت گوشی همراه به موجب دادنامه ش�ماره9709977593801491مورخ1397/10/16 در پرونده 
شماره138/970874 به تحمل یک سال حبس تعزیری وسی ضربه شاق تعزیری محکوم شده اید مراتب ازاین طریق درروزنامه درج مي شود 

راي صادره غیابي و ازتاریخ نشر در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است .رایگان 
مدیردفترشعبه138 دادگاه کیفری دو مشهد

511/153آگهی اباغ دادنامه
در پرونده کاسه 130/970794و پیروآگهی قبلی بدین وسیله به 1-جال یاغی زائی فرزندغامرضا2-اسفندیار یاغی زائی فرزنداحمدرضافعا 
مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977593001503مورخ1397/10/17  صادره ازشعبه 130 دادگاه کیفری 2 مشهد 
متهم هستید به فک پلمپ غیرمجاز که به موجب دادنامه صادره فوق الذکر مستندا به ماده543کتاب تعزیرات قانون مجازات اسامی 75وبند ت 
ماده 89 قانون مجازات اسامی 92 درخصوص متهم جال به علت اینکه درزمان ارتکاب جرم کمتر از18سال داشته متهم ردیف یک رابه تحمل 
شش ماه حبس ومتهم ردیف دوم آقای جال یاغی زائی رابه پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید ایام بازداشت 
قبلی محاسبه گردد. 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
مدیردفتر شعبه 130دادگاه کیفری 2شهرستان مشهد

511/154آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی مورخه1397/08/20 به متهم جوادخلج فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه اصداری شماره 9709975116501995 
مورخ 1397/10/02 در پرونده کاسه 110/971219 به اتهام شکستن پلمپ به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است .دادنامه صادره غیابی 
ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل اخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض دارد به 
دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم(مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت به تسلیم اعتراض خود 

اقدام نماید.
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد

511/155آگهی اباغ دادنامه به آقای حسین مرادیان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان حسن دولت آبادی فرزندمحمد وسیدابوالفضل علوی فرزندسیدهاشم بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای 
حسین مرادیان فرزندعبداه مبنی بر الزام به تنظیم سندرسمی باتوجه به صدوردادنامه شماره9709975132201188-97/9/19 ازشعبه دوم 
دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی وبعلت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده فوق به نامبرده اباغ پس ازتاریخ نشرآگهی ظرف مهلت 

بیست روز به این شعبه مراجعه ونسخه ثانی دادنامه به ایشان اباغ گردد.شماره بایگانی :970847
شعبه 2دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/156آگهی اباغ دادنامه
پیروآگهی قبلی بدین وسیله به آقای محمدنظامی فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977592301490  صادره 
ازشعبه 123 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به اتهام توهین به اشخاص عادی-تهدید-تخریب-ضرب وجرح عمدی باچاقو موضوع شکایت 
آقایان کاظم ترابی بیدکی-احمد نژاد حسین درپرونده کاسه970642بموجب رای صادره فوق به بابت توهین به دوفقره 74ضربه شاق تعزیری 
وبابت تهدید به یک فقره 74ضربه شاق تعزیری وبابت تخریب لوازم مغازه به یک فقره سه سال حبس تعزیری محکوم که ازمیان مجازاتهای 
مذکور صرفا یک مجازات آنهم مجازات ارشد اجرامی گردد وامادر خصوص ایرادضرب وجرح عمدی نیزنامبرده به پرداخت یک ونیم هزارم دیه 
کامله بابت کبودی روی س�اعد دست راس�ت وپرداخت سه هزارم دیه کامله به عنوان ارش بابت خراشیدگی کتف راست درحق شاکی آقای 
احمدنژاد حسن ظرف محکوم گردیده اید 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 نماید.رایگان
مدیردفتر شعبه123دادگاه کیفری 2شهرستان مشهد

511/157آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمدشاه قلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای باقرزاهدمنش علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508901434 در پرونده کاسه 970945 به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل 
خواسته یک فقره چک به شماره 303010مورخ95/5/15 وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/7/18الی یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی ونیزپرداخت مبلغ 1/417/000ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
وحق الدرج آگهی به مبلغ450/000ریال درحق خواهان)آقای باقرزاهدمنش(صادرمحکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/158آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسین عاطفی دزقی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی اصغردره 
کی علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977508901451 در پرونده کاسه 971030 به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 1 فقره چک به شماره683780 وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
97/8/6الی یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی ونیزپرداخت مبلغ 1/447/300ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
وحق الدرج آگهی به مبلغ450/000ریال درحق خواهان)آقای علی اصغردره کی (صادرمحکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/159آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علیرضا بندان پناه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی غامی علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508901441 در پرونده کاسه 970890 به پرداخت جمعامبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ97/5/29 وهزینه دادرسی به مبلغ548/000وحق الدرج آگهی به مبلغ450/000ریال 
درحق خواهان محکوم می نماید ونس�بت به مابقی خواس�ته خواهان بدلیل فقد اذله اثباتی متیقن مس�تندا به ماده197ق.آ.د.م حکم به 
رددعوی خواهان صادرمحکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/160آگهی 
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبلی ب�ه آقای مهدی شایس�ته پلوانه فع�ا مجهول الم�کان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای 
محمودجهانگیری کلوخی علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301491 در پرونده کاسه264/970420حکم 
ب�ه پرداخ�ت مبلغ یکصد وده میلیون ری�ال بابت صدور یک فقره چک بانک تجارت به ش�ماره399830 به تاریخ1395/3/15 خواس�ته 
وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه براساس)فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ 
تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ صدورچک (ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون وششصد وهفتاد ونه 
هزارریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی به مبلغ صد وپنجاه هزارریال درحق خواهان مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/161آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به ملیحه یونسی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای مجیدآقایی علیه شما 
بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977516300014 در پرونده کاس�ه961042حکم به پرداخت مبلغ س�ی میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به ش�ماره365511-1394/12/25عهده بانک س�په خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه 
براساس)فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها وخدمات 
مصرفی درتاریخ صدورچک (ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون وس�ی هزارریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی ودرج آگهی 
درح�ق خواهان)آقای مجیدآقایی( مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیاب�ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی دفترشعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/162آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به مژگان فراهانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سجادشایسته علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516301309 در پرونده کاسه970751حکم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت یک فقره 
چک به شماره352972 مورخه1393/12/15 خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه براساس)فرمول مبلغ چک 
ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ صدورچک 
(ونیز پرداخت مبلغ دومیلیون وصدهفده هزارریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی درحق خواهان)آقای سجادشایسته( 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
متصدی دفترشعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/163آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به محبوبه جوان بخت فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت علیرضا فرش�ی شهن 
آبادعلیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977516301494 در پرونده کاسه264/970923حکم به پرداخت مبلغ 
هش�تاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره073983 مورخه1393/7/15 خواس�ته وجبران)پرداخت(خس�ارت وارده به س�بب 
تاخیردرتادیه براساس)فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای 
کااها وخدمات مصرفی درتاریخ صدورچک (ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون وهفتصد وچهل ودو هزارریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرس�ی ودرج آگهی درحق خواهان مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/164آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای اسماعیل حسینی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست فاطمه عسگری علیه شما 
بخواسته مطالبه مهریه بموجب حکم شماره 9709987601601027 در پرونده کاسه92/970714 به اینکه براساس خواسته خواهان نسبت به 
پرداخت مهریه خواهان اقدام ومبلغ2/265/000ریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شده ایدمراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه92 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/165آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای نورانگیز محمدقاس�م نژادملکی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای 
محمدعلی محمودی علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508601461 در پرونده کاسه970981 به پرداخت مبلغ 
50/000/000ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/8/15 الی یوم ااداء 
برمبنای شاخص نرخ تورم ونیز پرداخت مبلغ 2/002/600ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و450/000ریال بابت هزینه درج آگهی 
درحق خواهان)محمدعلی محمودی(محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/166آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای احمدبردبارفاقدمشخصات بیشترموضوع شکایت آقای بابک مختارنماینده حقوقی شرکت آتیه سازان فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد بموجب دادنامه اصداری شماره 9709977594501256 در پرونده کاسه 970708 به اتهام کاهبرداری به تحمل هفت 
سال حبس وبیست میلیون ریال ردمال وبیست میلیون ریال جریمه وبابت جعل به دوسال حبس محکوم گردیده است که وفق مقررات مجازات 
اشداجرا می گردد دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 

مشارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد تسلیم نماید رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/167آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای جوادرجبی راوری فرزندغامرضا موضوع شکایت آقای شهرداری مشهد فعا مجهول المکان اباغ می 
گردد بموجب دادنامه اصداری شماره 9709977594501536 در پرونده کاسه970927 به اتهام فک پلمب به تحمل یکصدمیلیون 
ریال جریمه محکوم گردیده اس�ت دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است مراتب یک نوبت 
آگه�ی م�ی گردد تا چنانچه مش�ارالبه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به ش�عبه 145 مش�تقر در مجتمع قضایی امام 

خمینی مشهد تسلیم نماید رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/168آگهی اباغ دادنامه
به شماره9709975116502063 مورخ1397/10/13پیرو آگهی مورخه 1397/07/15 به آقای موسی سواری فرزند عوده فعا مجهول المکان اباغ 
می گردد به موجب دادنامه اصداری شماره 9709975116502063 مورخ 97/10/13 در پرونده کاسه 110/971087  به اتهام ضرب وجرح عمدی 
به پرداخت دیه بابت سه فقره کبودی سروصورت)1-زیرچشم راست2-زیرچشم چپ3-چانه(به پرداخت نه هزارم دیه کامله وبابت یک فقره 
کبودی پشت دست راست به پرداخت یک ونیم هزارم دیه کامله وبابت یک فقره حارصه پشت دست راست به پرداخت یک صدم ازیک دوم دیه 
کامله وبابت یک فقره دامیه بینی به پرداخت دوصدم دیه کامله وبابت شکستگی استخوان بینی که بدون فساد بهبودیافته به پرداخت ده صدم 
دیه کامله درحق شاکی محکوم گردیده است .رای صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهیدراین شعبه می باشد 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض دارد به دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع 

قضایی ثامن )حرم(مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت به تسلیم اعتراض خود اقدام نماید رایگان
مدیر دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد

511/169رای دادگاه
شماره بایگان :970799-شماره دادنامه:9709975115901635-در خصوص اتهام آقای امیر دارابی دائر به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به 
آقای سید مهدی عمرانی موضوع شکایت آقای سید حسین عمرانی دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و گواهیهای پزشکی قانونی و اظهارات 
شهود و مطلعین و متن کیفر خواست صادره و عدم حضور متهم در جلسات داسرا و جلسه دادگاه علی رغم اباغ قانونی و سائر قرائن و امارات 
موجود بزه انتسابی نسبت به وی را محزر و مسلم دانسته لذا از جنبه خصوصی بزه به استناد 559 و 709 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 
متهم ر در خصوص بریدگی سمت چپ خلف قفسه سینه جائقه یک سوم دیه کامله و ارش لوله گذاری در قفسه سینه معادل دو درصد دیه کامله 
در حق آقای محمد مهدی عمرانی محکوم می نماید و از جنبه عمومی بزه به استناد ماده 614 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 متهم را به 
تحمل یکسال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مدت 

بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/170آگهی
متهم حبیب اله حسینی فرزند شمس اله طی شماره دادنامه 9709977592801482 و به کاسه بایگانی 128/970746 به اتهام تهدید و تحریق 
عمدی نسبت به خانم نجمه همدانی و آقای غامرضا زینلی به سه سال از جهت تهدید و دو سال از جهت حریق عمدی نسبت به وسایل متعلق 
به خانم نجمه همدانی محکوم می گردد که اجرای این مجازات شامل قاعده جمع مجازاتها موضوع تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسامی 
خواهد بود رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیراانتشار قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشند لذا به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت نامبده و به تجویز ماده 
344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری تحت تعقیب قانونی می باشد مراتب در روزنامه آگهی نامبرده در وقت مقرر در 

شعبه 128 ادگاه کیفری جزایی 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید رایگان 
مدیرر دفتر دادگاه کیفری شعبه 128 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/171آگهی
خواهان: علی اصغر دره کی به طرفیت: اسماعیل پوردیان به خواسته: تامین خواسته و مطالبه وجه چک. به  کاسه: 970701. به شعبه 166 شورای حل 
اختاف ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن 1397/11/30؛ در ساعت 9/30 . تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مژگان 
خاکپور

511/172آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود برهان نژاد زرندی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سید مهدی اربابی محمد 
آباد فرزند سید احمد بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504401211 پرونده کاسه 970724 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2/417/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید مورخه 97/4/30 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. محکوم شده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/173آگهی
خواهان مهدی پناهی قره سو دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه محمد زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به 
انضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 
شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 971009  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/04 ساعت 9 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 شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/174آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت آیدین فاح اسبوئی به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به شماره 10347 مورخ 
1396/01/15 عهده بانک رفا کارگران به مبلغ 110/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار 
شهید قرنی � نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970985  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/04 ساعت 8/30  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 شورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/175آگهی
خواهان / وحید ممیزی به وکالت ابدی دادخواستی به طرفیت خوانده / سمیه امان آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 
و به  کاسه 970839  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/29 ساعت 8/30 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 دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� مهناز زنگنه

511/176آگهی
خواهان سید مهدی اربابی محمد آباد دادخواستی به طرفیت خانم زهرا حسینی 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 واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش 
قرنی 24 ارجاع و به کاسه 970339  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/5 ساعت 9  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 شورا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

511/177آگهی
خواهان حمیدرضا عامل دادخواستی به طرفیت خوانده علی داوطلب 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 970755  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/06 ساعت 9/30 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� سوسن 
جاوید

511/178آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ جواد پور مهدیان و محمد پور مهدیان که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977503800351 صادره از شعبه 164 در پرونده شماره 960166 محکوم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 6000000 تومان بابت اصل 5 فقره سفته به شماره های 068781 مورخ 96/3/1 � 068780 مورخه 96/2/1 � 68777 مورخه 95/11/1 
� 68778 مورخه 95/12/1 � 68779 مورخه 96/1/1 و پرداخت مبلغ 80000 ریال بابت هزینه تمبر مرحله اجرا در حق خواهان صادر و محکوم له 
آقای/ علی اصغر مقدس و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 

اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � مهناز زنگنه

511/179آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان 1� هادی امامی 2� علی امامی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977503300548 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 970194 بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 57000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5252750 تومان بابت هزینه دادرسی و 45000 تومان هزینه آگهی و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید 
لغایت یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم در حق  محکوم له آقای حسن شمشادی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره  اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/180آگهی
خواهان  محمدرضا انصاری  دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه لشکری فرد و شهرام لشکری فرد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 
22 و 24 و به  کاسه 970904  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/06 ساعت 10 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� سوسن جاوید

511/181آگهی
خواهان/خواهان ها سید مهدی اربابی محمداباد دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان اکبر سعادتمند  به خواسته مطالبه وجه چک 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 970858  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/11 ساعت 8/30 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� فهیمه تقوی استاد

511/182آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه درسا ذبیحی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه غیابی 
شماره 9709977504400389 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 971000 محکوم به ضمن عقد بیع  حکم بر الزام درسا ذبیحی به  حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اتومبیل به شماره پاک 192 ص 59 ایران 72 بنام محکوم له حمید جهان دار و همچنین به پرداخت مبلغ 
4/305/000 ریال بابت هزینه ی دادرسی و آگهی روزنامه در  حق محکوم له حمید جهان دار و پرداخت نیم عشر دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت 
تبصر 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی/ معرفی ضامن/ می باشد(. 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 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/183آگهی
خواهان علی خردمند به طرفیت غامرضا حاجبی تلکی به  خواسته: مطالبه وجه چک به  کاسه : 970404 به شعبه 166 شورای حل اختاف ارجاع 
گردید که وقت رسیدگی آن: 97/11/30 در ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به  تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری  شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� سیده مژگان خاکپور

511/184آگهی
پیرو آگهی های قبلی به سید علی جوادی کاریز باائی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مجتبی پاسبان بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977505200392 در  پرونده کاسه 9709987505200155 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2018500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره  غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد� محدثه دهقان گجوان

511/185آگهی
پیرو آگهی قبلی به حسین رضائیان روشنائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سید منصور میری بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977505200377 در  پرونده کاسه 9709987505200202 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
حسین رضائیان روشنائی به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2850400 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/186آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه خانم فرشته شعبان زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9609977503701270 صادره از شعبه 161 در پرونده شماره 9609987503700576 محکوم به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 991971 مورخ 1395/12/20 عهده بانک سپه و مبلغ 4/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و آگهی روزنامه و اجرائیه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/12/20 الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق محکوم له 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 

511/187آگهی
خواهان محمود بیاری دادخواس�تی به طرفیت  حس�ن میرزائی به خواس�ته مطالبه وجه بابت صدور حکم بر محکومیت خوانده نس�بت به  
صورتحساب مورخ به مبلغ 4/460/567 ریال و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی 1397/2/22 تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد  نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش 
قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970843  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/04 و ساعت 8  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 شورا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/188آگهی
خواهان/ خواهان ها جواد زیدی دادخواستی به طرفیت خوانده/ علی رضا صفار به خواسته .......تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 
970986  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/189آگهی
پیرو آگهی های قبلی خدیجه رضایی به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست خانم زکیه کارشکی بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501205 در پرونده کاسه 970716 حکم یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره و 
تاریخ و مبلغ 866036 � 97/6/1 � 32400000 ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32400000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
1697000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم درحق 
خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت  قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 178  شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد � سیده مریم 
یاسینی

511/190آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمدرضا قاسمی به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای مهدی حیدری بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501207 در پرونده کاسه 970775 حکم سه فقره چک عهده بانک صادرات به شماره 
و تاری�خ  و مبل�غ 956437 � 97/6/15 � 20/000/000 ریال و 956436� 97/5/15 � 30000000 ری�ال و 956435� 97/4/15 – 25/000/000ریال 
جمعا به مبلغ 75000000 ریال حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 75000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1751900 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در  حق خواهان صادر 
و محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت  قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد � سیده مریم 
یاسینی

511/191آگهی
پیرو آگهی های قبل جواد محمدی  به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای علی رضامرادی تلقور بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501222 در پرونده کاسه 970413 حکم یک فقره چک عهده بانک کشاورزی به شماره 
و تاریخ و مبلغ 492839 � 95/6/20 � 50000000 ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق 

خواهان صادر و محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد � سیده مریم 
یاسینی

511/192آگهی
پیرو آگهی های قبلی به ابراهیم براری پاریجانی به فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای رضا فرهمند مهر به بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501217 در پرونده کاسه 970403 حکم الزام به تنظیم سند خودرو 
الزام خواندگان نسبت به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1376 به شماره پاک 76ص 614 � 82 مقوم به 52000000 
ریال با جبران خسارت دادرسی مقوم به 52000000 ریال حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم آقای بهروز غضنفری به انتقال پاک خودروی 
متنازع فیه و خوانده ردیف 4 آقای ابراهیم براری پاریجانی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند خودروی موضوع خواسته به 
نام خواهان آقای رضا فرهمند و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول اقای محمد منزوی قاچکانلو به پرداخت مبلغ 1434000 ریال بابت هزینه 
دادرسی مبلغ 450000 ریال هزینه روزنامه در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد � سیده مریم 
یاسینی

511/193آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده: 971010/ 14 . وقت رسیدگی : 1397/12/15 ساعت 8 صبح. خواهان: مهدیه زعفری زاده فرزند منوچهر با وکالت سید یاسر عقیلی 
. خوانده: مصطفی خادمی یگانه. خواسته: استرداد مال. بدینوسیله اعام می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع  گردیده که به شماره 14/971010 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده 
است . لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده مصطفی خادمی یگانه و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا  

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( 

511/194آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970011 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بینالود آقای مسعود مومنیان فرزند علی به اتهام سرقت 
موضوع شکایت آقای محمد جواد حشمتی 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 تا ظرف 30 روز از تاریخ آگهی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
عموومی و انقاب بینالود واقع در دادگس�تری طرقبه حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اظهار  عقیده می نماید.
بازپرس شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان طرقبه شاندیز � محمد صادقی 
گل مکانی

512/195آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت حمید خاکپور علیه امین )امید( دیدار خواه فرزند عبدالصمد به اتهام نظر به اینکه مشار الیه از طریق دادگاه تحت تعقیب 
می باشد و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 344 قانون آیین  دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده اباغ تا در روز رسیدگی مورخ 97/11/27 ساعت 8/30 صبح در شعبه 104 کیفری دو دادگستری طرقبه شاندیز جهت دفاع و پاسخگویی 

به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم  حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز � هادی جعفر زاده شاندیز 

512/196آگهی اباغ نظریه کارشناسی
به موجب پرونده کاسه 970070 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز محکوم له بانک مهر اقتصاد ومحکوم علیه حمیدرضا کافی 
مالک با توجه به محکومیت 3/000/000/000 ریال و پرداخت خس�ارات دادرس�ی و  تاخیر و توقیف اموال محکوم علیه ملک به ش�ماره پاک 
ثبتی 2039 فرعی از 1 اصلی بخش 6 مش�هد  به مس�احت 1000 متر مربع محصور و دارای یک سرایداری در حاشیه ملک واقع در طرقبه امام 
رضا )ع( 17 خیابان نوچاه که به ارزش 12/000/000/000 ریال جهت انجام مزایده توسط کارشناس علی کریمیان شیرازی ارزیابی  گردیده است. 
لذا با توجه به عدم وجود نشانی از سوی محکوم علیه با نشر آگهی نامبرده جهت هر گونه اعتراض به نظریه کارشناسی ظرف 7 روز از تاریخ 

نشر به این اجرا مراجعه نماید.
دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز � لگزیان

511/197آگهی اباغ اجرائیه
 خانم فاطمه انتظار یزدی فرزند ابوطالب پیرآگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 970056 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر تضامنی به پرداخت مبالغ : 1� 200/000/000 ریال اصل وام � 2� 150/190/000 ریال 
سود تسهیات 3� 22/810/000 ریال خسارت وجه التزام تا 96/11/15 . 4� 12/297/000 ریال هزینه دادرسی 5� 10/152/000 ریال حق الوکاله 
وکیل 6� خسارت وجه التزام قراردادی بر مبنای نرخ 32 درصد از 96/11/15 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به که توسط اجرای احکام مدنی 
نسبت به باقیمانده اصل وام مذکور در بند 1 حکم )بر مبنای فرمول 365 /32 درصد *تعداد روز* اصل باقیمانده وام  = خسارت وجه التزام( 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی. لذا مراتب فوق طبق  مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگر به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد � موسوی

511/198آگهی اباغ تبادل لوایح
پی�رو آگهی قبلی بدین وس�یله امیر یحی�ی نورالهیان فرزند محمد باقر فعا مجهول الم�کان اباغ می گردد که احمد نوروزی دادخواس�ت 
تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره 200857� 97 در پرونده کاسه 950664/ 32 به شعبه 32 مجتمع امام خمینی تقدیم نموده 
است لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شعبه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

تجدید نظرخواهی و ارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمایید.در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی مشهد � برآبادی

511/199آگهی اباغ تبادل لوایح
پیروآگهی قبلی بدین وسیله به مهدی صالحی زاده فرزند بهرام فعا مجهول المکان اباغ می گردد که دادخواست علی خیابانی تنها � مجید تاج 
بخش � سید جال کالی نیا �  حسین  عباس زاده � سید محسن اصغری نکاح � محسن فضلی عنبران تجدید نظر خواهی خود را نسبت به 
دادنامه شماره 201053- 97 در پرونده کاسه 970370/ 32 بانضمام پرونده های  لفی آن به شعبه 32 مجتمع امام  خمینی تقدیم نموده است 
لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شعبه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 

نظرخواهی و ارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی مشهد � برآبادی

511/200آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد خسروی فرزند صفر علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تجدید نظر 
خواهی علیه شما در کاسه پرونده 971033 به موجب حکم شماره 9709977578201281 رای بدوی تایید و ردتجدید نظرخواهی صادر شد. 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره قطعی است. 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علی مصطفوی

511/201آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مهناز نیکدل فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 9709977578101300 در پرونده کاسه 31/970728 به پرداخت مبلغ 300/419/642 ریال اصل 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

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

511/202آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده: 960889/ 31 . وقت رسیدگی : 1397/11/28 ساعت 12/30 خواهان: شریفه تقی پور خوانده : سیده سعیده کانتری . خواسته: 
مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31  ارجاع گردیده وو وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/203آگهی اباغ اجرائیه
آقای/ خانم حس�ن قالی باف حیدرزاده پیروآگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی آقای علیرضا زارع پور گل خطمی بطرفیت ش�ما 
بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 28/970392 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر پرداخت 270/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی وگردیده است لذا مراتب وفق طبق مواد 9� 118� 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 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اسماعیل کاشکی

511/204آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان علی منافی دادخواستی به طرفیت 1� جال ذوقی برزشی 2� علی عادل کهن 3� امیرحسام عادل کهن به خواسته اثبات بیع تقدیم 
دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده و به شماره 28/971037 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/12/01 ساعت 11 
صبح 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 اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعام  
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداً اباغی به وسیله 

آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اسماعیل کاشکی

511/205آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان سید محمد لطیف محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا علیداد فرزند حبیب اه  به خواسته مطالبه مبلغ 252 میلیون 
ریال تقدیم دادگاه حقوقی مشهد نموده که به شعبه 29 دادگاه حقوقی ارجاع و به کاسه 29/971108 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 
1397/12/4 ساعت 11 صبح می باشد. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا  خوانده پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهدی زواری

511/206آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله  پیروآگهی های قبلی به آقای محمد علی اسد زاده مجهول المکان اباغ می گردد طبق دادنامه شماره 9709977577900905 در 
پرونده کاسه 29/970366 به پرداخت مبلغ 500  میلیون ریال به عاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه محکوم شده اید و اجرائیه علیه 
شما صادر گردیده است. لذا ظرف 10 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 محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهدی زواری

511/207آگهی اباغ وقت دادرسی
شماره بایگانی: 27/970390 وقت رسیدگی 1397/11/24 ساعت 8 صبح. خواهان: شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان با وکالت 1� آقای هاشم مهدی 
پور مشهدی 2� خانم راشین قیومی انارکی. خوانده: اکبر محمدزاده فیض آباد. وکای خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

511/208آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، به 1� غامرضا بهشتی 2� حسن 3� 
حسین 4� محسن 5� مهدی همگی هوشمند یوسف زاده فرزندان صادق و خانمها 6� حبیبه 7� فاطمه 8� هاجر 9-وحیده فرزندان صادق 10� 
منصوره همگی هوشمند یوسف زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977577701030 در پرونده شماره 960646/ 
27 آقای محمد باقر هوشمند یوسف زاده تجدید نظرخواهی نموده است . لذا مراتب با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعام نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی ، 
چنانچه پاسخی دارید کتبا اعام نمایید پس از گذشت ده روز از انتشار آگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده 

به مرجع تجدید نظرارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/209آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1� غامرضا بهشتی 2� حسن 3- حسین 4� محسن 5� مهدی همگی هوشمند یوسف زاده فرزندان صادق 
و خانمها 6� حبیبه 7� فاطمه 8� هاجر 9� وحیده فرزندان صادق 10� منصوره همگی هوشمند یوسف زاده  فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست آقای محمد باقرهوشمندیوسف زاده علیه شما به خواسته اثبات وقوع بیع به موجب دادنامه شماره  9709977577701030 در 
پرونده کاسه 27/960646حکم به الزام به تنظیم سند صادر شده است 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.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/210آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای  علی اکبر زواری و سعید زواری و عدالعلی زواری   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
بانک ملی علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه ش�ماره9709977577700821 در پرونده کاسه 27/970256 به پرداخت مبلغ 
74/546/320 محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/211آگهی اباغ وقت دادرسی
شماره بایگانی: 27/971027 وقت رسیدگی 1397/11/23 ساعت 9 صبح. خواهان: سبز علی جمالی عزیز آبادی فرزند  جمال الدین. خواندگان: 1� 
سید محمد تقی رفیعی فرزند سید هادی 2� موقوفات میرزا جعفر سروقد به تولیت حاج احمد سرقدی رضوی. خواسته: الزام به تنظیم سند. وکیل 
خواهان ها دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف 

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

511/212آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله  در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و پیروآگهی قبلی به 
آقای مهدی حصارنوی فعا مجهول المکان اباغ می شود که در مورد دعوی غامحیدرآساره فرزند محمد علی به طرفیت شما درپرونده شماره 
27/970874  به موجب رای شماره 9709977577701300 به حکم قبول اعسار خواهان آقای غامحیدرآساره در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید. مفاد رای برای یک بار به وسیله انتشار آگهی به شما اباغ می شود. تاریخ انتشار آگهی تاریخ اباغ رای محسوب و از تاریخ اباغ ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در همین دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/213آگهی اباغ اجرائیه
بدینوس�یله  پیروآگه�ی های قبلی به آقای جلی�ل مهرابیان مجهول المکان اب�اغ می گردد طبق دادنام�ه ش�ماره 9709977577600681 و 
9709977577601172 در پرونده کاس�ه 29/970135 به پرداخت مبلغ 7172818257 ریال اصل خواس�ته و مبلغ 372925147 ریال هزینه 
دادرسی محکوم شده اید. و اجرائیه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف 10 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 محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � باقری

511/214آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله  پیروآگهی های قبلی به خانم بی بی مرضیه ذوقی فخرآباد مجهول المکان اباغ می گردد طبق دادنامه شماره 9609977577601418 
در پرونده کاسه 26/960698 به پرداخت مبلغ 551160814 ریال اصل خواسته و مبلغ 35072628 ریال هزینه دادرسی محکوم شده اید و اجرائیه 
علیه شما صادر گردیده است. لذا  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 محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � باقری

511/215آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
شماره بایگانی: 25/970781 وقت رسیدگی 1397/11/27 ساعت 8/30 دقیقه . خواهان:  بانک مهر اقتصاد. خواندگان: غام عباس رحمتی خواه فرزند 
حسین � علی رحمتی خواه فرزند غامعباس. خواسته: مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر  تادیه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت  مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خواندگان 
از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر 

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

511/216آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
شماره بایگانی: 25/970953 وقت رسیدگی 1397/12/05 ساعت 11. خواهان:  بانک مهر اقتصاد. خوانده: محسن غفرانی فرزند محمدرضا . خواسته: 
مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر  تادیه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند  

چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و  مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/217آگهی اباغ اجرائیه
آقای امید حیدریان فرزند حسن آبادی فرزند غامرضا پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 23/970069 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9709977577300404 
محکوم علیهما محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 188/748/374 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/01/26( به ازای هر سه هزار ریال 3 ریال نسبت به بدهی تا زمان پرداخت 
در حق خواهان پرداخت نیم عشر دولتی . لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد و 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 دادگاه اعام نمایید.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � روحبخش

511/218رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مختار حشمتی مقدم دارای شناسنامه شماره 2266 به شرح دادخواست به کاسه 230/970799 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شجاعی به شناسنامه 3823 در تاریخ 88/1/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� باقر شجاعی فرزند محمد حسین ش ش 2070 ت ت 1319 صادره از مشهد پدر متوفی . 2� صدیقه شیرین 
فرزند علی اکبر به ش ش 2324 ت ت 1327 صادره از مشهد مادر متوفی. 3� صدیقه شجاعی فرزند محمد حسن ش ش 28130 ت ت 1357 صادره از 
مشهد همسر متوفی. 4� حسین شجاعی فرزند حسن ش ش 0924122080 ت ت 1376 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� فاطمه شجاعی فرزند حسن 
ش ش 0925961876 ت ت 1380 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� محمد شجاعی فرزند حسن ب ش 0929125381 ت ت 1387 صادره از مشهد 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد  

511/219آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به حمیدرضا عبداللهی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه نهم 
در پرونده کاسه 9/971066 به موجب دادنامه شماره 9709977575901287 مورخ 1397/10/3 صادره از شعبه 9 حقوقی محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 85/410/000 ریال بابت چک انصار 205650 و 205649 پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز  هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ واقعی  
اجرائیه به محکوم علیه می باشد . لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای  مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقرارت نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن سبیلی

511/220آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان: 1� معصومه حمیدی قرقی فرزند حسن و 2� سید هادی تقوی فرزند سید علی اکبر 3� سعید 
غفوریان فرزند غامحسین 4� مصطفی غفوری فرزند مهدی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 
بایگانی 970764 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 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  خواندگان  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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد  

511/221آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خوانده: علی تیموری فرزند محمد علی . خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع 
و به کاسه بایگانی 971002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/23 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
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  خواندگان  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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد  

511/222آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خوانده: علی اکبر جعفریان ایدلیکی فرزند رضا خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 
31 ارجاع و به کاسه بایگانی 970626 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 ساعت 8/45 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن 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  خواندگان  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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد  

511/223آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان بانک ملت به طرفیت خوانده: سید جمال میزبان فرکی فرزند سید جواد خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و 
به کاسه بایگانی 970743 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 ساعت 9/15 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
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  خواندگان  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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد  

511/224آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان بانک رفاه به طرفیت خوانده: مجتبی هادیان حقیقی فرزند محمود خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و به 
کاسه بایگانی 971041  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/27 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
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  خواندگان  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 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � سمیرا سیستانی نژاد  

511/225آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان تعاونی اعتبار ثامن اائمه به طرفیت خواندگان: الهه لگزیان خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 
بایگانی 970915 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/30 ساعت 9  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 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  خواندگان  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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/226آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان تعاونی اعتبار ثامن اائمه به طرفیت خواندگان: زهرا عباس پور خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی � نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 
بایگانی 970919 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/30 ساعت 9/15  صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 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  خواندگان  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 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد � زینب سادات یعقوبی

511/227آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آرزو امیری بادخور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای سید اکبر نورانی اوجاکی بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503801054 در پرونده کاسه 970591 حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
110000000 ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها الی یوم ااداء در حق خواهان 
صادر محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � مهناز زنگنه

511/228آگهی
پیرو آگهی های منتشره در  جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن شکری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
غیابی شماره 9709977504401009 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970590 محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 563/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 450/000 ریال هزینه روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/7 لغایت 
یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له علی اصغر دره کی و پرداخت نیم عشر دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 
ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی / معرفی ضامن/ می باشد( 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 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/229آگهی
خواهان سید مهدی  اربابی محمدآباد دادخواستی به طرفیت خانم بی بی معصومه هاشمی عنبران به خواسته مطالبه وجه بابت 2 فقره چک به 
شماره 9022/789025 مورخ 1391/5/15 و چک شماره 9022/879024 مورخ 1391/04/15 عهده بانک اقتصاد نوین جمعا به مبلغ 15/600/000 ریال 
به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی �� بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 970962  
ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/04 ساعت 9/30 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 شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی  امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 14/97ش/474  وقت رسیدگی:  پنجشنبه 97/11/25 ساعت 9 خواهان: رجب میرزا زاده  
خوانده: محمد رضا تاجیک علی آبادی خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای رجب میرزا زاده فرزند  بیت اله  
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  14   شورای حل اختاف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  97/11/25  روز پنجشنبه ساعت  9   تعیین شده و بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/

خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت 

مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          2045      دبیر حوزه  14  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده:  18/97ش/496  وقت رسیدگی: شنبه 97/12/4 ساعت 11:30  خواهان: سید علی رضوی  
خوانده: علی حیدری  خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقای س�ید علی رضوی فرزند س�ید عبدالمجید  
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  18  شورای حل اختاف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/12/4  روز ش�نبه ساعت 11:30 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.  
          2046    دبیر حوزه  18 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 18/97ش/495  وقت رس�یدگی:  97/12/4  خواهان: س�ید علی رضوی  خوانده: زهرا 
محمدیان خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقای س�ید علی رضوی فرزند سید عبدالمجید  دادخواستی 
بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه هجدهم 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 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.  
         2047    دبیر حوزه  18  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی وشکوائیه وضمائم به امیرحسین عالی نژاد 
   ش�اکی  امیرحس�ین عالی نژاد شکایتی بطرفیت مش�تکی عنه هاجر کاظمی دائربر جعل کارت شناسائی وکاهبرداری مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9609980170000631بایگانی970916/ش�عبه109دادگاه کیفری2گرگان)109 جزایی س�ابق(ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/11/29ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن مشتکی عنه 
ودرخواست شاکی مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1369-منشی دفترکیفری شعبه109دادگاه کیفری2گرگان)109جزایی سابق(-دزیانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان علی فاضلی دادخواستی بطرفیت خوانده رضا ناصری پور فرزند حسن به خواسته اثبات عقد بیع ومقوم به 50/000/000ریال والزام به تنظیم 
سندرسمی موتورسیکلت هیوسانگ GTR مدل90قرمز بشماره پاک129-53258مقوم به5/000/000ریال مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاسه970618 /شعبه 14شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی روزسه شنبه مورخ 97/11/23 
ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1367-مسئول دفترشعبه 14شورای حل اختاف گرگان-جالی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به نوربخش محمودیان
   خواهان بانک مهراقتصاد دادخواستی بطرفیت خوانده نوربخش محمودیان فرزند جان 2-پویان محمودیان ف نوربخش بخواسته مطالبه طلب مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981745700427 بایگانی970440/شعبه 2شهری شورای حل اختاف شهری شهرستان بندرگز 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ 11/27 /1397ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1402-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف شهری بندرگز-شربتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به علی اسمعیل غامی 
   خواهان حمید عابدیان دادخواستی بطرفیت خوانده علی اسمعیلی غامی فرزند محمد علی بخواسته اثبات عقد بیع مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کاسه9709981745700511 بایگانی970527/شعبه 2شهری شورای حل اختاف شهری شهرستان بندرگز ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/24ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
1403-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف شهری بندرگز-شربتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت کابتون محمد زمانی فرزند قدرت اله بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720900697بایگانی970720/

ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس مقصودلو فرزند علی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-گابتون محمد زمانی ف قدرت اله کدملی4590253089همسرمتوفی2-آذر مقصودلو ف عباس کدملی 
2269374363فرزند متوفی3-اشرف مقصودلو ف عباس کدملی2269382943فرزند متوفی4-علی مقصودلو ف عباس کدملی2269401050فرزند 
متوفی5-مریم مقصودلو ف عباس کدملی2269438681فرزند متوفی6-محبوبه مقصودلو ف عباس کدملی2269490746فرزند متوفی اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 1384-مسئول دفترشعبه9 شورای حل اختاف گرگان-فاح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت فهیمه حیدری فرزند عبدالحسین فرزند قدرت اله  بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه  بایگانی970710/

ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه نرگس خاتون نصراله آقا فرزند اکبر دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-صفورا حیدری ف عبدالحسین ش م2121591461فرزند متوفی2-حجت اله حیدری 
ف عبدالحسین ش م 2121410716فرزند متوفی3-زهره حیدری ف عبدالحسین ش ش308فرزند متوفی4-فهیمه حیدری ف عبدالحسین ش 
م2121479325فرزند متوفی5-طاهره حیدری ف عبدالحس�ین ش م 2121428186فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1381-مسئول دفترشعبه9 شورای حل اختاف شهرستان گرگان- فاح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت ثریا حسینی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720700763 بایگانی970777/ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میرجبار حس�ینی فرزند میرآقا ش ش14دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-معصومه حس�ینی ف میرجبار ش ش2239487852فرزندمتوفی2-محبوبه حسینی ف 
میرجبار ش ش2239697369فرزند متوفی3-ثریا حس�ینی ف میرجبار ش ش2239567619فرزند متوفی4-نرگس حسینی ف میرجبار ش 
ش 2239736641فرزندمتوفی5-علی اصغر حسینی ف میرجبار ش ش2239704950فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1385-مسئول دفترشعبه7 شورای حل اختاف گرگان-رحیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت عبدالمطلب یغمایی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه970729/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان تقی یغمائی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به عبدالمطلب یغمائی 
فرزندمتوفی-ابوالفضل یغمائی فرزندمتوفی-علی یغمائی فرزندمتوفی-محمدیغمائی-غامحسین یغمایی-حسن یغمائی فرزند متوفی-رضا یغمائی فرزند 
متوفی-عبدالرسول یغمائی فرزندمتوفی-صدیقه یغمائی فرزندمتوفی داینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 

شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1383- دفترشعبه3 شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمود تیموری فرزند احمد بشرح درخواستی که بکاسه970783-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که سارا لیاقی فرزند قلندربشماره شناسنامه115679صادره ازقم درتاریخ97/2/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده 
وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-محمود تیموری ف احمد ش ش291ت ت1354همسرمتوفی2-ماهان تیموری ف محمد ش 
ملی2111073482ت ت 1382پسرمتوفی3-تران تیموری ف محمود ش ملی 211549215ت ت1389دخترمتوفی4-مرضیه نوروزی سرکاته ف 
نصراله ش ش 1503ت ت1339مادرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1371-رییس شعبه15 شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای منصور نجفلوی ترکمانی  فرزند اسمعیل بشرح درخواستی که بکاسه970770- این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که سکینه میرزائی بنفش تپه فرزند حسن بشماره شناسنامه27صادره ازکردکوی درتاریخ97/9/1 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان  گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-منصور نجفلوی ترکمانی ف اسمعیل ش ش253 همسرمتوفی2-

اسماعیل نجفلوی ترکمانی ف منصور ش ش2847فرزندمتوفی3-علی نجفلوی ترکمانی ف منصور ش ملی2230200364فرزند متوفی4-محمد 
نجفلوی ترکمانی ف منصور ش ملی2230155091فرزند متوفی5-زهرا نجفلوی ترکمانی ف منصور ش ش 458فرزندمتوفی6-زینب نجفلوی ترکمانی 
ف منصور ش ش1057فرزندمتوفی7-نرگس نجفلوی ترکمانی ف منصور ش ملی2130010824فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1386- شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمداکبریان فرزند علی بشرح درخواستی که بکاسه970744-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام 
داشته که علی اکبریان فرزند عباس بشماره شناسنامه99صادره اززابل درتاریخ 29/ 97/8دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده وورثه/ 
وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1- محمد اکبریان ف علی ش ملی3611195596ت ت73/7/15پسرمتوفی2-سارا اکبریان ف علی 
ش ملی3610483393ت ت69/11/13دخترمتوفی3-سکینه اکبریان ف علی ش ملی3610061261ت ت68/1/1دخترمتوفی4-فریبا اکبریان ف علی 
ش ملی3621996524ت ت66/6/1دخترمتوفی5-فرشته تجری ف عباس ش ملی2269695267ت ت1/1/ 49همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1336-قاضی شعبه 14شورای حل اختاف شهرستان گرگان-مومنی کشتلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان مرتضی پاطی بندرگز بلوارامام انقاب28کوچه ش�هید متکی خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی انحصار وراثت رای شورا مرتضی 
پاطی فرزند اصغربه شرح درخواستی که به کاسه 970506-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که 
مهدی پاطی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه2774 صادره ازگرگان درتاریخ1397/8/27دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز-دشتیکاته فوت 
نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-مرتضی پاطی ف اصغر کدملی2249512353ت ت1323/1/2پدرمتوفی2-علیا سراجی ف مصطفی 
کد ملی2249580723ت ت1335/3/10مادرمتوفی3-سیده صغری خراسانی ف سیدهاشم کد ملی 0420640169ت ت1359/11/1همسرمتوفی4-
ملیکا پاطی ف مهدی کدملی2111442232ت ت 1388/5/4دختر متوفی5-امیرعلی پاطی ف مهدی کدملی2111276154ت ت1385/12/24پسر 
متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                  1405- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان عسکری رضایی پیته نوئی خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی انحصار وراثت رای شورا عسکری رضایی پیته نوئی فرزند رضا به شرح 
درخواستی که به کاسه970508-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته  که شها جعفری پیته نوئی  
فرزند خلیل به شماره شناسنامه1251صادره ازبهشهردرتاریخ1396/2/27دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز-دشتیکاته فوت نموده ورثه/
وراث حین الفوت وی عبارتند از1-عسکری رضائی پیته نوئی ف رضا کدملی2180551118ت ت1350/6/6همسرمتوفی2-خلیل جعفری پیته نوئی ف 
حسینعلی کدملی2180443803ت ت1322/12/3پدرمتوفی3-رقیه رضائی پیته نوئی ف نبی کدملی 2181610592ت ت1331/2/2مادرمتوفی4-پریا 
رضائی پیته نوئی ف عسکری کدملی 2110545364ت ت 12/7/ 1373دخترمتوفی5-علیرضا رضائی پیته نوئی ف عسکری کدملی 2170388028ت 
ت 1379/10/13پسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                 1404- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواه�ان منیره زمان زاده ش�مالی فرزند حس�ینعلی س بندرگز –گزغربی بادی خل جنب فاطمیه صغری درویش�ی خوان�ده عموم ملت ایران 
خواس�ته آگهی انحصار وراثت رای ش�ورا منیره زمان زاده ش�مالی فرزند حسینعلی به شرح درخواستی که به کاس�ه970496-این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داشته که سلطنت خانم عاف فرزند احمد به شماره شناسنامه1008صادره ازشاهرود 
درتاریخ1396/8/5دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگزفوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز1-منیره زمان زاده شمالی ف حسنعلی 
کد ملی 2249614393ت ت1339/1/10دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر 

خواهد شد.
                                 1401- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970023 ش 1 ب متهمان 1- مریم امیدی 2- قربان نظر کاظمی 3- حسین جامدی اتهامی پرداخت رشوه 4- ملیحه رباطی اتهامی 
تحصیل مال به طریق نامشروع تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی  تا ظرف 30 روز از تاریخ نشر آن در شعبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع 

نمایند  در صورت عدم حضور در زمان مقرر رسیدگی  و اظهار عقیده می گردد.8
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شیروان – حمیدرضا بوند

احضار متهم 
 در پرونده کاسه 970794 متهم جواد صفائی ف بابا به اتهام سرقت گوشی تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به 
تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی  و 

اظهار عقیده می نماید . 8
ابوالفضل غبدیان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

احضار متهم 
 در پرونده کاسه 970181 متهمین غام حسین جوادی به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و 
به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی  و 

اظهار عقیده می نماید . 8
ابوالفضل غبدیان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

آگهی مفقودی 
اصل شناسنامه مالکیت و سند کمپانی خودروی پیکان وانت به شماره پاک ایران 26- 414 ص 15 و شماره 
موتور 11285000471 و شماره شاسی 12185120 به نام افشین کریم مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . شیروان 

اباغیه
باتوجه به اینکه رحمان نادرعلی فرزندحسن که درپرونده شماره 970981 /3د از طرف این شعبه به اتهام دخالت غیرمجازدرامردندان پزشکی تحت 
تعقیب قضایی است و اباغ احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممکن نشده است بدین وسیله دراجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 92 به نامبرده اباغ می ش�ود تاظرف یکماه پس از تاریخ انتش�ار این آگهی درش�عبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه 

جهت پاسخگویی و دفاع از اتهام خویش حاضر شود درصورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات قانونی معمول خواهدشد.
3770-دادیارشعبه3دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه-عبداله پور

اباغیه
باتوجه به اینکه حکمت تقیمنش فرزندمصطفی که درپرونده شماره 971003 /14د از طرف این شعبه به اتهام ایرادضرب و جرح عمدی تحت تعقیب 
قضایی است و اباغ احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ممکن نشده است بدین وسیله دراجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به نامبرده اباغ می شود تاظرف یکماه پس از تاریخ انتشار این آگهی درشعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه جهت پاسخگویی و دفاع 

از اتهام خویش حاضر شود درصورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشارآگهی اقدامات قانونی معمول خواهدشد.
3771-شعبه14دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
قربانعلی اکبری ورزقان دارای شناسنامه شماره 78 بشرح دادخواست به کاسه 970965 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان گلی قویدل بشناسنامه 974 در تاریخ 97/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- 
قربانعلی اکبری ورزقان فرزندآقا ش ش78ت ت36همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک 
مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
3774- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف سلماس

اجرائیه
مش�خصات محکوم له غامرضاچشمه بنشانی خ س�لطانزاده روبروی مدرسه توحیدپ12-مشخصات محکوم علیه حسن گرشاسبی مجهول 
المکان-بموجب دادنامه شماره 799-96 مورخ 96/10/10 حل اختاف شعبه11 محکوم علیه محکوم است به حضوردریکی ازدفاتر اسنادرسمی و 
تنظیم سند خودروی پیکان به شماره انتظامی 22-165ص15 وفک پاک درحق خواهان اقدام نمیاد.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجراگذارد.
3775-شعبه11شورای حل اختاف سلماس

9- حصروراثت
خانم مریم زنگی آبادی فرزند قاسم دارای شناسنامه 332 شرح دادخواست شماره 9709983466600744 مورخ 97/10/17 توضیح داده شادروان 
رضا پارسا مقدم فرزند عباس بشناسنامه 4903  در تاریخ 1397/9/6 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ریحانه پارسا 
مقدم فرزند رضا ش.ش 2981291955 متولد 1380/8/16 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- رعنا پارسا مقدم فرزند رضا ش.ش 2981520806 متولد 
1382/11/26 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- مریم زنگی آبادی فرزند قاسم ش.ش 332 متولد 1348/4/2 صادره از کرمان همسر متوفی.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
744 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم فهیمه سیستانی اه آبادی فرزند یداله دارای شناسنامه 2980001201 شرح دادخواست شماره 9709983467500311 مورخ 97/7/23 توضیح 
داده ش�ادروان یداله سیس�تانی فرزند حاجی بشناس�نامه 6  در تاریخ 1396/8/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- فهیمه سیستانی اه آبادی فرزند یداله ش.ش 2980001201 متولد 1367 دختر متوفی. 2- خاور الماسی زاده اه آبادی فرزند محمد ش.ش 178 
متولد 1314 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.
311 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
خانم نجمه صادقی فرزند منصور دارای شناسنامه 1874 شرح دادخواست شماره 970498 مورخ 97/9/18 توضیح داده شادروان محمود شیخ نعمت 
اللهی فرزند میرزاقاسم دارنده شماره ملی 2990109852   در تاریخ 53/12/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدجواد 
شیخ نعمت اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره ملی 2992000825 متولد 1334 پسر متوفی. 2- اشرف شیخ نعمت اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره 
ملی 2991234032 متولد 1326 دختر متوفی. 3- صدیقه شیخ نعمت اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره ملی 2992011215 متولد 1335 دختر متوفی. 
4- ربابه غفاری فرزند اکبر دارنده ی شماره ملی 2990111492 متولد 1303 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.
497 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم نجمه صادقی فرزند منصور دارای شناسنامه 1874 شرح دادخواست شماره 970499 مورخ 97/9/18 توضیح داده شادروان ربابه غفاری فرزند 
اکبر دارنده شماره ملی 2990111492   در تاریخ 76/3/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدجواد شیخ نعمت 
اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره ملی 2992000825 متولد 1334 پسر متوفیه. 2- اشرف شیخ نعمت اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره ملی 
2991234032 متولد 1326 دختر متوفیه. 3- صدیقه شیخ نعمت اللهی فرزند محمود دارنده ی شماره ملی 2992011215 متولد 1335 دختر متوفیه. 
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.
499 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

13- احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به آقای مرتضی نیک رفتار فرزند حسین اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام وارده به ایشان، دایر بر ترک انفاق همسر موضوع شکایت خانم فیروزه پیرمرادلو فرزند عبداله در شعبه 
چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمان واقع در بلوار 22 بهمن مجتمع قضایی حاضر شوید، بدیهی است عدم حضور مانع تصمیم مقتضی 

نخواهد بود و قرار غیابی صادر می شود.
1836 م/الف بازپرس شعبه 14 دادسرای عمومی و انقاب کرمان

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 794/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/21 ساعت 16/00 خواهان: محمد آب چره – استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 
60متری کوچه افاک 16 خوانده: مجید درگاهی حمید آباد – اسامشهر شهرک توحید خیابان توحید کوچه 16 پ7 خواسته: مطالبه وجه خواهان 
داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید 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 3679 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

 آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 965/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/11/23 ساعت 16/30 خواهان: محمد رضا زکی پور خوانده: ابراهیم محمد 
خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید 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 3684 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 1000/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/11/27 ساعت 16:30 خواهان: احمد جعفرسرشت خوانده: سعید شهبازی 
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 و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
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 مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3677 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: کاسه پرونده: 856/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/29 ساعت16/30 خواهان: سعید سبحانی خوانده: پریسا دولتشاهی گاوگانی 
خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده 
ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی 
باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت 
رسیدگی به دفترشورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمودضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3686 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای محمد محمدی سوغانلو فرزند عدالت 
خواهان خانم اعظم رزمی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای محمد محمدی سوغانلو فرزند عدالت  به خواسته مطالبه 
مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980404201261 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 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. 
10999971 منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده 970350 شعبه 109 دادگاه کیفری دو اردبیل در خصوص شکایت آقای فرامرز شاه محمدی علیه آقای علیرضا 
موائی فرزند حس�ن دایر بر مشارکت در ش�روع به سرقت و مشارکت در تخریب شیشه منزل وقت رسیدگی به تاریخ 
1397/11/24 ساعت 13 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم یاد شده و در 
اجرای  ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری بدینوسیله وقت رسیدگی اباغ می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی  

در وقت مقرر در دادگاه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  به عمل خو اهد آمد. 
1099970 منشی دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – یوسفی 

آگهی حصر وراثت 
خانم تهمینه عزیز زاده با کد ملی 2619651336 به شرح پرونده کاسه 79 سیار این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خواهانی نمین با کد ملی 0045870934 در تاریخ 1397/10/11 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. امیربهادر خواهانی نمین کد ملی 1450266800 پسر متوفی 
2. سینا خواهانی نمین کد ملی 6860022930 پسر متوفی 3. تهمینه عزیززاده ساقصلو کد ملی 2619651336 همسر متوفی 
4. صغرا  نادری خانقاه کد ملی 2180945795 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
گ می نماید تا هر کس ا  عتراض دارد و یا و صیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و ااگواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
10999975  قاضی شورای حل اختاف  شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای علیرضا اویسی فرزند محمدکاظم 
  خواهان ش�رکت ورزشهای زمس�تانی آلوارس سبان با وکالت آقای احمدعلی محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده  
آقای علیرضا اویس�ی فرزند محمدکاظم به خواس�ته صدور حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت خس�ارت وارده  به 
مبل�غ 300/000/000 ری�ال از بابت  عدم رعایت موازین فنی و مهندس�ی موضوع ق�رارداد عادی ش�ماره 95/3019  مورخ 
95/05/24 با احتساب هزینه دادرسی و  کارشناسی  و حق الوکاله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  
9709984532300225 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرعین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 روز 
یکشنبه ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999972 مدیر دفتر  شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان سرعین 

آگهی 
به موجب پرونده کاسه 970598 شعبه چهارم دادگاه بوشهر خواهان  محمدرضا تمدن دادخواستی با عنوان سایر دعاوی  غیر مالی به طرفیت سید 
محمد حسینی فرزند سید عقیل و محبوبه طالبان پور فرزند علی به این دادگاه تقدیم نموده است و برای مورخ 1397/12/13 ساعت 12:30 صبح 
مقید به وقت رسیدگی است. با توجه به  اینکه خواندگان دعوی مجهول المکان می باشند جهت درخواست خواهان و تجویز ماده 73 ق.آ. دادگاه 
های  عمومی و انقاب در امور مدنی آگهی مذکور را در یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار درج خوانده  می تواند آدرس خود را به دادگاه ا 
عام تا اوراق اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت آنان ارسال شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی  و حکم مقتضی 

صادر خو اهد نمود. 
887 مدیر دفتر  شعبه  چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی 
خواهان ابراهیم بحرانی به طرفیت مجتبی بحری دادخواستی با موضوع مطالبه  و جه تسلیم  دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه  حقوقی بوشهر 
ارجاع و به کاسه 960797 ثبت و وقت رسیدگی  در تاریخ 1398/02/22 ساعت 10 صبح تعیین  گردیده است. حسب درخواست خواهان و دستور 
دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  و تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
آگهی می  گردد . خوانده  می توانند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت این دادگاه غیابا 

رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می نماید. 
888 شعبه اول  دادگاه  حقوقی بوشهر 

آگهی 
خواهان احمد جعفری به طرفیت علیرضا کریمی دادخواستی با موضوع الزام به فک پاک خو درو تسلیم  دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه  حقوقی 
بوش�هر ارجاع و به کاس�ه 950256  ثبت و وقت رس�یدگی  98/02/24 ساعت 9 صبح تعیین  گردیده است. حسب درخواست خواهان و دستور 
دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  و تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
آگهی می  گردد . خوانده  می توانند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه نمایند در غیر اینصورت این دادگاه غیابا 

رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می نماید. 
889 شعبه اول  دادگاه  حقوقی بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسه 971083 شعبه چهارم دادیاری   دادسرای عمومی و انقاب بوشهر متهم علی شهبازی مقدم که مشخصات بیشتری از 
مشارالیه از مشارالیه در دست نیست به اتهام کاهبرداری به مبلغ هفده میلیون تومان تحت تعقیب می باشد به نامبرده اخطار و اباغ می گردکه 
جهت دفاع از بزه انتسابی طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور  غیابا به موضوع رسیدگی  و اتخاذ 
تصمیم خواهد شد این آگهی به تجویز  ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد. 
886 دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بوشهر 

دادنامه 
ش�ماره پرونده ها: 9609987712400580 ، 9609987712400580 پرونده های کاسه  9609987712400580 و 9609987712400580 شعبه 103 
دادگاه کیفری دو بوشهر )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709977711200625 شکات: 1. خانم مینا عنایی فرزند خلیل همگی به نشانی 
بوشهر خ انقاب پشت کله پزی  2. خانم خیر النساء قنبرپور فرزند اکبر به نشانی بوشهر  خ ساحلی ک نسیم 5 اولین کوچه بن بست سمت چپ ، 3. 
آقای محمد خدری    غریبوند فرزند یحیی به نشانی بوشهر خ شهدا جنب داروخانه سوپر مارکت تارا متهمین: 1. آقای محمدهادی حمیداوی فرزند 
صالح با  کفالت آقای نادر نادریان گیان فرزند صحبت به نشانی بوشهر بهمنی خ اتش نشانی امارت ملک منزل پدری 2. آقای قاسم نصاری فرزند 
عباس به نشانی بوشهر مجهول المکان اتهام: سرقت سه عدد گوشی تلفن همراه رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1. محمد هادی  حمیداوی فرزند 
صالح متولد 1379 فاقد سابقه کیفری اهل  و ساکن بوشهر آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر مباشرت در سه فقره سرقت گوشی تلفن همراه از طریق  
کیف قاپی از حیث جنبه عمومی جرم موضوع شکایت اولیه شکات 1. مبینا عنایی 2. محمد خدری 3. خیرالنساء قنبرپور 2. اتهام آقای قاسم نصاری 
فرزند عباس متولد 1362 به شماره  ملی 3501159455 و فاقد مشخصات بیشتر و قرار تامین دائر بر معاونت در سه فقره سرقت مذکور دادگاه با عنایت 
به جامع اوراقو محتویات پرونده شکایت اولیه شکات تحقیقات به عمل آمده در مراحل مقدماتی مفاد اقاریر متهم ردیف نخست در دادسرا که بیان 
داشته به همرا قاسم نصاری در  حالی که راکب موتور قاسم بود و بنده ترک نشین بودم اقدام به قاپیدن  گوشی می نمودیم صورتجلسه  بازسازی و 
استرداد اموال مسروقه عدم حضور متهم  ردیف دوم در  تمام مراحل تحقیق و رسیدگی  و عدم حضور ایشان در جلسه دادگاه بدون عذر موجه  و 
النهایه کیفرخواست صادره از دادسرای  عمومی و انقاب بوشهر اتهام ایشان را محرز  دانسته مستندا به ماده 657 قانون تعزیرات و ماده 136 و 122  
قانون مجازات اسامی 92 حکم بر محکومیت متهم ردیف نخست به تحمل سه فقره پنج سال و 74 ضربه شاق و محکومیت ردیف دوم به تحمل سه 
فقره دو سال   حبس و 74 ضربه شاق که در خصوص ایشان صرفا مجازات اشد اجرا می گردد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد 
یا غیر قابل اجرا شود اشد بعدی اجرا می گردد صادر لیکن در خصوص اتهام منتسب به متهم ردیف دوم د ائر بر  تحصل مال مسروقه دادگاه توجها به 
اینکه نامبرده به عنوان معاون از طریق تسهیل در وقوع جرم سرقت نقش داشته و  هدف  غایی از سرقت نیز تحصیل ا موال مسروقه می باشد صدور 
حکم بر محکومیت  مشارالیه به اتهام تحصیل مال  ناشی از سرقت و جاهتی نداشته به نظر دادگاه وقوع جرم از جانب ایشان در فرض فوق منتفی بوده 
مستندا به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت ایشان در این بخش صادر و ا عام می دارد. رای صادره در بخش دوم حضوری و ظرف 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل  تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر و در بخش نخست  محکومیت غیابی و بدوا ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
885  رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بوشهر 

511/324آگهی
خواهان اعظم  اکبری بید رونوشت حصر وراثت  فرزند به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972367 از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  عصمت درستی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است  به: 1� فاطمه 2� مجتبی 3� زهرا 4� اعظم 5� رضا 6� معصومه 7� مصطفی 8� ناصر همگی اکبری )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/325آگهی
خواهان اعظم اکبری بید رونوشت حصر وراثت  فرزند به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972368  از این دادگاه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  حسن اکبری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است  به: 
1� عصمت درستی )همسر( 2� فاطمه 3� مجتبی 4� زهرا 5� اعظم 6� رضا 7� معصومه 8� مصطفی 9� ناصر همگی اکبری )فرزند( . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  

نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/326آگهی
خواهان سید مهدی اربابی دادخواستی به طرفیت خوانده سید سلیم حسینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 
970959 ثبت گردیده که وقت که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/1 ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید  
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/327آگهی
خواهان سید مهدی اربابی دادخواستی به طرفیت خواندگان کومار ناصری و حجت اسماعیل نژاد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 
24 و به کاسه 970950 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/1 ساعت 12/30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � سیده مریم یاسینی

511/328آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حبیب صدیق قنبری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397025002178702 و شماره دادنامه مربوطه 9709977503200393 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 105/000/000 ریال بابت وجه 4 فقره چک به ش�ماره ه�ای 132316 مورخ 94/5/12 و 132322 م�ورخ 94/3/12 و 598442 مورخ 94/4/20 و 
132321 مورخ 94/2/25 بر عهده بانک ملی و صادرات و مبلغ 2/127/500 ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/2/25 و 94/4/20 وو 94/3/12 و 94/5/12 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم شاخص 
بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � طیبه روشندل

511/329آگهی
خواهان  حسین حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد نیکوئی اخاق به خواسته مطالبه وجه بابت یک فقره سفته به شماره 782954 
مورخ 1397/7/11 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطالبه خس�ارات دادرس�ی و تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 146 شورای  حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 
970871  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 و ساعت  10  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 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 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/330آگهی
خواهان آقای مهدی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده ابوذر میرزائی � مرضیه حق گو � ایمان دامن افشان به خواسته مطالبه وجه چک الزام 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 408854 و408855 و 408856 و 108131 و 819220 عهده بانک انصار 1585 
و 39986059و 158539986145 عهده بانک ملت به مبلغ 200/000/000 ریال و تامین خواسته فوری و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970884 شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شمار 
سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 97/11/27 مورخ. ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت وو در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � طیبه روشندل

511/331رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا گل مکانی دارای شناسنامه شماره  له شرح دادخواست به کاسه 972060 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود گلمکانی  به شناسنامه 5 در تاریخ 95/12/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نصرت حاجی ابراهیمی هدشی همسر متوفی. 2� محمدرضا گل مکانی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد  

511/332رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین پشمی اردکانی دارای شناسنامه شماره .. به شرح دادخواست به کاسه 972042 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن پشمی اردکانی  به شناسنامه 1031 در تاریخ 97/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسین پشمی اردکانی � فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل اختاف شهرستان مشهد  

511/333آگهی اباغ اجرائیه
آقای/ خانم پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی جواد موسی نژاد بطرفیت 1� میرزا محمد اشکذری � علی اصغرباقری همگی مجهول 
المکان به خواسته : اثبات بیع در پرونده کاسه 14/970678 به شمار دادنامه 9709977580701056 ضمن احراز وقوع معامله دو قطعه زمین حکم به 
محکومیت خواندگان به انتقال سند رسمی دو قطعه زمین هرکدام به مساحت 200 متر پاک های ثبتی 1347 و 1348 )طبق نامه اعامی اداره ثبت( 
به نام خواهان و به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار ریال به طور تساوی هزینه دادرسی در حق محکوم له به 010411 مبلغ 

150000 ریال جهت درج در روزنامه ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق( 
� حاجی پور

511/334آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده
 کاسه پرونده: 14/971039 . وقت رسیدگی : 1397/12/13/ ساعت 8 صبح. خواهان: محسن احمدی آذری فرزند جلیل. خواندگان: محمد حسین 
زاده فرزند غام حس�ین � فرامرز اکبری آزاد فرزند  ابراهیم � آس�تان قدس رضوی . خواس�ته:  الزام به تنظیم سند رسمی ملک � تسلیم مبیع. 
بدینوسیله اعام می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی  حقوقی مشهد 
ارجاع که به شماره 14/971039 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد حسین زاده فرزند 
غامحسین  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 و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حاضر شوند چنانچه بعدا اباغی ازم شود فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق(  � بهره ور

511/335آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محسن حسن زاده فرزند محمد جواد دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/خانم 1� حسین صالحی کارشک فرزند حسن 2� حمید 
هاشمی نژاد فرزند جال 3� اکرم بشارتی فرزند سید مرتضی 4� فاطمه فریده دهقان فرزند مهدی 5� سید حامد هاشمی نژاد فرزند یحیی 6� عصمت 
هاشمی نژاد فرزند یحیی 7� مریم هاشمی نژاد فرزند یحیی 8 � سوسن هاشمی نژاد فرزند یحیی 9� پرویز هاشمی نژاد فرزند جال دادخواستی به 
خواسته جلب ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578900303 شعبه 
39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 12 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 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/336آگهی
خواهان ابوالقاسم برغمدی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خوانده: مجتبی حمدی فرزند پرویز به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان 
رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 9709987578800221 گردیده که وقت آن مورخ 1397/12/04 و ساعت 
8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده:  مجتبی حمدی فرزند پرویز و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود  تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 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 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن کاظمی

511/337آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به صادق رزگی فرزند غام فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مهدی ساقی علیه شما بخواسته 
مطالبه اجرت المثل به موجب حکم شماره 9709977578701188 در پرونده 37/970229 قرار رد دعوی صادر شده است مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/338آگهی اباغ اجرائیه
محکوم له: محمد ناجی سبزیکار. محکوم علیه: محمد هادی سماوی فرزند ابراهیم. پیر آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای محمد هادی 
سماوی فرزند ابراهیم که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 35 حقوقی مشهد ضمن احراز وقوع عقد بیع 
موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1395/07/24 محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به پاک 
ثبتی 2188/434 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت به مبلغ 1/050/000 ریال که به عهده 
محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از  محکوم له، 
یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نستب به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � راحله فرهادی نژاد

آگهی مزایده 
کاس�ه اجرایی 970601 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری صومعه س�را موضوع محکومیت اقای خلیل اقبال دوست بپرداخت مبلغ 
557165748 ریال بابت مهریه در حق خانم زهرا فیضی خاکیانی با وکالت اقای اندرز و مبلغ 2020000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
در حق محکوم له و 250000 بابت حق ااجرا در حق دولت در قبال محکوم به یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 40600 مترمربع واقع در 
تازه آباد لیموده توقیف و ارزیابی و از طریق  مزایده بفروش میرسد مشخصات ملک 1- یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 4060 مترمربع 
به مختصات جغرافیایی y=4128716 و x=349281 مشتمل بر هفت کرت مجاور و متصل به هم با جهات اربعه از شمال به استخر ابگیر زارعین 
از جنوب به شالیزار اسماعیل اقبال دوست از شرق به باغ صنوبر محسن مقدم از غرب به شالیزار خواهران اقبال دوست واقع در روستای تازه 
اباد لیموده کوچه باران 4 پشت منزل اقای صادق اسدی استقرار دارد و جز مزارع سنتی و کهنه اباد می باشد هر مترمربع از قیمت پایه شالیزار 
مورد تعرفه به مبلغ 120000 ریال جمعا به مبلغ 487/200/000 ریال اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 97/11/13 
روز شنبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش برسد هرکس از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد ش�د ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حس�اب سپرده دادگستری 21712944508003 
سیبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر شعبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یکماه به حساب سپرده 

دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار می باشد .
ح   5948   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع 

آگهی مزایده
نظر به اینکه اقای س�عید یاردل س�ه س�اری فرزند یوسف ساکن سه س�ار در پرونده کاسه 970475 اجرای ش�ورا بموجب دادنامه شماره 
9609975264201099 ش�عبه دوم ش�ورای حل اختاف صومعه س�را جمعا بپرداخت مبلغ 72/433/000 ریال بابت نفقه زوجه و فرزندان تا 
تاریخ 1397/11/1 در حق سکینه نقی پور تنیانی و مبلغ 3/621/650 ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده در قبال ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 30 مترمربع واقع در روستای سه سار توقیف و سپس توسط کارشناس دادگستری مبلغ 150/000/000 ریال براورد و اینک از طریق 
مزایده بفروش می رسد مشخصات ملک ششدانگ یکباب مغازه واقع در سه سار بمساحت 30 مترمربع که برابر گزارش پاسگاه گوراب زرمیخ 
و تایید دهیار محل متعلق به سعید یاردل سه ساری بوده و طبق نظر کارشناس دیوارهای پیرامونی به صورت سنگ بلوک  با درب ورودی اهن 
و شیشه ای با حفاظ کرکرهای  سربندی چوبی با پوشش حلب می باشد کف مغازه لیسه ای سیمانی و دیوارها فاقد نازک کاری و ساختمان 
فاقد امتیازات اب و برق و گاز می باشد حدود اربعه از جنوب به مغازه دیگر محکوم علیه سعید یاردل که در اجاره سید سجاد شاداب بوده و از 
شمال به کوچه بن بست و از شرق به خانه محوطه وراثی خانواده یاردل و از غرب به خیابان اصلی جاده سه سار منتهی می گردد و نیز ساخت 
مغازه های همجوار و عقب نشینی های انجام شده دالت بر لزوم عقب نشینی مغازه مورد ارزیابی در اینده و در صورت انجام عملیات عمرانی 
عمومی و به مبلغ 150/000/000 ریال بعنوان قیمت پایه براورد و اینک از طریق مزایده برای تاریخ 1397/11/16 روز سه شنبه از ساعت 10 الی 
11 صبح واقع در اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف صومعه سرا با حضور نماینده محترم دادستان بفروش میرسد طالبین و خریداران 
می توانند در تاریخ یاد شده حاضر و در مزایده شرکت نمایند هر کس که از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 
خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را بحساب سپرده دادگستری واریز و فیش را به اجرای شورا ارسال نماید و مضافا تمامی 

هزینه های اجرایی و غیر و بر عهده خریدار می باشد.
ح   5949  مدیر اجرای شوراهای حل اختاف صومعه سرا- شعبانی 

دادنامه
شماره بایگانی شعبه 970248 پرونده کاسه 9709981845200232 شعبه 2 دادگاه عمومی بخش سنگر تصمیم نهایی شماره خواهان اقای 
علیرضا عسکر اوادی مسلمان فرزند حبیب اله به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران خردمند شمالی نبش کوچه 14 پ 124 
واحد 18 طبقه 6 خواندگان 1- خانم سیده رقیه حسینی فرزند سید علی 2- اقای محمد رضا سید تقی حسینی فرزند سید فرهاد 3- اقای 
حمید رضا س�ید تقی حسینی فرزند سید فرهاد همگی به نشانی مجهول المکان خواس�ته اثبات وقوع بیع رای دادگاه در این پرونده اقای 
علیرضا عسگر اوادی مسلمان دعوایی را مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم اثبات وقوع بیع نامه 1384/03/25 به مساحت شش هزار 
و دویست و بیست متر مربع زمین در دو قطعه و دو باب واحد مسکونی واقع در روستای رودبرده و طالم سه شنبه مقوم به مبلغ 100/000/000 
ریال علیه خانم سید رقیه حسینی به عنوان سرپرست فرزندان صغیر محمد رضا و حمید رضا هر دو سید تقی حسینی تهرانی مطرح نموده 
است خاصه ادعای خواهان این است که زمین را از شخصی بنام سید فرهاد سید تقی حسینی تهرانی خریداری نمودم و تمام ثمن را هم نقدا 
به فروشنده پرداخت کردم با توجه به اینکه فروشنده اصلی فوت نموده است و در قید حیات نیست و اصل برگ فروش نامه را مفقود نمودم 
ولی دارای شاهد می باشم با تعیین وقت رسیدگی خواندگان علی رغم دعوت از طریق نشر اگهی حاضر نمی شوند و با معرفی گواهان دادگاه 
در وقت تعیین شده دیگری گواهی انها را استماع می کند نظر به جمیع محتویات اوراق پرونده دعوا خواهان وارد نیست زیرا مستند خواهان 
در اثبات ادعای وی گواهی گواهان است و شهادت که اخبار به حقی برای غیر و به ضرر دیگری است باید مطابق با دعوا بوده و مفادا هم متحد 
باشد اما گواهی گواهان در میزان ملک مضووع دعوا مطابق با دعوا نیست و مفاد انها نیز یکی نمی باشد چه اینکه یکی از گواهان میزان ملک 
را چهار صد مترمربع و دیگری هفت هزار مترمربع اعام می کند از طرفی گواهان تعرفه ش�ده هیچکدام خود ش�اهد و ناظر وقوع عقد بیع 
نبوده اند و صرفا بر شنیده های خود از دیگران گواهی داده اند در حالیکه گواهی بر شهادت گواه اصلی در صورتی مسموع است که به علت 
غیبت بیماری سفر و امسال ان حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد ولی هیچ دلیلی بر موارد اخیر ارائه نشده است همه ی اظهارات گواهان 
که فاقد شرایط مقرر قانونی بوده است در خصوص ملک مورد ادعای خواهان در روستای رودبرده می باشد و گواهان تعرفه شده اساسا هیچ 
اطاعی در خصوص ملک مورد ادعای خواهان در روستای طالم سه شنبه و خرید ان از خوانده نداشته اند بنابراین دادگاه به استناد مواد 1257 
– 1258- 1316 – 1317 و 1320 قانون مدنی و مواد 197 و 231 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر بی حقی 

خواهان صادر و اعام می کند این رای ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گیان می باشد .
ح  5950   رییس شعبه دوم دادگاه عمومی سنگر- حسن غامی میانسرائی 

آگهی مزایده
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970139 صادره از شعبه دوم شورای حل اختاف  رضوانشهر محکوم علیه رحمت اله امیری محکوم است به 
پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هشتاد و شش هزار تومان اجور واحد مسکونی و بابت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق محکوم 
لهم محمد حسین و علی میرزا جملگی عبدلی و نیز مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان نیم عشر دولتی در قبال مبالغ فوق الذکر یک قطعه زمین 
خش�کی متعلق به خود را معرفی نموده اس�ت که با مشخصات ذیل می باشد مشخصات مال: یک قطعه زمین خشکی از مستثنیات قانونی 
خویش تعرفه شده با مشخصات مساحت تقریبی حدود یک هزار و هشتصد مترمربع با حدود اربعه مشخص به شرح ذیل شماا متصل به منابع 
طبیعی شرقا متصل به خانه محوطه تحت  سلطه رفعت امیری جنوبا متصل به شارع عام و غربا متصل به خانه محوطه و تصرفات عبداله امیری 
واقع در ییاق برن مشهور به بالن سر برابر بررسی و استعامات به عمل امده و شرایط استقراری ان و ارزش ریالی براورد شده جمعا 900000000 
ریال نود میلیون تومان که توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و ارزیابی شده و در روز پنج شنبه 1397/11/25 ساعت 10 الی 11 ظهر با 
حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقاب شهرستان رضوانشهر در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان رضوانشهر 
به فروش میرسد طالبین و خریداران می توانند در وقت فوق الذکر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند هر کس که از قیمت پایه بااترین 
قیمت را پیشنهاد نماید به ایشان فروخته خواهد شد و خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 

نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز نموده و قبض را به اجرای احکام تسلیم نماید کلیه هزینه های اجرایی و غیره بر عهده خریدار است
ح   5951    قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان رضوانشهر- رضا علی درویشی 

)512/366( ان�حصار وراث�ت )97/1251(
 نظر به اینکه آقای/خانم محمد باقر دهنو خلجی دارای شناسنامه شماره 98 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1251 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیل دهنو خلجی به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/07/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- احمد دهنو خلجی ش.ش: 383 ت.ت: 1358 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- محمد 
باقر دهنو خلجی ش.ش: 98 ت.ت: 1365 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- مقداد دهنو خلجی ش.ش: 400 ت.ت: 1360 ص: نیشابور پسر متوفی. 4- زهرا 
دهنو خلجی ش.ش: 1 ت.ت: 1350 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- فرزانه دهنو خلجی ش.ش: 1342 ت.ت: 1367 ص: نیشابور دختر متوفی. 6- سلطان 
دهنو خلجی ش.ش: 316 ت.ت: 1353 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 7- کلثوم دهنو خلجی ش.ش: 346 ت.ت: 1354 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 
8- آسیه دهنو خلجی ش.ش: 362 ت.ت: 1355 ص: نیشابور دختر متوفی. 9- خدیجه دهنو خلجی ش.ش: 50 ت.ت: 1363 ص: فیروزه دختر متوفی. 
10- فاطمه دهنو خلجی ش.ش: 281 ت.ت: 1332 ص: تحت جلگه 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 سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/367(رای شورا )97/459(
کاس�ه پرونده :10/97/459، شماره دادنامه :690/98 -97/7/25 خواهان : مجتبی بلبلی ) نیش�ابور خ رئوف 2 پ 18 (، خوانده : 1- هادی زروندی 
2- علی شادی ) 1و2 مجهول المکان(، خواسته : واخواهی از 96/527 ش 13 )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان مجتبی بلبلی فرزند رمضانعلی 
به طرفیت هادی زروندی 2- علی شادی بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مطالبه وجه به مبلغ بیست میلیون تومان به موجب چک شماره 
401727 مورخ 97/03/25 عهده بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و تأمین خواسته فوری با عنایت به اظهارات خواهان 
که اعام نموده است مبلغ فوق را از خوانده بابت بدهکاری وی طلبکارم و علیرغم مراجعات مکرر به وی از پرداخت آن امتناع نموده لذا تقاضای صدور 
حکم خواسته را دارم خوانده نیز علیرغم اباغ قانونی در شورا حضور نیافته و هیچگونه ایحه و دفاعیه ای به شورا تقدیم ننموده است لذا شورا با 
توجه به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات پیوست دعوی خواهان از جمله وجود اصل چک مستند دعوی مطروحه در ید خواهان دالت 
بر بقاء دین ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد و از طرفی خوانده علیرغم استحضار از وقت دادرسی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاع و تکذیبی 
به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان در این مرحبه از دادرسی  را وارد دانسته و مستنداً به ماده 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص به مصلحت نظام و استفساریه آن حکم 
به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و شصت و هفت هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک  97/3/25 تا یوم الوصول طبق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی به نفع خواهان صادر 
و اعام می دارد. رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم عمومی حقوقی 

شهرستان نیشابور می باشد .
پیرزاده- قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور
511/368آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمید رحیمی فرزند محمد علی

خواهان خانم راحله بنی هاشم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید رحیمی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو سواری مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987506400915 شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/01 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� مطهره عودی  

511/369آگهی
خواهان علی اصغر فرخی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972413 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کنیز ساده دل در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 
1� محمد 2� عزیزه 3� محمد مهدی 4� جواد 5� علی 6� احمد 8� علی اصغر همگی فرخی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/370آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970721. بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد علی صادقی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست سید 
مهدی اربابی  محمدآباد  علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513801334  در پرونده 9709987513800705  خوانده 
محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 31/520/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/136/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سر رسید چک 1393/12/28 لغایت یوم ااداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد 

در  حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/371آگهی
شماره بایگانی: 970306 . پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه علی اکبر پاکروان که مجهول المکان می باشد اباغمی گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977513800932 صادره از شعبه 308 در پرونده شماره 9709987513800305 محکوم هستند به پرداخت 1� مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل  خواسته 2� مبلغ 1/554/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 96/10/1 
لغایت یوم ااداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین میگردد ضمن پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
دولت در حق محکوم له علی اکبر پاکروان  شده اید  ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایی در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود..
دفتر شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/372آگهی
خواهان محمد ابرودی دادخواستی به طرفیت خوانده ناهید عرفانیان رضایی سفایی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارجاع وبه کاسه 970954 ثبت گردیده است که وقت 
رسیدگی آن 1397/11/24 و ساعت 9 تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی  

511/373آگهی
خواهان مرتضی رخشانی دادخواستی به طرفیت خوانده الهام جمالی هندری  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم  شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارجاع و به کاسه 970968  ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن 
1397/11/24 و ساعت 9/30 تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی  

511/374آگهی
آقای حسن قربانی چرمی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمد علی کنعانی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می گشود که پروند کاسه 
970389 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر مطالبه وجه چک محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 16/720/000 ریال بابت اصل 
خواسته )بخواسته مطالبه وجه فقره  چک به شماره 278318� 97/2/25 عهده بانک ملت شعبه میدان بار مرکزی سپاد به مبلغ 16/720/000 ریال 
(2� مبلغ 762/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 97/2/25 الی یوم الوصول براساس نرخ بانک 
مرکزی در حق محکوم له صادر و اعام می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع به اجراء گذارده خواهد شد و پس از این 

برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطای دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی

511/375آگهی
آقای غامرضا دائی صادقی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مرتضی ادبی نسری به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 970385 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر مطالبه وجه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 26/300/000 ریال بابت اصل 
خواسته )به خواسته مطالبه مبلغ  26/300/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 678318 مورخ 97/3/24( و مبلغ 1/632/750 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم محاسبه  و 
در حق محکوم له محکوم می نماید نیم عشر دولتی در  حق صندوق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع به اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ 

یا اخطای دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی

511/376آگهی
خواهان  میثم محمودی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیده یوسفی به خواسته مطالبه وجه تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی  به شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع و به کاسه 9709987513800899   ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/29 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
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511/230آگهی
خواهان سیده صدیقه هوسی دادخواستی به طرفیت خانم زیبا داودی به خواسته یک فقره چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی �� نبش قرنی 
24 ارجاع و به کاسه 970287  ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 97/12/6 ساعت 8/30 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 شورا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی  امور دفتری شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

512/231آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده کاسه 970147 اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیه شرکت کشت و صنعت سیسارون به مدیریت خیراله توکلی 
محکوم است به پرداخت 2/820/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 84/970/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له عباس رجب زاده و پرداخت هزینه حق ااجرا در حق صندوق دولت می باشد که اموال ذیل توقیف 
و توسط هیئت کارشناسان آقایان کریمیان و غیب دوست و حسینی سرچشمه ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/11/06 از ساعت 8 الی 9 
صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نمایند دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 
به بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده مزایده 
وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد. شرح اموال مورد مزایده: یک قطعه ملک شرکت کشت و صنعت سیسارون دو نبش به شماره a 850 واقع در شهرک صنعتی توس فاز 2 
خیابان اندیشه نبش شرقی اندیشه 13 از اراضی شرکتهای صنعتی استان خراسان رضوی با کاربری فروشگاه مواد غذایی و دفتر مرکزی می باشد 
که مساحت عرصه 827 مترمربع دارای پایان کار واحد صنعتی به شماره 90050 مورخه 1390/09/7- به مساحت 1429 متر مربع تحت نظارت  
مهندس آرش توکلی میباشد اعیان مذکور در طبقه همکف شامل رستوران با سالن پذیرایی آشپزخانه و انباری و سردخانه می باشد و طبقه اول 
شامل 3 دفتر کار اداری یک انباری   یک سوئیت و یک سالن پذیرایی که دارای انشعابات آب برق گاز میباشد و پشت بام کف پوش سنگ سرویس  

بهداشتی و انباری که ارزش ششدانگ عرصه و اعیان با مشخصات فوق به مبلغ 34/980/000/000 ریال ارزیابی  گردیده است.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز � لگزیان

511/232آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/4/961122شرکت تولیدی نساجی 
پیروز بافت محکوم است به پرداخت مبلغ 78/830/421 ریال به در حق مهدی آزادی و نیز مبلغ 3/851/521 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 در تاریخ 97/11/15 از ساعت 8/45 الی 9/30 
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 مزاید اقدام 
گردد ضمناً 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 خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: یک عدد ماشین 
نساجی ساخت  کشور سوئیس و شرکت suzler مدل ES3600 با عرض بافت 360 سانتی متر به همراه رزرو پود و چهار عدد ورد 10000 پایه و تابلو 

برق مربوطه است که توسط کارشناس640/000/000 ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/233آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه شماره 52/976383 صادره از حوزه شماره 250 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم موسی 
یاورآشفته جمعا به پرداخت مبلغ 148/863/839 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم سعید دهقان به 
نمایندگی فاطمه شیرازی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار از اموال 
مشروحه ذیل در قبال محکوم له به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/13 از ساعت 9 الی 9/30 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی شوراهای  حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد مزایده از قیمت  پایه شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند  ظرف پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود  ضمناً حداقل ده درصد از بهای  فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس 
از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده: یک دستگاه خودروی پراید سواری به رنگ سبز مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 12 834 م 66 
وضعیت گلگیرهای جلو تعویضی درب موتور رنگ دار � چراغ عقب شکسته � گلگیر سمت چپ رنگ دارد استیک ها 30 درصد که طبق  نظر 

کارشناسی مبلغ 95/000/000 ریال معادل نه میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی گردیده است.
اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/234آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 53/970085 صادره از حوزه شماره 102 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم فرشید صدری 
کمال جمعا به پرداخت مبلغ 135/783/019 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم اکبر همتی فر محکوم 
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار از اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گریده در تاریخ 97/11/14 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای  
حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت  پایه شروع 
و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند  ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود  ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد 
مزایده عبارت است از: بلوز پسرانه آستین دار پنبه ای دارای چاب برجسته یا ضامن آهو مارک هشت دارای 10 رنگ و سایز بندی 60� 55� 50� 45 

تعداد 700 عدد قیمت واحد 190/000 ریال مبلغ کل طبق نظر کارشناسی 133/000/000 ریال معادل سیزده میلیون و سیصد  هزار تومان می باشد.
اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/235آگهی اباغ دادنامه
در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد باوکالت  خانم مهین افتخار نژاد به طرفیت خواندگان به اسامی 1� آقای عباس ندافی فرزند محمد علی 2� 
آقای عسکرعائی فرزند حسن به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 2502/348265 
مورخ 96/9/8 عهده بانک حکمت ایرانیان به مبلغ 220/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه با عنایت به خواسته خواهان، ماحظه اصول مستندات وی و این که خواندگان با وجود اباغ صحیح مفاد اخطاریه ها درجلسه رسیدگی حضور 
نیافته ، ایحه ای ارسال نداشته و در قبال ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی هیچ گونه ایراد و دفاعی از خویش به عمل نیاورده اند، لذا بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان به ترتیب خوانده ردیف اول به عنوان مدیون اصلی و سایر خواندگان به ضامنین 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را درحد خواسته محمول به صحت تشخیص و منتهی به صدور دادنامه 
شماره9709977580501494 شده، به استناد مواد 198، 515، 518 از قانون آئین دادرسی مدنی و 310، 311، 313 از قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به  پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 
7/632/000 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه و مبلغ 6/480/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه 
وجه چک از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادر 
شده نسبت به خوانده ردیف دوم  غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. و نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به اباغ واقعی 

مفاد اخطاریه از طریق سامانه ثنا حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( � راضیه ابراهیمی

511/236آگهی
خواهان / خواهان ها مهدی صالحیان  دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان کبری براتی شایه  به خواسته اثبات وقوع بیع الزام به تنظیم سند 
خودرو تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و 24 و به  کاسه 970917  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/08 ساعت 9 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� فهیمه تقوی استاد

511/237آگهی
شماره بایگانی : 970103. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  کریم شعبانی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977514600411 صارده از شعبه 316 در پرونده کاسه 9709987514600103 محکوم به پرداخت مبلغ 45000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1922500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/2/5 لغایت اجرای حکم 
که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له سید علی حسینی مقدم و نیم عشر دولتی 
شده اید. ظرف مدت 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 دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � مریم پژند

511/238آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد اوریب زاد فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست موسی اصغری 
علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977506301360 مورخ 1397/10/12 در پرونده کاسه 183/970829 خوانده 
محکوم است به مبلغ پرداخت 1� مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ دو میلیون و نود و پنج ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر و 3� مبلغ دویست و پنجاه و هفت هزار و ششصد ریال بابت تعرفه خدمات قضایی و 4� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت درج 
آگهی  5� خسارت تایخر تادیه وفق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت با تاریخ سر رسید 
چک یکسان است 97/6/15 که مقارن با تاریخ سر رسید است لغایت یوم اادا در حق  خواهان صادر و اعام می گردد. حق خواهان محکوم شده 

اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/239آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید مهدی موسوی  فرزند سید احمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست حمیدرضا 
مشکانی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977506301366 مورخ 1397/10/12 در پرونده کاسه  183/970835 خوانده 
محکوم است به مبلغ پرداخت 1� مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال و 3� مبلغ دویست 
و پنجاه و هفت هزار و ششصد ریال بابت تعرفه خدمات قضایی 4� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و 5� در خصوص 
خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت 97/4/2 لغایت یوم ااداء در حق خواهان صادر و 

اعام می گردد در حق خواهان محکوم شده اید  رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/240آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آقای س�ید محمد اس�دیان فرزند ابراهی�م  فعا مجهول المکان اب�اغ میگردد در مورد دادخواس�ت 
9709987506300810 علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977506301336 در پرونده کاسه  183/970815 خوانده 
محکوم است به مبلغ پرداخت 1� مبلغ 36/640/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/360/000  ریال بابت هزینه دیر کرد جمعا به مبلغ 45/000/000 
ریال و2- مبلغ 1/682/500 ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و 257/600 ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی و 450/0000 ریال و 3� خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعامی در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت 
چک 96/10/16 لغایت یوم اادا که توسط اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید  رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/241آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای وحید صدوقی فرزند سید مصطفی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سید حجت 
سیدی زاده علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514201518 مورخ 97/10/09 در پرونده 970997/312 خوانده 
محکوم اس�ت به مبلغ  30/000/000 ریال بابت اصل  خواس�ته و مبلغ 1/863/200 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید تا یوم الوصول محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/242آگهی
خواهان مسعود براتی سنتوک دادخواستی به طرفیت خوانده 1� مهدی خوربار کرد 2� مریم رضایی به خواسته مطالبه سفته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شمار چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر 
شمالی  کوثر شمالی 15 ارجاع و به کاسه 971345/312 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/23 ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان خوانده و درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/243آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی خانم مهکامه شیرخانی فرزند محسن فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست مرتضی چرخ ابنوس 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514201511 مورخ 97/10/09 در پرونده 971045/312 خوانده محکوم است به مبلغ  
10/000/000 ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 744/1/060 ریال هزینه دادرسی در دو مرحله و مبلغ 450/000 

ریال درج  آگهی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/244آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا صفائی کریم آباد فرزند محمد  فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست محمد تمامی 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514201517 مورخ 97/10/09 در پرونده 970659/312 خوانده محکوم است 
به مبلغ  10/000/000 ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ 365/000 ریال هزینه دادرسی و بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم 

الوصول محاسبه  در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/245آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم شوکت عرفانیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم بهنام قلی پور 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977501901241 مورخه 1397/09/19 در پرونده کاسه 970948 به : 1� مبلغ شش 
میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته 2� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  97/6/5 تا یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم 
شاخص بانک ملی مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 3� مبلغ یک میلیون و دویست و شانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال هزینه 
دادرسی و 4� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/246آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای / خانم  علی خانزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم سید مجید امیر 
جهانشاهی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977501901329 مورخه 1397/10/04 در پرونده کاسه 22/970777 به 
: 1� مبلغ  یکصد و هفتاد  میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/843/800 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواست )97/8/1( محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای  صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/247آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای / خانم  محمد علی قهار سیج فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم مصطفی 
محمد زاده علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977501901328 مورخه 1397/10/04 در پرونده کاسه 22/970724 به 
: پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد و شش هزار و هشتصد و پنجاه تومان بابت هزینه ابطال تمبر 
و دادخواست و درج آگهی در روزنامه مبلغ چهل و پنج هزار تومان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و ضمائم در حق خواهان صادر و اعام می دارد 
دایره  اجرا خسارت تاخیر تادیه را به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدئر چک مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر مبنای نرخ  تورم از تاریخ صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ  صدور چک  96/10/28 تا زمان وصول 
آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام شده را محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای  صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/248آگهی
خواهان محسن اکبر زاده دادخواستی به طرفیت خوانده حمید مجیدی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع و به کاسه 970886 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/01 ساعت 9/30  
تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده و درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/249آگهی
خواهان محسن مطلق رونوشت حصر وراثت فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972385 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کیانی پارسا . در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� محسن 2� مجید 3� اسماعیل همگی مطلق )فرزند( 4� اقدس 5� اشرف 6� خسرو  همگی گلمکانی مطلق )فرزند( 7� منوچهر مطلق 
)فرزند(8� رقیه کریمیان فخار )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/250آگهی
خواهان الهه برومند رونوشت حصر وراثت فرزند مجتبی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972338 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مجتبی برومند در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� زهرا لعل دهقانی )همسر( 2� راهه 3� الهه 4� فائزه همگی برومند )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/251آگهی
خواهان غامحسن خادم کاته رونوشت حصر وراثت فرزند غامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972348 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   گل تسا رضائیان روشنائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� محمد 2�الهام 3� زهرا 4� معصومه 5� فاطمه همگی خادم کاته )فرزند( 6� غامحسن خادم کاته )همسر( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/252آگهی
خواهان علی محمد مرادی منظری رونوشت حصر وراثت فرزند مراد علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972407 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نرجس خاتون مرادی منظری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� فاطمه تاج دخت )مادر( 2� محمد علی احمد زاده یدکی )همسر( 3� رسول 4- رامین 5� راحله همگی 
احمد زاده یدکی )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 

وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/253آگهی
خواهان سید مصطفی حسینی کاهوئی رونوشت حصر وراثت فرزند ابوالفضل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972355 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره ایمان نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� سید ابوالفضل حسینی کاهوئی )همسر( 2� ماه منیر سادات 3� سید مهدی 4� صدیقه سادات 5� سید هادی 
6� سید حمید 7� سید امیررضا 8� سید مصطفی همگی حسینی کاهوئی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/254آگهی
خواهان اشرف محمدی خروشادی رونوشت حصر وراثت فرزند عبدالرزاق به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972147 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اکبری پاوائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� حمیده خانم محمدی خروشادی )مادر( 2� اشرف محمدی خروشادی )همسر( 3� محمد علی 4� مریم 5� 
محمدرضا 6� مرضیه 7� ملیحه 8� مرتضی همگی اکبری پاوائی  )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/255آگهی
خواهان میثم زیرک مکی رونوشت حصر وراثت فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971471 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن زیرک مکی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� معصومه هوشیار جزین )همسر( 2� میثم 3� مهدی 4� مجتبی همگی زیرک هوشیار )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/256آگهی
خواهان فریدون گرایلی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972351 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین گرایلی مقدم  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� فریدون گرایلی مقدم )پدر( 2� سکینه دهقان نیری )مادر( 3� فاطمه اکبر زاده )همسر( 4� محمد جواد گرایلی مقدم )فرزند( . اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/257آگهی
خواهان مریم عزت احمدی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972402 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی فرجادنیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 
به: 1� آناهید 2� آراد همگی فرجادنیا )فرزند( 3� رضا فرجادنیا )پدر( 4� مریم عزت احمدی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/258آگهی
خواهان رضا عرفانی صفا پیشه رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972403 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عرفانی صفا پیشه در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� فاطمه کربائی پور صفری )همسر( 2� راحله 3� رضا 4� راسله 5� رحیم همگی عرفانی صفا پیشه )همسر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/259آگهی
خواهان جواد تقی زاده بالونی رونوش�ت حصر وراثت فرزند اردش�یر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 972340 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اردشیر تقی زاده بالونی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� زهرا گنجه زاده )همسر( 2� شراره 3� جواد 4� حسین همگی تقی زاده بالونی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/260آگهی
خواهان  زینت عوض بیگی رونوشت حصر وراثت فرزند محمد حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972298 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر  عوض بیگی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� زینت عوض بیگی )همسر( 2� الهام 3� احسان 4� رضا 5� رسول 6� زهرا همگی عوض بیگی )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/261آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت جوانشیر قابل فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9702278 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شیخی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� جوانشیر 2� جمیله 3� عزیزاه 4� جال 5� زاهد 6� منیژه 7� نوراه � 8� پروین 9� منوچهر همگی قابل )فرزند( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/262آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای رضا محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده رحیم فردوسی نژاد فرزند محمد بخواسته ابطال سند انتقال ملک تقدیم دادگاه حقوقی 
مشهد نموده که به شعبه 26 دادگاه حقوقی ارجاع ارجاع و به کاسه 29/970712  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/4 و ساعت 9/15 
صبح می باشد. به علت مجهول المکان بودن و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/263آگهي 
پیروآگهي های قبلي به اقاي جواد سلمانی کاخکی فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد درخواست محمد لنگران طرقبه  بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503901010 در پرونده کاسه 970549 و به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/329/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 450000 ریال بابت درج آگهی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و 

ازتاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي در این شوار است.
شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

512/264آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای هشام قنبری فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که زهرا مختاری جعفرآباد فرزند مسلم دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 7 شورای حل اختاف قوچان ارائه  و به کاسه 97-237 ش 7 و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 
9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی  به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه7 شهرستان قوچان به نشانی خیابان ناصر خسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه7 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/265رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم اکرم دلیر باوکالت اس�دا... کیوان راد داراي شناس�نامه شماره 0872970681به شرح دادخواست به کاسه 97-531 شعبه 5 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان قربانعلی میری یزدان آباد به شناسنامه شماره 348 در 
تاریخ1394/8/26  در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فیروزه میری یزدان آباد کد ملی 
0870349511 ت تولد 1349/6/6 صادره از قوچان فرزند متوفی 2-حوریه میری یزدان آباد کد ملی 0870378570 ت تولد 1351/5/20 صادره از 
قوچان فرزند متوفی3- حسن میری یزدان آباد کد ملی 0870437011 ت تولد 1356/4/3 صادره از قوچان فرزند متوفی 4- فاطمه میری یزدان 
آباد کد ملی 0870469525 ت تولد 1360/6/30 صادره از قوچان فرزند متوفی5- اس�ماعیل میری یزدان آباد کد ملی 0872485021 ت تولد 
1363/1/1 صادره از قوچان فرزند متوفی 6- ناهید میری یزدان آباد کد ملی 0872935841 ت تولد 1365/2/1 صادره از قوچان فرزند متوفی7- 
حسین میری کد ملی 0870378589 ت تولد 1354/5/1 صادره از قوچان فرزند متوفی8-عباس میری کد ملی 0870437021 ت تولد 1358/5/1 
صادره از قوچان فرزند متوفی 9- حلیمه عفتی چیتگر کد ملی 0872230333 ت تولد 1334/1/1 صادره از قوچان 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.
قاضی شورا شعبه5 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/266آگهی وقت رسیدگی 
در پرونده کاسه 101/970366 متهم آقای جواد یوسفی ده سرخی فرزند محمدرضا به اتهام صدور چک بامحل موضوع شکایت شاکی از وی  
تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون ائین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در 
وقت رسیدگی در روز شنبه مورخه 1397/11/27 ساعت 10/30 در شعبه 103 دادگاه کیفری 2 تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در 

صورت عدم حضور سبب اتخاذ تصمیم قانون خواهد شد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 تربت جام

512/267آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای جواد کابلی، فرزند علی اکبر به نشانی گناباد میدان غدیر لوازم خانگی و صوتی تصویری کابلی به کاسه 766/96  
به خواسته مطالبه وجه نظر به اینکه خوانده/ خواندگان مجهول المکان می باشند. پیرو آگهی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه 
گردیده، لذا خوانده/ خواندگان: آقای سید امیر بطحائی فرزند سید قاسم به نشانی فعا مجهول المکان محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین و اعام می شود و مبلغ 530/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرا در حق دولت می باشند، لذا مراتب وفق مقررات مواد 
118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته خوانده 

شود. و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه سه شورای حل اختاف گناباد 

512/268آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان سعید نمازی فرزند ناصر در پرونده کاسه 97/168 به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال بابت چک شماره 735176-
95/1/15 و مبلغ 1/130/000 ریال بابت قسمتی از فاکتور خرید جمعا به مبلغ 6/130/000 ریال بانضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشند. پیرو آگهی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خوانده آقای علی عبدالهی فرزند 
امیر محکوم به پرداخت مبلغ 6/130/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 95/1/15 برای چک شماره 735176 و تقویم دادخواست97/3/7 
برای فاکتور تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین واعام می شود و مبلغ 261/625 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
150/000 ریال بابت حق الدرج آگهی در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرا در حق دولت می باشند، لذا مراتب وفق 
مقررات مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا 
گذاشته خوانده شود. و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف گناباد 

512/269آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی قنبر آبادی فرزند عباسعلی
خواهان خانم راضیه زرین پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی قنبرآبادی فرزند عباسعلی  بخواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985754400111 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جغتای ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 و 
ساعت 12تعیین 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 اول دادگاه عمومی شهرستان قوچان جغتای

512/270آگهی
شاکی آقای خذیفه فندختی نژاد شکایتی علیه متهم آقای جال صمدی پور فرزند احمد دایر به توهین اشخاص عادی و تهدید و ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو در شعبه دوم دادیاری دادسرای تایباد مطرح نموده است که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان تایباد واقع در تایباد ارجاع و به کاسه 970675 ثبت گردیده که عارغم احضار متهم در شعبه حاضر نگردیده   به  علت مجهول المکان 
بودن متهم طبق  ماده 174  قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر 
اگهی و اطاع از مفاد آن ظرف یکماه به دادسرای تایباد مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود و همراه داشتن وکیل دادگستری از خود دفاع نماید. 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تایباد

512/271رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه غامعلی پور داراي شناسنامه شماره 3666 به شرح دادخواست به کاسه 2/761/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله غام علی پور به شناسنامه 621 در تاریخ 1386/4/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- عذری غامعلی پور فرزند رحمت اله متولد 1339/3/22 شماره ملی 6509333376 
فرزند متوفی2- سکینه غامعلی پور فرزند رحمت اله متولد 1335/9/16 شماره ملی 6509333368 فرزند متوفی3- فاطمه غامعلی پور فرزند 
رحمت اله متولد 1341/8/2 شماره ملی 6509334666 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 شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان  رشتخوار

512/272اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 101/970752 اقای هادی صفری به اتهام ضرب و جرح و مشارکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون ایین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه اگهی و 
متهمین مکلف اند در مورخ 97/11/27 ساعت 9/30 در شعبه 101 کیفری دو قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند.در صورت عدم حضور 

تصمیم قانونی ازم اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری قوچان

512/273آگهی مزایده مال غیر منقول مرحله اول
به موجب اجراییه صادره درپرونده کاسه 950332 ج م  محکوم علیه سجاد رضایی فرزند رضا محکوم به پرداخت 244/735/423 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ) 1393/12/07( تا صدور حکم اعسار و تقسیط بر مبنای شاخص اعامی 
بانک مرکزی در حق محکوم له علی جهانی فرزند محمدرضا و  نیز 5 درصد مبلغ محکوم به بابت نیم عشر دولتی و با عنایت به اینکه محکوم 
علیه و شخص ثالث) علی اکبر محمدقلی زاده گوجه فرزند رسول( نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی تاکنون اقدامی ننموده اند و 
با توجه به اینکه شخص ثالث آقای علی اکبر محمدقلی زاده گوجه فرزند رسول ششدانگ یکباب منزل به پاک 429 فرعی از 170 اصلی بخش 
دو قوچان به مساحت 402/18 متر مربع در حال حاضر بصورت زمین خالی وفاقد امتیازات آب و برق و گاز می باشد واقع در قوچان – بلوار امام 
رضا )ع( شرقی کوچه امام رضا شرقی 3 بن بست اول سمت راست پشت سیلو گندم درب روبرو بابت محکوم به و هزینه های اجرایی از ناحیه 
محکوم علیه سجاد رضایی معرفی نموده توسط هیات کارشناسان به بملغ 322/000/000 ریال ) سی ودو میلیون ودویست هزار تومان( ارزیابی 
گردیده بدین وسیله حسب تقاضای محکوم له ششدانگ پاک فوق الذکر روز چهارشنبه 1397/11/17 ساعت 9 صبح دردفترشعبه دوم اجرای 
احکام مدنی دادگستری قوچان ازطریق مزایده حضوری به فروش می رسد ومزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه شخصی که بااترین قیمت 
را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس وبه صورت نقدی به صورت قبض سپرده دریافت خواهد شد چنانچه 
برنده مزایده به هردلیل درزمان مقرر بهای مورد مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود . 
عاقمندان درصورت تمایل می توانند 5 روزقبل ازمزایده به دفتراجرا مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنها ازملک مذکورازسوی این اجرا داده شود 
کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود تخلیه وتحویل ملک ارتباطی به این پرونده اجرایی نداشته و مستلزم اقدامات 

قانونی ازناحیه برنده مزایده می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان 

512/274آگهی اباغ اجرائیه
شماره 605/97/ 6 - پیرو آگهی شماره 4343 مورخه 1397/8/27 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای سیدغامرضا عادل فرزند سیدرضا از طریق 
جراید ودر اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود بموجب 
دادنامه شماره 598-97/7/24 صادره از   حزوه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه که به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته دو 
فقره سفته و پرداخت مبلغ 2/465/000 هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9/12/ 96 الی یوم الوصول در حق محکوم له محکوم 
شده اید مفاداجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ و یا اخطار دیگری 

نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی اعام نمائید. 
دبیر حوزه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه

511/275آگهی
خواهان محمد تقی عبادی دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی حسینی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع 
� روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501300899 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت 8 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/276آگهی
خواهان محمدرضا میرزائی مقدم  دادخواستی به طرفیت خوانده زکیه رجبی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � 
روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987500400933 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت 8 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/277آگهی
پیرو آگهی ها منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه ابوالقاسم قریب که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9309977500800028 صادره از شعبه 8 شورای حل اختاف در پرونده شماره 9209987500800562 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال اصل خواسته و مبلغ صد و سی و چهار هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ 420/000 ریال هزینه درج آگهی در روزنامه و مبلغ یک میلیون و 
هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا یوم اادا  که در واحد اجرای احکام محاسبه می 
گردد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید،  ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 

اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

511/278آگهی
پیرو آگهی های قبلی به  غامعباس قاسمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست    حامد سلیمانی پور بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977500800804 در پرونده کاسه 970540 حکم به محکومیت خوانده به 1� مبلغ 100/000/000 یال 
بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2/862/00 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان پرداخت نمایید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

511/279آگهی
خواهان آقای هادی ابهامی دادخواستی به طرفیت خوانده حسن صادق قرقی  خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � 
روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  970924  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت 8/30  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

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

511/280آگهی
خواهان مرتضی رخشانی دادخواستی به طرفیت خوانده سیما نعیمی  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � 
روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987500100929 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 9/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

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

511/281آگهی
پیرو آگهی ها منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمود تقوی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد  چون وفق دادنامه شماره 
9709977500101113 کاسه 970778 خوانده به پرداخت 1� مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ یک میلیون و 
ششصد و بیست و هفت هزار و ششصد ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید آن )96/12/5( 
تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آ توسط اجرای احکام 
شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد شد صادر و محکوم شده اید، مراتب بدین وسیله  در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/282آگهی
خواهان مریم نوری دادخواستی به طرفیت خوانده علی اصغر قربانی محمود آبادی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع 
� روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987500101003  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه یک شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � طیبه اسماعیلی

511/283آگهی
خواهان محمدرضا میرزائی مقدم با وکالت محبوبه باصری باغسیاه دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان ابراهیمی قندیشتنی  به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم  شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مش�هد واقع در مش�هد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987500100901  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � طیبه اسماعیلی

511/284آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خانم مجبوبه قاسم تبار 2� آقای محمد خسروی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست  مرتضی صدیقی 
کیا  بطرفیت ش�ما به خواسته وجه چک به موجب  حکم ش�ماره 9709977500901080 در پرونده کاسه 970880 محکوم است به محکومیت 
تضامنی محکوم اند به اینکه 1� مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 1/075/000 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر و هزینه درج 
آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ سر رسید 97/1/27 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم  بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/285آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای نصیر براتی گجوان فعاً مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سید علی اکبر نورانی اوجاکی به 
طرفیت ش�ما به خواسته وجه چک به موجب  حکم ش�ماره 9709977500901112 در پرونده کاسه 970681 محکوم است به پرداخت1� مبلغ 
155/000/000  ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2385500 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر  تادیه 
از تاریخ سر رسید چکها تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/286آگهی
خواهان یاسر رمضانی دادخواستی به طرفیت خوانده فضیله منصوری  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  970953  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/01 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/287آگهی
خواهان حمید رعنایی رشتخوار با وکالت وهاب زاده موسوی  دادخواستی به طرفیت خواندگان عبداله جوان و احمد اهوتی  به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  970474  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 
ساعت 17 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی  و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

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

511/288آگهی
خواهان حمید رعنایی رشتخوار با وکالت وهاب زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان معصومه شهابی و احمد اهوتی و سید حسین رحمان  
به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  970473  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 16/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/289آگهی
خواهان مصطفی رزاقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی صباغی  به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم  شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع 
� روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501700946  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/04 ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/290آگهی
خواهان افشین شعبانی به طرفیت خواندگان: 1� حامدابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند محمد علی 2� رضا ابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند محمد علی 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501400902  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

511/291آگهی
خواهان حمیدرضا محسنی به طرفیت خوانده سمیه رشیدی تاچکانلو به خواسته مطالبه خسارت تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواج ربیع � روبروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501401004  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 
� نصر آبادی

511/292آگهی
خواهان مهدی حسین پور به طرفیت خوانده مهدی علیپور شادمهری فرزند علی اکبر  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان 
خواج ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501400963  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 ساعت 
8  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب  یک  نوبت در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  شورای حل اختاف شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 
� نصر آبادی

511/293آگهی
خواهان محمد علی هادی زاده رئیسی رونوشت حصر وراثت فرزند  حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972353 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده فاطمه شیردل نیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� هائیده 2� محمد علی 3� شراره همگی هادی زاده رئیسی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/294آگهی
خواهان علیرضا قره نی رونوش�ت حصر وراثت فرزند محمد حس�ین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 972326 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا قره ئی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� معصومه عبیری)همسر( 2� طاهره 3� علیرضا 4� زهرا 5� احمدرضا 6� محمود رضا 7� مریم همگی قره ئی )فرزند( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/295آگهی
خواهان ناهید نظام دوست رونوشت حصر وراثت فرزند حسین به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972379 از این دادگاه  درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان کاظم آهنگر سریزدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است  به: 1� غامحسن آهنگر سریزدی )پدر( 2� مریم داروغه )مادر( 3� ناهید نظام دوست )همسر( 4� فاطمه 5� بهار همگی آهنگر 
سریزدی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/296آگهی
خواهان جواد کاظم زاده  رونوشت حصر وراثت فرزند به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972336 از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان جواد کاظم زاده  در  اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است  به: 1� فاطمه 2� جواد 3� فهیمه 4� محمد 5� فائزه همگی کاظم زاده )فرزند( 6� کبری محبی )همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/297آگهی
خواهان سعید ابریشمی  رونوشت حصر وراثت  فرزند  به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972058 از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان نصرت خانم ارباب در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است  به: 1� ثریا 2� سعید 3� سهراب 4� ساسان 5� سونیا همگی ابریشمی )فرزند(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/298آگهی
خواهان زهره کریمیان اشتیبانی رونوشت حصر وراثت  فرزند  به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972383  از این دادگاه  درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان علیرضا حرقی ابرده در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است  به: 1� زهرا کرمعلی )مادر( 2� احمد حرقی ابرده )پدر( 3� زهره کریمخان اشتیانی )همسر( 4� مجتبی 5�  مهرنوش همگی حرقی 
آشتیانی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/299آگهی
خواهان اکبر عسکری نائینی رونوشت حصر وراثت  فرزند  علی اصغر به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972381  از این دادگاه  
درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان  فاطمه نوینی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است  به: 1� کوکب 2� علی 3� اعظم 4� اکبر 5� اکرم  همگی عسکری نائینی )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

51/300آگهی
خواهان الهه دوگانی رونوش�ت حصر وراثت به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 972391  از این دادگاه  درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که اقدس حسن آبادی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است  به: الهه 
2� سرور 3� علی اصغر 4�  علی 5� جواد همگی دوگانی )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/301آگهی
خواهان  محمود هوشمند فر  رونوشت حصر وراثت  فرزند  غامحسین هوشمند فر به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972363  از 
این دادگاه  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان غامحسین هوشمند فر در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است  به: 1� محمود 2� سارا 3� احمد 4� سارا 5� مسعود 6� نعیمه 6� نجمه همگی هوشمند فر )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 

از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/302آگهی
خواهان سمیه نجومی رونوشت حصر وراثت  فرزند   به  شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972343  از این دادگاه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین  توضیح  داده که شادروان مجتبی نجومی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است  
به: 1�.منصوره عسکری )همسر( 2� فاطمه عطائی )مادر( 3� ستاره 4� سمیه همگی نجومی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/303آگهی
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد یوسف فعال فرزند محمد علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 972233 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا فعال  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� محمد یوسف فعال )پدر( 2� ملیحه خورسند امامی )مادر( 3� اسماعیل فاح )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/304آگهی
خواهان بی بی اکرم غفاریان عنبرانی رونوشت حصر وراثت فرزند سید مرتضی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972243 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید جواد طباطبائی یزدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� بی بی اکرم غفاریان عنبرانی )همسر( 2� سید الیاس 3� الهام سادات 4� الناز سادات 5� اسما 
السادات همگی طباطبائی یزدی )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/305آگهی
خواهان رونوشت حمیدرضا شکوهی فرزند محمد علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971352 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی شکوهی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� سارا رشید )همسر( 2� محسن 3� حمیدرضا 4� حامد 5� اکرم 6� اعظم 7� عفت 8� حشمت 9� طلعت همگی شکوهی )فرزندان(.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/306آگهی
خواهان زهرا آخرتی رونوشت حصر وراثت  فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972398 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو لوشابی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 
1� زهرا 2� فاطمه 3� غامحسن 4� خدیجه 5� محمد همگی آخرتی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/307آگهی
خواهان مریم برادران رونوشت حصر وراثت  فرزند رجبعلی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972393 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مسهود آزادواری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� مریم برادران )مادر( 2� حسن آزادواری )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/308آگهی
خواهان سیده سمانه نبوی رونوشت حصر وراثت  فرزند سید  حبیب اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972285 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حبیب اله نبوی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� فاطمه مرادی )فرزند( 2� سید رضا 3� سیده اکرم 4� سیده سمانه 5� سید علی 6� سیده اعظم 7� سید محمد 
همگی نبوی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 

ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/309آگهی
خواهان ملیحه رزم آور رونوشت حصر وراثت  فرزند حسینا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971859 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینا رزم آور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� ملیحه 2� محبوبه 3� زهرا 4� مهسا رزم آور )فرزند( 5� فاطمه مهدویان )همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/310رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای وحید قربانی سماغچه دارای شناسنامه شماره 17144 به شرح دادخواست به کاسه 971075 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قربانی سماغچه به شناسنامه 436 در تاریخ 89/9/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� وحید قربانی سماغچه فرزند احمد به ش ش 17144 و شماره ملی 094690241 فرزند 
متوفی. 2� فاطمه سااری فرزند غامرضا به ش ش 391 همسر متوفی. 3� محسن قربانی سماغچه فرزند محمد به ش ش 2599 فرزند متوفی. 4� 
مجید قربانی سماغچه فرزند محمد به ش ش 2017 فرزند متوفی. 5� مریم قربانی سماغچه فرزند محمد به ش ش 0923427775 فرزند متوفی. 
6� سکینه قربانی سماغچه فرزند محمد به ش ش 4560 فرزند متوفی. 7� صدیقه قربانی سماغچه فرزند محمد به ش ش 2448 فرزند متوفی . و 
مرحومه ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
رئیس شورا � شعبه 90 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/311آگهی
آقای فرهاد بیضائی احسان آباد فرزند ابراهیم پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای هاشم شجاع محلی فرزند محمد علی به طرفیت شما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970323 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته سه 
فقره چک به شماره 526836� 93/8/20 و 526837 � 93/7/20 و 526835 � 1393/6/30 جمعا به مبلغ 92/000/000 ریال 2� مبلغ 1/846/000 
ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت  هزینه درج آگهی روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  مطالبه قانونی 
وجه  چک به موجب تقدیم دادخواست مورخ 97/4/13 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم  بانک مرکزی محاسبه  خواهد شد در حق خواهان و 
نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی  یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه 
ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
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آگهی و اباغ مفاد نظریه کارشناسی حوزه 4  شورای حل اختاف قرچک
در پرونده کاسه  456/97  موضوع دعوی آقای علی قاسم زاده بطرفیت خوانده  آقای عبدالحسین زاهدی  
بخواسته مطالبه طلب نظریه کارشناسی وصول شده که بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار منتشر می شود تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی جهت رویت و 
ماحظه نظریه کارشناسی در این حوزه از شورا حاضر شده و چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بصورت 
مکتوب اعام نماید. درغیر اینصورت مفاد نظریه مصون از اعتراض تلقی و شورا در ماهیت دعوی اتخاذ 

تصمیم می نماید./
     2049    دبیر حوزه چهارم شورای حل اختاف قرچک

 آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 2/97ش/1112  وقت رسیدگی: 97/11/27  ساعت 9 صبح خواهان: اسماعیل سیفی خوانده: 
محمد جمال قشقایی خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  2 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده  
به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراانتشار 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. 
                                             1756/97/ خ      مدیر دفتر شعبه  2 شورای حل اختاف ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان سمانه حاجی احمدی خ 20متری معلم17-آخر کوچه خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی انحصار وراثت رای شورا سمانه حاجی احمدی 
فرزند یحیی به شرح درخواستی که به کاسه970504-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داشته  که یحیی 
حاجی احمدی فرزند یعقوب علی بشماره شناسنامه191 صادره ازکردکوی درتاریخ 1397/9/14دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگزفوت نموده 
ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-بی بی احمدی ف اکبر کدملی2249606552ت ت1338/1/1همسرمتوفی2-سمانه حاجی احمدی ف یحیی 
کدملی2249941890ت ت1365/6/27دخترمتوفی3-بهناز حاجی احمدی ف یحیی کدملی2249827516 ت ت2/1/ 1363دخترمتوفی4-بهنوش 
حاجی احمدی ف یحیی کدملی2249936005ت ت1364/6/14دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویاصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
                                 1399- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان بنین جمال لیوانی خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی انحصار وراثت رای شورا بنین جمال لیوانی فرزند ولی اله به شرح درخواستی که به 
کاسه970516-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته  که رحیم کاگرفرزند ولی به شماره شناسنامه1900صادره 
ازکردکوی درتاریخ1388/2/28دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگزفوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-حمیدرضا کاگر ف رحیم 
کدملی 2249623287ت ت1340/4/1فرزندمتوفی2-احسان کاگرف رحیم کدملی2248956991ت ت1344/2/10فرزند متوفی3-عباس علی کاگرف 
رحیم کدملی2249731926ت ت1352/1/1فرزند متوفی4-مظاهر کاگرف رحیم کدملی 2249597561ت ت1337/8/1فرزند متوفی5-زیور کاگر ف 
رحیم کد ملی 2249699941ت ت1348/6/15فرزند متوفی6-مهنازکاگر ف رحیم کدملی2249691495ت ت1347/1/1فرزندمتوفی7-ماریا کاگر ف 
رحیم کدملی 2249739692ت ت1353/5/10فرزند متوفی8-ام البنین کردجزی ف عموکدملی2249473552ت ت 1312/7/2 همسرمتوفی واغیر 
اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                 1398- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خواهان مهدی جهانشاهی س خ امام چاپخانه رسالت خوانده عموم ملت ایران خواسته آگهی انحصار وراثت رای شورا مهدی جهانشاهی فرزند فیض اله به 
شرح درخواستی که به کاسه970534-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصاروراثت نموده واعام داشته که فهیمه جهانشاهی فرزند فیض 
اله به شماره شناسنامه2240027940 صادره ازکردکوی درتاریخ1397/9/29در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگزفوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی 
عبارتند از1-مهدی جهانشاهی ف فیض اله کدملی2092135791ت ت1360/3/28برادرمتوفی2-محمد جهانشاهی ف فیض اله کد ملی2092021877ت 
ت1356/4/27برادرمتوفی3-فاطمه جهانش�اهی ف فیض اله کد ملی   2249750033 ت ت1354/2/3خواهرمتوفی4-زهرا جهانشاهی ف فیض اله 
کدملی2249750025ت ت 1353/2/3 خواهرمتوفی واغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                 1397- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا آقای س�عید حسین زاده مهدوی فرزند کریم اله به شرح درخواستی که به کاس�ه970505/ش2-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته  که کریم اله حس�ین زاده مهدوی فرزند حس�ن به ش�ماره شناس�نامه7 صادره ازکردکوی در 
تاریخ1397/9/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز فوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-سعید حسین زاده مهدوی ف کریم 
اله کدملی2249817251ت ت6/1/ 1362فرزند متوفی2-ذبیح اله حسین زاده مهدوی ف کریم اله کدملی2249956731ت ت1365/6/30فرزند 
متوفی3-فرهاد حس�ین زاده مه�دوی ف کریم اله کدمل�ی2249711682ت ت1350/5/1فرزند متوفی4-بنی حس�ین زاده مهدوی ف کریم اله 
کدملی2249730784ت ت1352/5/1فرزندمتوفی5-سکینه ریاحی ف قربان کدملی2120361746ت ت 1332/4/1همسرمتوفی واغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                  1400- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا آقای س�یدنظام الدین حسینی جبلی فرزند سید اشرف بشرح درخواستی که بکاسه970511-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته  که سیداشرف حسینی جبلی فرزند سیدجال به شماره شناسنامه42صادره ازکردکوی درتاریخ 
1397/07/28دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز-روستای گزشرقی فوت نموده ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از1-گل بانوشعبانی ف 
محمدعلی کدملی2249604592ت ت 1338/01/03همسرمتوفی2-س�ید نظام الدین حسینی جبلی ف سیداش�رف کدملی2249755566ت 
ت01/08/ 1355فرزند متوفی3-س�یدمحمود حس�ینی جبلی ف سیداش�رف کدملی2249963541ت ت1364/06/28فرزند  متوفی4-سیده 
هانیه حس�ینی جبلی ف س�ید اش�رف کدملی2240112654ت ت1371/05/04فرزند متوفی5-س�یده معصومه حسینی جبلی ف سید اشرف 
کدملی2249819130ت ت1362/03/30فرزند متوفی6-فاطمه صغری حسینی جبلی ف سیداشرف کدملی2249762155ت ت1356/01/03فرزند 
متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
                                  1396- قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بندرگز-اصغری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای اسحق جمال لیوانی فرزند عباسعلی بشرح درخواستی که بکاسه970285-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داشته که سلطنت جمال لیوانی فرزند تقی بشماره شناسنامه28صادره از کردکوی درتاریخ28/7/96دراقامتگاه دائمی خود شهرنوکنده 
روس�تای لیوان شرقی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتنداز1-مسلم جمال لیوانی ف عباس�علی ش ملی2249717168ت ت1350فرزند 
ذکورمتوفی2-اسحق جمال لیوانی ف عباسعلی ش ملی2248983859ت ت1359فرزند ذکورمتوفی3-رقیه جمال لیوانی ف عباسعلی ش ملی 
2249740593ت ت 1353فرزند اناث متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1390-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده -طالبی جوجاده

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم شربانو کاویان تلور فرزند باقر بشرح درخواستی که بکاسه 970304-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که باقر کاویان تلورفرزند شکربشماره شناسنامه 483صادره از کردکوی درتاریخ5/6/97دراقامتگاه دائمی خود شهرنوکنده روستای 
تلورفوت نموده ووراث حین الفوت وی عبارتند از1-هاجرکاویان تلوری ف محمدرضا ش ملی2249558892ت ت1332همسرمتوفی2-لیا کاویا تلور 
ف باقر ش ملی 2249706190ت ت1349فرزند اناث متوفی3-فاطمه کاویان تلور ف باقر ش ملی2249730016ت ت 1352فرزند اناث متوفی4-علیا 
کاویان تلور ف باقر ش ملی2248880405ت ت1353فرزند اناث متوفی5-اکرم کاویان تلور ف باقر ش ملی2248880766ت ت1354فرزند اناث 
متوفی6-س�میه کاویان تلور ف باقر ش ملی 2249800200ت ت 1361فرزند اناث متوفی7-سعیده کاویان تلور ف باقر ش ملی2249825939ت 
ت1363فرزند اناث متوفی8-شهربانو کاویان تلور ف باقر ش ملی2249971617ت ت1366فرزند اناث متوفی9-علی کاویان تلور ف باقر ش ملی 
2248880774ت ت1355فرزند ذکورمتوفی واغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1389-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده-طالبی جوجاده

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمدحسن علی خانی فرزند عبدالمطلب بشرح درخواستی که بکاسه970280-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که عبدالمطلب علیخانی فرزند علیجان بشماره شناسنامه13صادره ازکردکوی در تاریخ 2/9/97دراقامتگاه دائمی خود 
ش�هرنوکنده روس�تای جفاکنده فوت نموده ووراث حین الفوت وی عبارتنداز1-محمدزمان علی خانی ف عبدالمطلب ش ملی2121477462ت 
ت 1356فرزند ذکورمتوفی2-محمدحس�ن علی خانی ف عبدالمطل�ب ش ملی 2249781214 فرزند ذکورمتوفی3-محمد حس�ین علیخانی 
ف عبدالمطل�ب ش مل�ی 2249800839ت ت1361فرزند ذکورمتوفی4-ش�هربانو علیخانی ف عبدالمطلب ش مل�ی0785112864ت ت 1363 
فرزند اناث متوفی5-آمنه علی خانی ف عبدالمطلب ش ملی2249946825ت ت1366فرزند اناث متوفی6-عمه خانم زرگری ف عباس�علی ش 
ملی2249581894ت ت1335همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1388-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده-طالبی جوجاده

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای حسین مردانی فرزند خلیل بشرح درخواستی که بکاسه970258-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که خلیل مردانی  فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه3صادره ازکردکوی درتاریخ86/8/22دراقامتگاه دائمی خود شهرنوکنده فوت 
نموده ووراث حین الفوت وی عبارتنداز1-کبری ش�ربتی ف بهرام ش ملی2249503575ت ت1321همسرمتوفی2-حسین مردانی ف خلیل ش 
ملی 2249694317ت ت1347 فرزند ذکورمتوفی3-علی اصغر مردانی ف خلیل ش ملی 2249726582ت ت1351فرزند ذکورمتوفی4-محمد 
اسماعیل مردانی ف خلیل ش ملی 2249734501ت ت1352فرزند ذکورمتوفی5-محسن مردانی ف خلیل ش ملی 2249782539ت ت1359فرزند 
ذکورمتوفی6-صغ�را مردانی ف خلیل ش مل�ی 224960879ت ت1338فرزند اناث متوفی7-فاطمه مردانی ف خلیل ش ملی 2249627861ت 
ت1340فرزند اناث متوفی8-مریم مردانی ف خلیل ش ملی 2249655855ت ت1343فرزند اناث متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه 

به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1741-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده-طالبی جوجاده

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم  حسین کاظمی نام پدر عباسعلی نشانی استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهرداری فروشگاه تماشا 
رایانه مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم  محمود کیاء نام پدرعلی مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره97
10091720501181بایگانی970151وشماره دادنامه مربوطه 9709971720500516 محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ16/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک1-)1392/12/09(2-)1393/02/05(هریک ازچکها 8/000/000ریال تازمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت1/070/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه نیم عشر دولتی 
درحق دولت جمهوری اسامی ایران برعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر 
باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور 
مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه 
اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال 
قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات 
میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 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(
1378-قاضی شعبه5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-امیری

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم  مهدی رئیس نام پدر عباس نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خ امام خمینی خ شهیدان کاظمی فرهنگیان 
انتهای 8متری اول کوچه شقایق بن بست نیلوفرمشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم فاطمه نقوی نام پدر عباس مجهول المکان مشخصات نماینده 
یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه علی سیاهرودی نام پدرعلی رضا نشانی استان گلستان شهرستان ترکمن آزادی18ورزش1وکیل مهدی 
رئیسی محکوم به:بموجب شماره دادنامه مربوطه9709971720700721بایگانی970449محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ100/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک97/01/20تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی 
وپرداخت2/690/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق محکوم له ضمنا نیم عشر سهم دولت بعهده محکوم 
علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان 
نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث 
دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه 
دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق 
.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
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(
1387-مسئول دفترشعبه7شورای حل اختاف شهرستان گرگان-رحیمی 

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم حسین کاظمی نام پدر عباسعلی نشانی استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهرداری فروشگاه تماشا 
رایانه مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-مهدی حس�ن زاده خیاط نام پدرغامحسین نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان فلکه 
مدرس کوی طبیعت 19-اولین مجتمع سمت چپ ط3و2-زمان مرندی زاده نام پدرابراهیم مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه بش�ماره 9710091720501184 بایگانی970463وشماره دادنامه مربوطه9709971720500702محکوم علیه محکوم است بپرداخت 
مبلغ  جمعا 30/000/000ریال بابت 3طغری س�فته بشماره خزانه داری کل370223-370221-370218وپرداخت مبلغ 1/080/000ریال بابت هزینه 
دادرس�ی وپرداخت مبلغ350/000ریال بابت هزینه نش�ر آگهی درمرحله بدوی درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عش�ر دولتی درحق جمهوری 
اسامی ایران برعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون 
اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان 
وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که 
اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات 
میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 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(
1377-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شکیبا راد 

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عبدالعزیز همایونی
   خواهان عبدالمجید اصغری شاهدهی دادخواستی بطرفیت خواندگان عبدالعزیزهمایونی فرزند طقاند9709981720800472بایگانی970478/
شعبه8شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/24ساعت8/30تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده عبدالعزیزهمایونی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1438-مسئول دفترشعبه8 شو رای حل اختاف گرگان-خداوردی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 1-رضا حفارمجرد وغیره
   خواهان تعاونی منحله فرشتگان درحال تصفیه با وکالت موسسه کاسپین دادخواستی بطرفیت خواندگان1-رضا حفار مجرد فرزند محمود2-ناصربنی 
کریمی فرزند قربانعلی به خواسته1-مطالبه وجه2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده 
کاسه9709980059100673بایگانی970787/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/24ساعت970787تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1432-منشی شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقاب با انتشاراین آگهی برای یک نوبت ریحانه گندم کارف سیدمهدی دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشارکه بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده است احضار می شود تا دروقت رسیدگی ساعت8/30 
مورخ97/11/24دراین شعبه حاضر شده وازاتهام منتسبه درپرونده 107/970571موضوع شکایت  منصور طاطاری دائر برفروش مال غیرازخود دفاع 

نمایند درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
1429- دادرس شعبه107کیفری2شهرستان گرگان-موسی حسینی 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: امیرحسین خواجوی کاسه پرونده: 855/1/97 وقت رسیدگی: به روز یک شنبه تاریخ 97/11/28 ساعت 17/00 خواهان: مجید قهرمانی 
خوانده: امیرحسین خواجوی خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستورشورا 
وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود 
تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادریافت 
نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا” اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3678 مدیردفترشعبه اول شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای امید باشوکی دادخواستی: بطرفیت آقای سید ضیاء حسین پور بخواسته: مطالبه وجه تسلیم دفتر شعبه 8 نموده که پس ازثبت به 
کاسه  909/8/97 شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر برای روز مورخ 97/10/26 ساعت 15:30 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده 
نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده فوق در روزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند در صورت عدم حضوردادگاه غیابا” 

رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3685 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

14- حصروراثت
خانم طاهره نیابتی فرزند محمود دارای شناسنامه 477 شرح دادخواست شماره 743/1/97 مورخ 97/10/4 توضیح داده شادروان محسن روحانی 
فرزند محمد بشناسنامه 826 در تاریخ 97/6/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- طاهره نیابتی فرزند محمود و سکینه 
ش.ش 477 متولد 1326 صادره از کرمان 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.
743 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

15- حصروراثت
خانم سهیا عبدی یزدی فرزند عنایت اله دارای شناسنامه 741 شرح دادخواست شماره 970502 مورخ 97/10/15 توضیح داده شادروان عنایت اله 
عبدی یزدی فرزند عبدالحسین بشناسنامه 472 در تاریخ 1382/10/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- سلیم عبدی 
یزدی دارای شماره ملی 4430511292 فرزند متوفی. 2- سینا عبدی یزدی دارای شماره ملی 3030058182 فرزند متوفی. 3- سهیل عبدی یزدی 
دارای شماره ملی 4431472231 فرزندمتوفی. 4- سیما عبدی یزدی دارای شماره ملی 3030058174 فرزند متوفی. 5- نورسته دهقان منشاوی 
دارای شماره ملی 4469770671 همسر متوفی. 6- سهیا عبدی یزدی دارای شماره ملی 4432210427 فرزندمتوفی. 7- سیمین عبدی یزدی 
دارای شماره ملی 3031302749 فرزندمتوفی.  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.
502 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان عنبرآباد

16- حصروراثت
خانم ملوک ناصری گاوکان فرزند فتحعلی دارای شناسنامه 382 شرح دادخواست شماره 970499 مورخ 97/10/12 توضیح داده شادروان امیدعلی 
ناصری گاوکان فرزند حسین بشناسنامه ملی 6069669835 در تاریخ 1394/4/5 در شهر عنبرآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- ملوک ناصری گاوکان دارای شناسنامه شماره 382 برادرزاده 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.
499 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان عنبرآباد

17- حصروراثت
آقای ابراهیم خدمتکاری فرزند یداله دارای شناسنامه 5369428131 شرح دادخواست شماره 970530 مورخ 97/10/10 توضیح داده شادروان ماه رخ 
خدمتکاری فرزند عباس بشناسنامه 6069424395 در تاریخ 1397/5/18 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ابراهیم 
خدمتکاری صادقی فرزند یداله ش.ش 2 کدملی 5369428131 همسر متوفی. 2- عیسی صادقی فرزند ابراهیم ش.م 3030158187 فرزند متوفی. 3- 
محسن خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 5360088222 فرزند متوفی. 4- موسی خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 3030158479 فرزند 
متوفی. 5- زهرا خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 5369955646 فرزند متوفی. 6- لیا خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 3020098068 
فرزن�د متوفی. 7- صغرا خدمتکاری صادقی فرزند ابراهی�م ش.م 2992773646 فرزند متوفی. 8- کبری خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 
3020098051 فرزن�د متوف�ی. 9- مهی خدمتکاری صادقی فرزند ابراهیم ش.م 3030158195 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.
530 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

18- مفقودی
سند و برگ سبز و کارت خودرو و دفترچه سوخت یکدستگاه تراکتور سیستم آی تی ام )ITM( تیپ 
285 مدل 1385 به رنگ قرمز بش�ماره پاک 45- 644 ک 15 و  ش�ماره موتور LFW 4807 S و شماره 
شاسی D 23626 به نام راهب رنجبر فرزندعلی به شماره ملی 3100206381 صادره از بم مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

دادنامه 
پرونده کاسه 890167 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر دادنامه شماره 8909977710400724 خواهان: بانک صادرات بوشهر به 
نشانی خواندگان:  1. آقای جهانگیر عشایری  2. آقای نصراله عشایری  3. آقای رحیم  عشایری همگی به نشانی بوشهر خ باهنر جنب شرکت توربافی  
3. آقای   مجید عشایری 5. شرکت تجارت آسیا سنگ به شماره ثبت 1056 همگی به نشانی بوشهر خ طالقانی نبش کوچه سنگر طبقه سوم دفتر 
بازرگانی عشایری  خواسته: مطالبه طلب رای دادگاه در خصوص دعوی بانک صادرات بوشهر به طرفیت آقایان 1. مجید 2. نصراله 3. جهانگیر 4. رحیم 
شهرت همگی عشایری و شرکت تجارت آسیا سنگ به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
بدین شرح که خواهان اظهار داشته به موجب سفته های شماره 62387، 623869 و  -623871 مستند دعوی که منجر به واخواست گردیده ا دعا 
نموده مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می با شد که نامبردگان علی رغم اباغ قانونی اوراق دعوی از حضور در دادگاه و دفاع امتناع نموده لذا با توجه به 
مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد و اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان دالت به اشتغال ذمه خواندگان داشته و مشارالیهم دلیلی و مدرکی 
به پرداخت ما فی الذمه خود ارائه ننموده ا ند مع الوصف دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به مواد 242، 307  و 308 قانون تجارت 
و مواد 502، 198، 503، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 800/959/11 ریال بابت  هزینه دادرسی و  همچنین به پرداخت  حق الوکاله نماینده قانونی طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ ا عامی تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
ا عام می دارد. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف مهلت بیست روز پس از 

انقضای مهلت و اخواهی قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
881 دادرس علی البدل دادگاه   های عمومی بوشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم 
خواهان آقایان اسماعیل فرزانه، نعمت اله رستم و خانم مژده تنگ کیان دادخواستی به طرفیت خواندگان 1. روح انگیز رستم زاده 2. حسام الدین مردنژاد 3. 
حسین تنگستانی 4. خیرالنساء رستم زاد 5.  عبدالحمید رستم زاد 6. فرح رستم زاد 7. علیرضا فتحی 8.  مهرانگیز فرزانه 9. زهرا رستم زاد 10. رسول رستم 
زاد 11. نسرین صادق الوعد 12.  علی رستم زاد  13. عبدالرضا رستم زاد 14. کتایون رستم زاد 15. زیبا رستم زاد 16. عبدالمجید رستم زاد 17. محمودرضا 
رستم زاد 17. منصور فتحی 18. سوده رستم زاد 19. حسین رستم زاد 20. خدیجه رستم زاد 21. میثم ابادی 22. حسن رستم زاد 23. محمدعلی رستم زاد 
24. ابوالفضل رستم زاد 25. محمدحسین نور طارم لو 26. رضا رستم زاد 27. معصومه رستم زاد 28. محمدرضا دیانی 29. باقر بوستانی 30. روح اله آتشی 31. 
مریم رستم زاد 32. رقیه رستم زاد 33. پوران دخت فربود 37. امیر بهادری 38. زینت بهادری به خواسته اثبات مالکیت ابطال تقسیم نامه ابطال سند رسمی  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987710700609 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/19 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
880 شعبه سوم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای حسن حسینی ، علی فتحی ، محمد  مشهدی زاده – علی صادقی نبی لیسی – عبدالرسول اسامی پور، خلیل زاهدی – کاظم 
اسرافیلی مقدم نسبت به دادنامه شماره 94099977740500300 صادره  از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بو شهر به طرفیت 1. فرشته رستمی 
2. عبداله رستمی 3. فاطمه رستمی 4. فرخنده رستمی 5. فیروزه رستمی – فریده رستمی 6. فروغ رستمی همگی فرزندان رضا 8. زهره صادقی 
بانیانی 9. مصطفی مرادی فرزند خدر مجهول المکان  تقاضای اعتراض ثالث نموده اند و با شماره بایگانی 950430 در شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر 
استان بوشهر واقع در بوشهر  خیابان مدرس ثبت گردیده است و وقت اجرای قرار کارشناسی مورخ 97/11/28 ساعت 12 ظهر تعیین شده است و  
کارشناس خط و امضای آقای سیروس استوار تعیین گردیده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده  مصطفی مرادی و درخواست  خواهان های 
معترض ثالث و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی 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 دریافت نسخه ثانی دادخواست معترض ثالث و ضمائم آن در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این دادگاه حاضر گردند در صورت عدم حضور  در جلسه  معنونه دادگاه غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
890 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر  استان بوشهر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب دادنامه شماره 962079 مورخه 97/04/05  صادر شده در پرونده کاسه 9409988516200373 شعبه اجرای احکام مایر موضوع پرونده 
اجرایی کاسه 970841 شعبه اجرای احکام حقوقی آقای بهمن کیانی محکوم ا ست به پرداخت  مبلغ 56123650  ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق  آقای رضا فیضی شریف آبادی فرزند علی و پرداخت مبلغ 1800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری 
اسامی ایران  لذا حسب  تقاضای شخص  ثالث آقای رسول  کیانی فرزند خدامراد پاک ثبتی 2656 فرعی از 15 اصلی بخش 3 نهاوند واقع در گیان جنب 
دبیرستان شهداء شخص ثالث آقای رسول کیانی به عنوان مال معرفی نموده است و ارزیاب  دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 453/800/000 
ریال  برآورد نموده اند  این ا جرا به درخواست محکوم له آقای رضا فیضی شریف آبادی اقدام به فروش اقام موصوف که توسط  کارشناس به شرح 
ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10:30 تا 11:30 مورخ 97/11/17 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف نهاوند از 
طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 453/800/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از سوی دادگاه  مورد مزایده  به نام خریدار 
منتقل خو اهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی دادگاه مورد را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده 
می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین 
شرح می باشد. یک باب عمارت مسکونی تحت پاک ثبتی 2656 فرعی از 15 اصلی بخش 3 نهاوند ملکی آقای رسول کیانی فرزند خدامراد واقع در 

نهاوند گیان جنب دبیرستان شهداء که  کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ 453/800/000 ریال برآورد و ارزیابی نموده است. 
3827 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم عشرت مرسلی با وکالت   آقای حاتم طهماسبی دارای شناسنامه شماره 132 به شرح دادخواست به کاسه 9701200652 از این شعبه درخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  محمد نبی ترک به شناسنامه شماره 583 در تاریخ 95/3/25 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت  همسر متوفی 2. ربیع ترک به ش ش  35 پسر 
متوفی 3. نقی ترک به ش ش  77 پسر متوفی  4 حسن ترک به ش ش  7992 پسر متوفی 5. پروین ترک به ش ش  36 دختر متوفی 6. مهین ترک 
به ش ش  2 دختر متوفی 7. زهرا ترک به ش ش  158 دختر متوفی 8. فاطمه ترک به ش ش  2991 دختر متوفی 9. ثریا ترک به ش ش  2448 دختر 
متوفی 10. زینب ترک به ش ش  1 دختر متوفی 11. الهام ترک به ش ش  3950050809 دختر متوفی 12. قدم خیر ترک به ش ش  6 دختر متوفی و 
اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3826 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای / خانم 1. بهنام 2. مهرانگیز 3. بابک 4. صغری 5. 
محترم همگی شوریده فرزند فتح اله و ماه جبین نظارتی باغ صوفی 

خواهان آقای عبداله رشیدی اصل دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای / خانم 1. بهنام 2. مهرانگیز 3. بابک 4. صغری 5. محترم همگی شوریده فرزند 
فتح اله و ماه جبین نظارتی باغ صوفی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310300249 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی 
می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له: مرتضی رضا زاده فرزند حس�ین نشانی محل اقامت: آبادان کارون لین 13 فرعی نجاری رضا زاده جنب مکانیکی حاجیان 
مشخصات محکوم علیه: 1. یاسمین یعقوب نژاد  2. فاضل آلبوغبیش نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم به: به موجب  دادنامه شماره 587 
مورخ 97/7/17 قاضی شورای حل اختاف شعبه 4 مجتمع 1 محکوم علیه 1. یاسمین یعقوب نژاد 2. فاضل آلبوغبیش در حق محکوم له پرداخت  
حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به انتقال قطعی خودرو پراید سفید روغنی مدل 92EX132 سایپا به شماره 
انتظامی ایران 34- 352ق16 و شماره موتور 4833398 و شماره شاسی 1339177D422100NAS پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . 
قاضی شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای سیف ا لدین الصفار فرزند یاسین 
 خواهان خانم ندی مسگر اصل فرزند عزیز دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای سیف الدین الصفار فرزند یاسین به خواسته صدور حکم مبنی بر 
تعیین  حضانت فرزندان مشترک به نام های حسین و محمد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310800732  شعبه 
8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/23 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 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. 
شعبه 8  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای عباس جهانشاهی نیا فرزند علی 
خواهان خانم بتول بچم فرزند علی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای عباس جهانشاهی نیا فرزند علی به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310200483 شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/27 ساعت 08:30 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 

آگهی اباغ نظریه کارشناسی به خوانده  مجهول المکان 
مهلت مراجعه: 2 روز پس از انتشار مرجع رسیدگی : شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری آبادان محکوم لهم: سید – منصور عبدالحمید – فریدون 
شهرت همگی حیدری سورشجانی محکوم علیه: مسعود حیدری سورشجانی خواسته: فروش مال مشاع محکوم لهم دادخواستی   به خواسته ی فوق 
تقدیم دادگاه های  حقوقی آبادان نموده که جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان ارجاع گردیده و به لحاظ مجهول المکان 
بودن محکوم علیه به درخواست محکوم له و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار  
آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ نشر آگهی ظرف 3 روز به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه و ضمن ا عام ا قامتگاه خود نظر  خود را در خصوص 

کارشناسی نفیا یا اثباتا ا عام نماید و اا دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم نسرین آزادی تبریزی دارای شناسنامه شماره 444 به شرح دادخواست  به  کاسه 970998652030563 از این مرجع درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ازادی تبریزی به شناسنامه 206 در تاریخ 1397/6/21 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و  ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر ا ست به: 1. ناصر آزادی تبریزی فرزند حسین به شماره شناسنامه 390 صادره از مراغه متولد 1344/6/13 پسر متوفی 
2. نسرین آزادی تبریزی فرزند حسین به شماره شناسنامه 444 صادره از مراغه متولد 1346/6/6 دختر متوفی 3. نیر آزادی تبریزی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 643 صادره از مراغه متولد 1354/6/30 دختر متوفی 4. محبوبه صراف فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 191 صادره از میاندوآب 
متولد 1325/10/6 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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 متهم دفترخانه یک ماه به این مرجع تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه سه شورای حل اختاف مراغه 

511/339آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد  عباس دهقانی تفتی فرزند قاسم
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد عباس دهقانی تفتی به خواسته درخواست سازش مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987578500657 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/05 ساعت 11/30 تعیین  که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � راحله فرهادی نژاد

511/340آگهی رای دادگاه
پیرو آگهی قبلی در خصوص تجدید نظرخواهی آقای سید محمدرضا هاشمی فرزند سیدحسن با وکالت آقای اکبر نژاد سیستانی به طرفیت آقایان و 
خانم ها 1� محمد امین کردستانی کنگ فرزند محمدرضا 2� روح انگیز رشیدی دهنوی فرزند غامحسین 3� مهدی طهماسبی فرزند محمد 4� علیرضا 
میر جلیلی فرزند رضا مجهول المکان 5� علی میر جلیلی فرزند رضا مجهول المکان 6� نرگس قربانی بیمرغ فرزند غامرضا نسبت به دادنامه شماره 
9709977575800260� 97/3/9 موضوع پرونده کاسه 960813 شعبه 8 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوی ابتدائی تجدید نظرخواه مبنی 
بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه های عادی 94/4/20 و 93/11/25 و استرداد مبیع یک باب مغازه فاقد تجاری دارای پاک ثبتی 11178 پذیرفته نشده و 
مستداً به اینکه مغازه در تصرف ثالث قرار دارد که در دعوی حضور ندارند. در  نتیجه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده 
مفاد دادخواست تجدید نظر اعتراض مااً موجه می باشد زیرا در نظریه کارشناس ص 69 پرونده چنین قید شده بنا به اظهارات )باید بررسی می گردید( 
مغازه در تصرف آقای مهدی طهماسبی می باشد و نامبرده جزء اصحاب دعوی بوده و در دادرسی حضور داشته علیهذا تجدید نظر خواهی وارد بوده و 
مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای نخستین اعاده می گردد.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان  خراسان رضوی  

511/341آگهی
پرونده کاسه 9509987579200670 شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان خراسان در خصوص خانم فاطمه جوان مقدم. و هادی  پیله ور و حبیب اله 
غام زاده و اداره اقاف امور خیریه مشهد به طرفیت آقای مهدی توانایی عباس زاده ، دادگاه ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی 

مدنی رای مورد اعتراض را تائید می نماید. و رای قطعی می باشد.
منشی دادگاه تجدید نظر شعبه 24  دادگاه تجدید نظر استان  خراسان رضوی  � لیلی اسماعیلی

511/342آگهی اباغ دادنامه کاسه 970777
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به خانم مارال فداکار فرزند محمود فعا مجهول المکان اباغ می گردد که تجدید نظر خواهی آقای ناصر جوادی فرزند 
محمد علی به طرفیت شما نسبت به رای صارده از شعبه 36حقوقی دادگاه عمومی مشهد منتهی به صدر دادنامه شماره 97099751333001198 � 

97/10/04 در این دادگاه شده است. مقتضی است ظرف یک هفته پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه رای صادره را دریافت نمایید.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی � عزت حلمی
511/343آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقایان 1� ابوالفضل حاجی بگلو فرزند ابراهیم 2� 

اسماعیل نقابی
تجدید نظرخواه آقای مهدی شعاعی فرزند احمد با وکالت اقای محمد براتی فرزند براتعلی دادخواستی به طرفیت تجدید نظرخواندگان آقایان 1� 
ابوالفضل حاجی بگلو فرزند ابراهیم 2� اسماعیل نقابی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره9609975710401152 صادره از شعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609985710400716 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر 
استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/07 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست وکیل تجدید نظر خواه 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 گردند.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی � حمید زشکی

511/344آگهی اباغ وقت رسیدگی
1� مرتضی زینل نیا طوسی فرزند غامعلی 2� محمد باقر دوستیان . شاکی آقای علی بندار درخواست تجدید نظرخواهی علیه 1� مرتضی زینل نیا 
طوسی فرزند غامعلی 2� محمد باقر دوستیان مبنی بر معاونت در جعل سند رسمی و انتقال منافع غیر مطرح که به این شعبه ارجاع و  به شماره 
پرونده کاسه 9409985127400939 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/01 ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 36 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی � علی طاهری

511/345آگهی
خواهان محمدرضا نادری محمودی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972389  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساطین نوروز دخت در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� رضا 2� منصوره 3� محمدرضا 4� معصومه 5� مرضیه 6� محبوبه همگی نادری محمودی )فرزند( . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/346آگهی
خواهان رونوشت محمد هادی آخوندی  فرزند  غامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9701388 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطهره آخوندی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� محمد هادی آخوندی )پدر( 2� سیده طاهره اورعی کاهانی )مادر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد 

511/347آگهی
خواهان زهرا واحدیان جواهری رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972254 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد حسن واحدیان جواهری در اقامتگاه دائمی خود بدرودحیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� عفت جواهری )همسر( 2� زهرا 3� نرگس 4� طاهره 5� صدیقه همگی جواهری )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد � زهرا لعل

511/348آگهی
خواهان  رونوشت مهدی فتحی فرزند سید محمود به شرح دادخواست  تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201278 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد فتحی در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� اعظم خالقی شیرزاد )همسر( 2� بی بی فاطمه 3� سید میرزا فتح اله 4� سید احمد 5� سید اشرف 6� سید مهدی 7�  سید محمد 
8� سید معراج 9� سمیرا همگی فتح )فرزندان( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/349آگهی
خواهان رونوشت مائکه نیکوئی فرزند جواد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201357  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه ثابت بکطاش . در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� مسعود 2� حسن 3� احمد 4� اعظم 5� فاطمه 6� مهناز همگی مائکه نیکوئی )فرزندان(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/350آگهی
خواهان رونوشت صدیقه پنجه کوبی فرزند خانجان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971229  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حوا پنجه که در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� 
مرضیه 2� صدیقه 3� طاهره 4� فرشته 5� حمیدرضا 6� محمود رضا 7� پروانه 8� محمدرضا 9� حامد همگی پنجه کوبی )فرزندان(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/351آگهی
خواهان رونوشت صدیقه پنجه کوبی فرزند خانجان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 971222  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانجان پنجه کوبی . در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 
به: 1� مرضیه 2� صدیقه 3� طاهره 4� فرشته 5� حمیدرضا 6� محمود رضا 7� پروانه 8� محمدرضا 9� حامد همگی پنجه کوبی )فرزندان(.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/352آگهی
بدینوسیله به آقای غام رضا کریمی فرزند محمد حسین و جواد ابراهیمی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای میاد پهلوان زاده لنگری 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 970988 ثبت و برای روز چهارشنبه 
مورخه 97/2/15 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می 
گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید  خود نسخه ثانی دادخوواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. 

در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/353آگهی
پیرو آگهی های منشتره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه فرح معمار باشی که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977506300538 صادره از شعبه  183 در پرونده شماره 183/970221 محکوم به پرداخت 1� مبلغ یکصد میلیون بابت اصل خواسته 
و 2� مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه آگهی و 3� مبلغ یک میلیون و سیصدوچهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی 4� مبلغ دویست و 
چهارده هزار ریال بابت هزینه تعرفه خدمات قضایی و 5� خسارت تاخیر تادیه طبق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک از 
تاریخ گواهی عدم پرداخت )97/3/7( لغایت یوم ااداء در حق خواهان صادر و اعام می گردد در حق محکوم له زهرا افتخاری نژاد و نیم عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

512/354آگهی مزایده مرحله اول
بموجب پرونده اجرایی 960001 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز محکوم علیه ورثه مرحوم احمد عباسیان محکوم به پرداخت مبلغ 
767217996 ریال و هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای عبدالحمید مصری گردیده است لذا بنا به تقاضای محکوم له از طریق دایره اجرا اموال وی به 
مشخصات مندرج در ذیل یک قطعه  زمین ابیزار به مساحت 3000 متر به همراه آب 2- یک قطعه زمین آبیزار به مساحت 6250 متر با آب 3- یک قطعه 
زمین دیم به مساحت 7500 متر 4- یک باب منزل مسکونی به مساحت 300 متر واقع در داخل روستای حقوردی که جمعا توسط کارشناس دادگستری 
آقای یونس تقی پور به قیمت 1040000000 ریال ارزیابی و مقرر شد  در تاریخ 1397/11/17 روز چهارشنبه و از ساعت 10 لغایت 11 از طریق مزایده حضوری 
و با حضور نماینده دادستان درگز در محل اجرای احکام مدنی بفروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد. متقاضیان به خرید می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از اموال 
توقیفی داده شود بدیهی است ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی ا لمجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.
رئیس اجرای احکام دادگستری شهرستان درگز

512/355آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای هاشم قنبری فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم زهرا مختاری جعفرآباد فرزند مسلم دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه  به طرفیت شما به شعبه 7 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 97-237ش 7 و برای روز شنبه مورخه 97/11/27 ساعت 9 صبح 
وقت رسدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه7 شهرستان قوچان به نشانی خیابان ناصر خسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/356آگهی
در خصوص دعوی خواهان گرشاسب اصغر زاده اول و محمدرضا گل فخرآبادی به طرفیت خوانده احمد داوطلب فرزند محمد فعا مجهول المکان به 
الزام به تنظیم سند و غیره تقدیم دادگستری شهرستان قوچان نموده که  جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قوچان ارجاع گردیده 
است که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 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 اعان نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان 

512/357احضار متهم 
در پرونده کاسه 970557 د 4 آقای اکبر حبیب تبریزی فرزند مهدی  به اتهام توهین و تهدید و توهین به پیامبر اکرم تحت تعقیب می باشد و به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز  ماده 174  قانون آیین  دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت 
30 روز در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان حاضر و  از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
 دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب قوچان

آگهی مزایده نوبت اول* تاریخ 1397/11/17 
ماحظه میگردد به موجب اجرائیه شماره 9710421841100023-97/2/9 حکم به فروش ملک مشاعی از طریف مزایده و تقسیم وجوه حاصله 
فی مابین وراث از جانب فیروزه پور حمزه علیه گلتاج سلمانی و زرقدم سلمانی و روح اله سلمانی صادر گشته که شامل قطعه زمینی داخل 
در اراضی جنگلی روستایی مشهور اریم اورمامال می باشد و به شرح ذیل جهت مزایده و فروش تعرفه گشته : مشخصات ملک طبق نظریه 
کارشناس�ی : یک قطعه زمین به مس�احت 5278 مترمربع واقع در اراضی جنگلی شماا وصل به اراضی ملی شرقا نیز به اراضی ملی جنوبا 
وصل است به خانه و محوطه ابراهیم اقایاری غربا نیز چسبیده به اراضی ملی در عرصه یک باب خانه کلنگی است به مساحت 32 مترمربع با 
پوشش شیروانی و چوب و یکباب اصطبل گلی  و چوب  با پوشش شیروانی به مساحت 16 مترمربع و چندین اصله درخت مثمر شامل گردو 
انجیر الوچه و غیر مثمر عرصه زمین دارای شیب تند بوده و ملک در منطقه ییاقی و جنگلی قرار دارد محکوم له مالک سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه مزبور می باشد و مابقی که سه دانگ می باشد محکوم له در ان دارای سهم اارث است ارزش ان به میزان 1.400.000.000 ریال 
براورد قیمت گردیده و مزایده و فروش نس�بت به ان در تاریخ 1397/11/17 س�اعت 11 الی 11:30 در این ش�عبه به عمل خواهد امد و هر کس 
از قیمت پایه بیش�ترین قیمت را پیش�نهاد نماید به ایشان فروخته خواهد  شد و خریدار می بایست درخواست خود را در پاکت دربسته به 
همراه شماره تماس و تصویر کارت شناسایی معتبر تا ساعت 11:30 تحویل شعبه نماید و خریدراان می بایست 10 درصد قیمت پیشنهادی را 
به حساب سپرده  واریز نمایند و مابه التفاوت ظرف یکماه واریز نماید و در زمان تحویل و فروش ملک مزبور جانمایی مکان با حدودات اربعه 

مشخص از ناحیه اداره منابع طبیعی و ابخیزار شهرستان رضوانشهر امکانپذیر است.
ح   5952     دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب 

آگهی  حصر وراثت
اقای محمد پور اکبری شمامی به شماره شناسنامه 961  فرزند علی اکبر   از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده  که شادروان  مریم عبدالهی شمامی فرزند حبیب اله    در تاریخ 97/09/06   در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند: 1- شاپور پور اکبری شمامی شماره شناسنامه 891 فرزند علی اکبر پسر متوفی 2- محمد پور اکبری شمامی شماره 
شناسنامه 961 فرزند علی اکبر پسر متوفی 3- علی پور اکبری شمامی شماره شناسنامه 1 فرزند علی اکبر پسر متوفی 4- جلیل پور اکبری 
شمامی شماره شناسنامه 1080 فرزند علی اکبر پسر متوفی  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 225/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح   5953  رییس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
اقای /خانم حوا میرزائی داکدره   به شماره شناسنامه 1   فرزند عزیز    از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده  
که شادروان  اسداله میرزایی داکدره فرزند امان اله  در تاریخ 1397/8/13   در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند: 1- حسین میرزایی داکدره شماره شناسنامه 83 فرزند اسداله پسر متوفی 2- مرضیه میرزایی داکدره شماره شناسنامه 
1 فرزند اسداله دختر متوفی 3- مهرانگیز میرزایی داکدره شماره شناسنامه 4 فرزند اسداله دختر متوفی 4- افسانه میرزایی داکدره شماره 
شناسنامه 3 فرزند اسداله دختر متوفی 5- مینا میرزایی شماره شناسنامه 84 فرزند اسداله دختر متوفی 6- ماهرخ میرزایی شماره شناسنامه 
310 فرزند اسداله دختر متوفی 7- حوا  میرزایی داکدره شماره شناسنامه 1 فرزند عزیز همسر   متوفی   و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه 
دیگری ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 226/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 
اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای 

حل اختاف رودبار تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد .
ح  5954   رییس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  / خانم  عظیم  سپرده سیدانی   به شماره شناسنامه  4 فرزند رجب  از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که  شادروان  رجب  سپرده سیدانی فرزند علی در تاریخ  97/5/30 در شهرستان رودبار فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل 
تعرفه شده اند: 1- عظیم  سپرده سیدانی  شماره شناسنامه 4  نام پدررجب نسبت پسر متوفی 2-  اصان  سپرده سیدانی  شماره شناسنامه 
294  نام پدررجب نسبت پسر متوفی3-  طالش  سپرده    شماره شناسنامه 309  نام پدررجب نسبت پسر متوفی 4-  محمد  سپرده سیدانی  
شماره شناسنامه 836  نام پدررجب نسبت پسر متوفی 5-  فرخ لقا  سپرده سیدانی  شماره شناسنامه 267  نام پدررجب نسبت  دختر متوفی 
6- پروین  آفریگان  شماره  شناسنامه190  /2659232751 نام پدر  فیض اله  نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس از انجام  تشریفات قانونی و ثبت   آن به شماره 229/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  چنانچه 
هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفترشعبه سوم  شورای حل اختاف رودبار 

تسلیم نماید. درغیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5955   رئیس  دادگستری  و قاضی  شورای حل اختاف شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  / خانم سوسن فیروزی به شماره شناسنامه  1314 فرزند  خیراله  از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که  شادروان خیر اله فیروزی فرزند  علی در تاریخ  1396/9/23 در شهرستان رودبار فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه 
شده اند: 1- سیاوش  فیروزی  شماره شناسنامه 1315 نام پدر خیراله نسبت  پسر متوفی 2-  سهراب  فیروزی  شماره شناسنامه 1313 نام 
پدر خیراله نسبت  پسر متوفی 3-  اصان  فیروزی  شماره شناسنامه 1610 نام پدر خیراله نسبت  پسر متوفی 4-  رحمان  فیروزی  شماره 
شناسنامه 1609 نام پدر خیراله نسبت  پسر متوفی 5-  سوسن  فیروزی  شماره شناسنامه 1314 نام پدر خیراله نسبت   دختر متوفی 6-  رقیه  
فیروزی  شماره شناسنامه 177 نام پدر خیراله نسبت   دختر متوفی 7-  سهیا  فیروزی  شماره شناسنامه 1312 نام پدر خیراله نسبت   دختر 
متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از انجام  تشریفات قانونی و ثبت   آن به شماره 230/3/97/ح مفاد درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  چنانچه هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک 

ماه  به دفترشعبه سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5956  رئیس  دادگستری  و قاضی  شورای حل اختاف شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  / خانم  مقدسه بشارتی  برسری به شماره شناسنامه  1314 فرزند   ابراهیم  از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که  شادروان  مهراب  امیر تیموری لوشانی فرزند   محمد در تاریخ  در شهرستان فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح 
ذیل تعرفه شده اند: 1- ایلیا امیر تیموری  لوشانی  شماره شناسنامه 2650309938 نام پدر  مهراب نسبت  پسر متوفی  2- النا امیر تیموری  
لوش�انی  ش�ماره شناسنامه 2582137022 نام پدر  مهراب نسبت   دختر متوفی 3- مقدسه بش�ارتی بر سری  شماره شناسنامه 1134 نام 
پدر ابراهیم  نسبت مادر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از انجام  تشریفات قانونی و ثبت   آن به شماره 
226/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  چنانچه هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  ازمتوفی نزد او باشد 
از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفترشعبه سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5957   رئیس  دادگستری  و قاضی  شورای حل اختاف شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  / خانم  حمد اله حسینی ایه  به شماره شناسنامه  242 فرزند نور اله  از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
داده که  شادروان  نو اله حسینی ایه فرزند  فتح اله  در تاریخ  1361/4/25 در شهرستان رودبار فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح 
ذیل تعرفه شده اند: 1- حمد اله  حسینی  ایه شماره شناسنامه 242 نام پدر نور اله نسبت پسر متوفی  2-  امر اله  حسینی  شماره شناسنامه 
3221 نام پدر نور اله نس�بت پس�ر متوفی 3-  آسیه حسینی  شماره شناس�نامه 192 نام پدر نور اله نسبت دختر متوفی  4- باجی  غامی  
کلیشمی  شماره شناسنامه 1193 نام پدر محمد ابراهیم نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از 
انجام  تشریفات قانونی و ثبت   آن به شماره 288/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید  چنانچه هر شخص  اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه  ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفترشعبه سوم  شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر 

اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5958  رئیس  دادگستری  و قاضی  شورای حل اختاف شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای   مهدی نظری  منجیلی به شماره شناسنامه  1429 فرزند مجید از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که  
شادروان مجید نظری  منجلی فرزند مختار در تاریخ 97/09/29 در شهرستان  رشت فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه 
شده اند: 1- مهدی  نظری  منجیلی  شماره  شناسنامه 1429 نام پدر مجید نسبت پسر متوفی 2- پرستو  نظری  منجیلی  شماره  شناسنامه 
62 نام پدر مجید نسبت  دختر متوفی 3- زهرا پور سلیمانی  منجیلی شماره شناسنامه 1719نام پدر علی  نسبت همسرمتوفی و به غیر از 
وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از انجام  تشریفات قانونی و ثبت   آن به شماره 227/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید  چنانچه هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفترشعبه 3  

شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5959  رئیس  دادگستری  و قاضی  شورای حل اختاف شعبه 3  شهری رودبار- بهزاد براری

512/358آگهی اباغ نظریه کارشناسی
کاسه پرونده 970077 ح 2 وقت حضور هفت روز پس از انتشار آگهی خواهان بنیاد مسکن انقاب اسامی با وکالت نفیسه نانوا خوانده: یوسف 
امیری بادخور فرزند سعادتقلی خواسته: تایید فسخ قرارداد – اثبات و اعان فسخ قرارداد شماره 1202093 – 86/02/03 تسلیم مبیع )استرداد 
زمین موضوع قرارداد شماره 1202093- 86/02/03( پیرو آگهی مورخه 97/04/12 روزنامه حمایت پرونده کاسه فوق منتج به قرار کارشناسی و با 
توجه به ارائه نظریه کارشناسی از جانب کارشناس لذا در وقت مقرر در آگهی جهت اخذ نظریه کارشناسی و هرگونه اظهار و نظری پیرامون آن نفیا 

یا اثباتا در این دادگاه اقدام نمایید.
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی قوچان

512/359رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علیرضا امینی داراي شناسنامه شماره 10 تربت حیدریه به شرح دادخواست به کاسه 11/199/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نبی امینی به شناسنامه 98054714 در تاریخ 97/6/16  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- علیرضا امینی فرزند محمد ابراهیم متولد 1350 شناسنامه 10 تربت حیدریه پدر متوفی 
2- فاطمه اسدی فرزند غامحسین متولد 1355 شناسنامه 8 تربت حیدریه مادر 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 11 شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/360رای شورا
شماره پرونده: 181-97 ش 6 درخصوص دعوی عصمت صابری فرزند عبدالقدیر به طرفیت حمید محجوب فرزند محمد به خواسته مطالبه 5 قطعه 
سکه بهار ازادی به عنوان بخشی از مهریه مقوم به نوزده میلیون تومان وهزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت سند 
نکاحیه شماره 458578 دفتر 22 مشهد را به شورا ارائه نموده و با توجه به اینکه به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و از ناحیه زوج نیز 
دلیل دایر بر اسقاط یا ایفای دین خویش ارائه نگردیده است لذا شورا دعوی خواهان را مقرون بصحت تشخیص داده و استنادا به مواد 2 و 195 و515 
و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 5 قطعه سکه بهار آزادی و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف قوچان

512/361اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های  منتشره در جراید بدینوسیله به خانم سمیه چارقدوز فرزند علی اصغر که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 
از شعبه سوم حقوقی دادگستری قوچان در پرونده کاسه 960494/ح3 به موجب دادنامه شماره 9709975189300294 مورخ 1397/5/26 صادره 
از شعبه سوم حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 105/500/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد 
فیمابین به ماخذ ساانه 30 درصد از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/12/14 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 3/197/500 ریال بابت 
خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 3/732/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد )خواهان 
مکلف است هزینه دادرسی مربوط به خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 1396/12/15 به بعد را که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد را 
به صورت ابطال تمبر پرداخت نماید( پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیزهزینه های اجرایی بر عهد ه محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به 
غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد کرد. 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان 

512/362رای شورا
شماره پرونده: 109-97 ش 6 درخصوص دعوی زهره یونسی محمودی فرزند قدرت اله طرفیت وحید ابراهیمی نژاد فرزند یحیی به خواسته تقاضای 
تعیین و پرداخت نفقه معوقه از مورخه 1396/8/1 به مدت 9 ماه جمعا مقوم به دو میلیون تومان و تعیین نفقه جاریه از قرار ماهانه پانصد هزار تومان به 
مدت دو سال و محکومیت خوانده به پراخت آن بانضمام هزینه دادرسی مطالبه هزینه های دادرسی نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش 
رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره دفتر رسمی ازدواج شماره 3 قوچان را به شورا ارائه نموده و با توجه به این که به محض وقوع عقد نکاح زوجین 
مکلف به ایفای وظایف زناشویی خویش می باشند و از ناحیه خوانده نیز دلیل و مدرکی که اثبات نماید نفقه زوجه را پرداخت نموده به شورا ارائه ننموده 
و یا اینکه عدم استحقاق زوجه مبنی بر دریافت نفقه را اثبات ننموده و همچنین باتوجه به اینکه میزان نفقه درخواستی خواهان با اوضاع و احوال 
اقتصادی جامعه مطابقت دارد و با توجه به نظریه مشاوران شورای حل اختاف ضرورتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس نمی باشد و با احراز علقه 
زوجیت شورا دعوی خواهان را مقرون بصحت تشخیص داده و مستندا به مواد 2 و 198 و515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماک مواد 1102 و 
1106 و 1107 و 1111 و 1206 و 1199 قانون مدنی حکم به پرداخت دو میلیون تومان به عنوان نفقه معوقه تا تاریخ دادخواست و تعیین و پرداخت ماهانه 
پانصد هزار تومان به عنوان نفقه جاریه و پرداخت هزینه دادرسی به میزان تمبر باطله صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف قوچان

)512/363(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/911(
بدینوسیله به آقای/خانم زهرا کامرانی شهری فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم میاد نارنجی ثانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما به شعبه 10 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/911 ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 97/11/29 ساعت 09:30 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 10 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری – مجتمع شورای حل 
اختاف نیشابور 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 10 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/364( ان�حصار وراث�ت )97/1002(
 نظر به اینکه آقای/خانم زهره بیاتی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کاسه 4/97/1002 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله بیاتی به شناسنامه 258 در تاریخ 1397/9/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد حسن بیاتی ش.ش: 1060790343 ت.ت: 1347 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- محمد حسین بیاتی ش.ش: 
1063255856 ت.ت: 1352 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- عبدالرضا بیاتی ش.ش: 1060792494 ت.ت: 1354 ص: نیشابور پسر متوفی. 4- خیرالنساء 
بیاتی ش.ش: 1060789507 ت.ت: 1341 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 5- فاطمه نس�اء بیاتی ش.ش: 1060792508 ت.ت: 1357 ص: نیشابور دختر 
متوفی. 6- اکرم بیاتی ش.ش: 1063268125 ت.ت: 1360 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 7- زهره بیاتی ش.ش: 88 ت.ت: 1366 ص: نیش�ابور دختر 
متوفی. 8- زهرا بیاتی ش.ش: 1064108024 ت.ت: 1365 ص: نیشابور دختر متوفی. 9- رقیه بیاتی ش.ش: 1060791188 ت.ت: 1349 ص: نیشابور 
دختر متوفی. 10- فاطمه صادقی ش.ش: 1063134757 ت.ت: 1322 ص: نیشابور 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

)512/365( ان�حصار وراث�ت )97/1235(
 نظر به اینکه آقای/خانم ابوالفضل محسن آبادی دارای شناسنامه شماره 164 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1235 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر محسن آبادی به شناسنامه 120 در تاریخ 1397/09/24 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسن محسن آبادی ش.ش: 220 ت.ت: 1348 ص: نیشابور پسر متوفی. 
2- ابوالفضل محسن آبادی ش.ش: 164 ت.ت: 1342 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- علی محسن آبادی ش.ش: 4 ت.ت: 1340 ص: نیشابور پسر متوفی. 
4- محمد محسن آبادی ش.ش: 1 ت.ت: 1336 ص: زبرخان پسر متوفی. 5- حسین محسن آبادی ش.ش: 4 ت.ت: 1351 ص: نیشابور پسر متوفی. 
6- رضا محسن آبادی ش.ش: 3 ت.ت: 1352 ص: نیشابور پسر متوفی. 7- فاطمه محسن آبادی ش.ش: 10 ت.ت: 1355 ص: نیشابور دختر متوفی. 
8- زهرا محسن آبادی ش.ش: 179 ت.ت: 1347 ص: نیشابور دختر 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 سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور
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در جری��ان س��وءقصد صورت گرفته به حجت ااس��ام غامرضا 
مزارعی، رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، آسیبی 

به وی و همراهانش نرسید.
حجت ااسام   مزارعی، رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و 
بویراحمد، روز گذشته در شهر یاسوج مورد سوء قصد قرار گرفت.  بر 

اساس این گزارش، خودروی حجت ااسام مزارعی و همراهانش 
مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.

به گ��زارش میزان، در جری��ان تیراندازی صورت گرفته به س��مت 
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد آسیبی به وی و 

همراهانش نرسیده است.

آسیبی به رییس کل دادگستری
 کهگیلویه و بویراحمد نرسیده است

سوء قصد نافرجام به حجت ااسام مزارعی 

بازدید مدیرکل زندان های همدان 
از زندان مایر

 مدی��رکل زندان های اس��تان همدان از 
زندان شهرستان مایر بازدید کرد. حسن 
محمدیاری در بازدید از زندان شهرستان 
مایر در جمع مددجویان خطاب به آنها 
گف��ت: زن��دان محیط��ی خ��وب برای 
فراگیری و آموزش های فنی و حرفه ای، قرآنی، احکام و کاس های 
مهارت های اساس��ی زندگی اس��ت. وی ضمن  ابراز خرسندی از 
اقدامات انجام شده در زندان مایر، موفقیت در بخش های مختلف 
زندان را مرهون تاش ها و زحمات ش��بانه روزی و خستگی ناپذیر 

کارکنان در راستای اهداف سازمانی عنوان کرد.

ایجاد کارگاه های متعدد اشتغال
 در زندان ها طی 2 سال اخیر

 مدیرکل زندان های  اس��تان کرمانشاه 
ایج��اد کارگاه ه��ای متعدد اش��تغال و 
حرفه آموزی در زندان ها و بهبود معشیت 
خانواده نیازمند زندانیان در 2 سال اخیر را 
از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در 

زندان های این استان برشمرد.
منصور بیگل��ری در جریان بازدید مدیرکل قضایی، اجرای احکام و 
امور مجلس سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی کرمانشاه، 
مهمترین برنامه  های اجرایی زندان های استان را تشریح و بر تاش 
برای تحقق اهداف سازمانی در حوزه توانمندسازی و فراهم شدن 

زمینه بازگشت سالم زندانیان به کانون خانواده تاکید کرد.
وی در ادامه ایج��اد کارگاه های متعدد اش��تغال و حرفه آموزی در 
زندان ها، توس��عه برنامه های فرهنگی و آموزشی و بهبود معشیت 
خان��واده نیازمن��د زندانیان در مدت 2 س��ال اخی��ر را از مهمترین 
فعالیت های صورت گرفته زندان های استان برای رسیدن به اهداف  

متعالی زندانبانی اسامی بیان کرد.

افتتاح کارگاه های ارتقای مهارت های 
زندگی ویژه خانواده زندانیان 

 مراس��م افتتاحیه کارگاه های آموزشی 
ارتقای مهارت ه��ای اخاقی و زندگی 
ویژه خانواده زندانیان اس��تان بوشهر با 
حضور مدیرکل زندان های این اس��تان 

برگزار شد.
سید قاسم طیاطبایی مهر، مدیرکل زندان های استان بوشهر در آیین 
افتتاحیه کاس ها و کارگاه های آموزشی کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی خانواده مددجویان در زندان های این اس��تان اظهار کرد: 
زندان های اس��تان طی 2 س��ال اخیر ب��ا هم��کاری اداره کل امور 
اجتماعی استانداری و س��تاد مبارزه با مواد مخدر استان در راستای 
آگاهی بخشی به خانواده مددجویان و پیشگیری از آثار آسیب های 
اجتماعی و بهره گیری از اساتید مشهور و بنام کشوری در حوزه های 
آموزشی، تربیتی و روانشناسی، اقدام به برگزاری دوره های مختلف 

با حضور خانواده مددجویان در سطح کشور کرده است.

5 کتاب حقوقی با رویکرد کاربردی 
وارد بازار چاپ شد

به همت مرکز آموزش معاونت منابع انس��انی قوه قضاییه، 5 عنوان 
کتاب با رویکرد کاربردی وارد بازار چاپ و نشر شد.

5 عنوان کتاب با رویکرد کاربردی، به همت مرکز آموزش معاونت 
منابع انس��انی قوه قضاییه وارد بازار چاپ و نشر شد که عناوین این 
کتاب ها شامل »تحلیلی بر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد 
مخدر« با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی به قلم »حسین 
اعظمی چهار برج«، »نحوه رسیدگی به جرام مسکرات، قماربازی 
و تکدی گری« و »رسیدگی به جرایم منافی عفت« به قلم »مهدی 
آقایی«، »جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن«  به قلم »جواد 
بابایی« و »حقوق ثبت« به قلم دکتر »حمیدرضا دارابی« می شوند.
کتاب تحلیلی بر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در 162 
صفحه، به بررسی مباحث ماهوی، قواعد و ضوابط شکلی و جایگاه 
نهادهای ارفاق��ی در جرایم مواد مخدر بع��د از تصویب ماده واحده 
مذکور می پردازد.  با توجه به اینکه جامعه هدف این نوشتار قضات 
دادسرای عمومی و انقاب و دادگاه های انقاب هستند، سعی شده 
است در مبانی استدال، بیشتر به تفسیر متن مواد قانونی توجه شده 
و به آرای وحدت رویه و مواد مرتبط استناد شود و کمتر به بیان مطالب 
صرف دانشگاهی و تحلیل های کلی پرداخته شده است. به گزارش 
معاونت منابع انس��انی قوه قضاییه، در کتاب »نحوه رس��یدگی به 
جرایم مسکرات، قماربازی و تکدی گری« نیز نویسنده در 4 بخش 
مختلف، به بررس��ی جرایمی مهم و مبتابه اعم از مصرف مسکر، 
جرایم مربوط به مشروبات الکلی، قماربازی و بزه های تکدی گری، 
کاش��ی و ولگردی پرداخته است.  مفهوم شناسی اصطاحات هر 
جرم، تجزیه و تحلیل عناصر و در نهای��ت مجازات های قانونی، از 
جمله مباحث تشکیل دهنده هر بخش هستند که نویسنده به تفصیل 

و به دقت و از جنبه کاربردی، آنها را مورد بررسی قرار داده است.
در کتاب رس��یدگی به جرایم منافی عفت نیز نویسنده در 4 بخش 
تحت عناوینی چون »مباحث شکلی جرایم منافی عفت«، »جرایم 
منافی عفت )جنسی( حدی«، »جرایم منافی عفت تعزیری و جرایم 
ضد عفت و اخاق عمومی« و »جرایم ضد عفت و اخاق عمومی 

در قوانین متفرقه« به بررسی این بزه می پردازد. 
در این کتاب خواننده طی 271 صفحه با انواع جرایم این حوزه، نگاه 

قانونی به آنها و نحوه رسیدگی در دادگاه های کشور آشنا می شود.
کتاب »جرایم رایانه ای و آیین دادرس��ی حاکم بر آن« شامل 328 
صفحه و 3 بخش است که کلیات، مباحث ماهوی و آیین دادرسی 

جرایم رایانه ای این بخش ها را تشکیل می دهند. 
نویس��نده این کتاب به دلیل تدریس این مباحث و همچنین کسب 
تجربه کاری به دلیل اش��تغال به عنوان سرپرس��ت دادسرای ویژه 
جرایم رایانه ای یکی از بهترین  نوشته های را در حوزه جرایم رایانه ای 

و مجازات های قانونی آن نگارش کرده است.
در نهایت نویسنده کتاب حقوق ثبت نیز در قالب 10 فصل مهمترین 
مبانی مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. این فصول 
عبارت از کلیات، عملیات مقدماتی، اعتراض به عملیات ثبتی، هیات 
نظارت و شورای عالی ثبت، افراز و تفکیک، اراضی ملی و اصاحات 
ارضی، تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند، دفاتر اسناد رسمی، شرایط 

تنظیم و ثبت اسناد رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی است.

افتتاح بازداشتگاه ارومیه 
 به منظور رعایت دقیق طبقه بندی و جدا سازی 
متهم��ان از محکومان، بازداش��تگاه ارومیه با 
حضور مدیرکل زندان های اس��تان آذربایجان 
غربی افتتاح ش��د. حمزه بروجن��ی، مدیرکل 
زندان های اس��تان آذربایج��ان غربی در آیین 
بهره برداری از اداره بازداش��تگاه ارومیه، ایجاد بازداش��تگاه ها را به جهت 
جداسازی متهمان از محکومان یکی از اولویت های اصلی سازمان زندان ها 
عنوان و اظهار کرد: سازمان زندان ها عاوه بر ایجاد امنیت پایدار از طریق 
جداس��ازی مجرمان از جامعه، تاش می کند تا استانداردسازی زندان ها، 
خدمتی به امنیت مردم باشد و کرامت و شرافت زندانیان نیز حفظ شود. وی 
خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات برای تسهیل روابط اجتماعی وضع شده 
است و بی توجهی به آن باعث برهم خوردن نظم اجتماع و تنش در روابط 

بین فردی می شود.

ادامه تحصیل 50 درصد از 
مددجویان کانون اصاح و تربیت 

 مدیرکل زندان های اس��تان زنج��ان از ادامه 
تحصیل 50 درصد از مددجویان کانون اصاح 
و تربیت خبر داد. عاءالدین کریمی از تحصیل 
50 درصد از مددجویان در کانون اصاح و تربیت 
خبر داد و گفت : ازطریق هم��کاری با آموزش و 
پرورش امکان ادامه تحصیل در تمامی سطوح از نهضت سوادآموزی تا مقاطع 
دانشگاهی در سطح زندان های استان زنجان فراهم است. کریمی خاطرنشان 
کرد: 3 نفر از مددجویان کانون در مقطع متوسطه دوم و 6 نفر از این مددجویان 

در مقطع متوسطه اول در حال ادامه تحصیل هستند.

بازدید از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی
 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در جمع کارکنان اردوگاه حرفه آموزی 

و کاردرمانی این استان حضور یافت.
حمیدرض��ا حی��دری در بازدی��د از اردوگاه 
حرفه آموزی و کاردرمانی استان چهارمحال و 
بختیاری و در نشستی با کارکنان این اردوگاه، ضمن اشاره به فرارسیدن 
ایام دهه فجر گفت: دشمن تاش وسیعی در تمامی زمینه ها انجام می دهد 
تا دس��تاوردهای انقاب را کمرنگ جلوه دهد. ب��ه همین دلیل نیروهای 
انقابی وظیفه دارند با توانمند ش��دن در تمامی زمینه ها مخصوصا سواد 

رسانه ای این نقشه دشمن را نقش بر آب کنند.

فردی که دچار مرگ مغزی شده، تا زمانی که به دستگاه تنفس 
مصنوعی وصل اس�ت، تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به 
محض جدا کردن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس 
وی قطع خواهد شد. با عنایت به مطالب فوق الذکر برای فردی 
که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تأیید پزشکی 
قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم وی نیز رضایت خود 
را نسبت به اهدای اعضای وی اعام کرده اند، دو سؤال مطرح 
اس�ت. بس�ته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضا ممکن 
است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از 
آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت 
قلب و تنفس وی قطع ش�ود. حال در صورتی که تش�خیص 
مرگ مغزی در ماه ح�رام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد 
از دستگاه در س�ایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام 
خواهد بود؛ زمان تشخیص مرگ  مغزی یا زمان جدا کردن وی 
از دستگاه؟ در پاره ای از موارد که اولیای دم قصد اهدای عضو 
از فرد مورد نظر را نداشته اما نظر به اینکه بازگشت به حیات 
بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه های نگهداری 
بسیار باا برای چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح 

می کنند. آیا این امر با رضایت اولیای دم امکان پذیر است؟
تش��خیص مرگ، امری مربوط به علوم پزشکی است. چنانچه از نظر علم 
پزشکی کس��ی که دچار مرگ مغزی شده، مرده محسوب می شود، تاریخ 
مرگ مغزی، تاریخ فوت وی محس��وب شده و س��نجش ماه های حرام از 
غیر آن، بر اس��اس آن تاریخ محس��وب می ش��ود. چنانچه مطابق تبصره 
یک ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ 
مغزی آنان مس��لّم است مصوب س��ال 1379 و تبصره  3 ماده 2 آیین نامه 
اجرایی قانون مذکور، فوت، مسلم باشد، اجابت درخواست خانواده متوفی 

منع قانونی ندارد.

قرار منع تعقی�ب به جهت عدم کفایت دلی�ل صادر و قطعی 
شده، ش�اکی خصوصی فوت می کند. آیا به تقاضای ورثه آن 
هم پس از کش�ف دایل جدید می توان درخواس�ت تعقیب 

مجدد متهم را مطرح کرد یا خیر؟
مستنبط از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 و 
نیز ماده 106 این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا 
اجرای حکم علی ااصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می شود 
و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر 
بن��د ن ماده 3 قانون اصاح قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انقاب 
مصوب 1381 بامانع اس��ت، اما باید توجه کرد که اعمال قسمت یادشده 
از بند ن ماده 3 قانون فوق الذکر منوط به احراز ش��رایط قانونی )صدور قرار 
منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دایل جدید...( 
از سوی دادستان و درخواس��ت آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی 

دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه باید قرار عدم 
استماع صادر کند یا رد دعوی؟

اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر 
نمی رس��د، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب 
سال 1313 و ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی اصوًا دادخواست اعسار 
از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال 

صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

ق�رارداد کار عبارت اس�ت از ق�رارداد 
کتبی یا ش�فاهی که به موجب آن کارگر 
در قب�ال دریافت حق�وق، کاری را برای 
مدت موقت ی�ا مدت غیر موق�ت برای 
کارفرما انج�ام می دهد؛ اما این قرارداد 
باید چگونه تنظیم ش�ود و چه نکاتی در 
آن لحاظ ش�ود و در صورت اختاف بین 
کارگ�ر و کارفرما چه مرجع�ی صالح به 
رسیدگی اس�ت و نقش س�ندیکاهای 
کارگ�ری در تضمی�ن حق�وق کارگران 

چیست؟ 

محمدرضا پورقربانی، قاضی دیوان عدالت اداری 
در پاسخ به اینکه در تنظیم قراردادهای کاری چه 
مواردی باید از سوی کارگران مدنظر قرار گیرد، 
گفت: در قراردادهای کاری باید شرایطی لحاظ 
ش��ود که حقوق کارگران تضمین شود. کارگران 
باید در زمان عقد قرارداد دقت داشته باشند و اگر 
خودشان قدرت تش��خیص کافی ندارند، حداقل 
از کارشناس��ان و کس��انی که از تخصص ازم 

برخوردارند کمک بگیرند. 
وی افزود: عدم تنظیم ق��رارداد به نحو صحیح، 
باعث تضیی��ع حق��وق کارگران می ش��ود و در 
این رابطه طی س��ال های اخیر با موارد بسیاری 

برخورد داشته ایم.

 قرارداد کاری کتبی یا شفاهی باشد؟
به گزارش مهداد، پورقربانی ادامه داد: اولین نکته 
در قرارداد کار کتبی یا ش��فاهی بودن آن است و 
توصیه این اس��ت که حتمًا قراردادهای کارگران 
ولو کوتاه مدت، به صورت کتبی باش��د. در ماده 7 
قانون کار این مس��ئله پیش بینی ش��ده است که 

قراردادهای کار می تواند کتبی یا شفاهی باشد.
وی در خصوص اینکه در قرارداد کتبی چه نکاتی 
باید ذکر ش��ود، اظهار کرد: در قرارداد کاری باید 
عنوان مناسب تعیین ش��ود و عبارات آن صریح 
و واضح باش��د. از هرگونه ابه��ام و عبارات مبهم 
خودداری ش��ود و اگر بعضی از اصطاحات فنی 
در قراردادهای کار پیش بینی شده، در خود قرارداد 
نیز این نکات تعریف شود و طرفین قرارداد اعم از 

کارفرما و کارگر مشخص شوند.
این قاض��ی دی��وان عدال��ت اداری اضافه کرد: 
همچنین موضوع قرارداد اع��م از مالی یا عملی 
که طرفی��ن قرارداد تعهد به تس��لیم یا انجام آن 
می کنند، باید مشخص شود. مدت و مبلغ قرارداد 

باید تعیین ش��ود و ش��رایط هر ی��ک از طرفین 
ذکر شود. 

به گفته وی، همچنین تعهدات کارگر و کارفرما 
و تضمین هایی که ازم اس��ت هر یک از طرفین 
بدهند باید در قرارداد آورده ش��ود. گاهی اوقات 
کارگر برای تضمین انجام تعهد خود باید سفته یا 
چک بدهد که در این موارد ازم است به صورت 

شفاف و صریح در قرارداد لحاظ شود.

 ل�زوم تعیین مرجع ح�ل اختاف بین 
طرفین قرارداد

پورقربانی بیان کرد: تعیین مرجع حل اختاف بین 
طرفین قرارداد، از دیگر نکات حائز اهمیت است 
که ممکن است شورای اسامی کار و انجمن های 
صنفی هیات های داوری، هیات تش��خیص حل 
اخت��اف کاری یا هیات حل اخت��اف کارگر و 

کارفرما باشد.
وی اضاف��ه کرد: ع��اوه بر ای��ن، خاتمه مدت 
قرارداد و همچنین تعداد صفحات در قرارداد باید 
ذکر شود. در قراردادهای چندصفحه ای طرفین 
باید زیر هر یک از صفحات را امضا کنند. معموًا 
قراردادها در چهار نسخه تنظیم می شود که ازم 
است کارگر هم حتمًا یک نسخه را دریافت کند. 

ضمایم و پیوست ها نیز باید در قرارداد قید شود.
ای��ن قاض��ی دی��وان عدال��ت اداری گف��ت: بر 
اس��اس ماده 10 قانون کار، قرارداد کار عاوه بر 
مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی از 

قبیل نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید 
به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و پیوست های 
آن؛ س��اعات کار، تعطیات و مرخصی ها؛ محل 
انج��ام کار؛ تاریخ انعقاد ق��رارداد؛ مدت قرارداد، 
چنانچ��ه کار برای مدت معین باش��د و نیز موارد 
دیگری که عرف و عادت ش��غل یا محل، ایجاب 

کند، باشد. 
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس تبصره این 
ماده، در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد 
در چهار نس��خه تنظیم می شود که یک نسخه از 
آن ب��ه اداره کار محل و یک نس��خه نزد کارگر و 
یک نس��خه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار 
شورای اس��امی کار و در کارگاه های فاقد شورا 

در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

 قراردادهای سفید امضا
پورقربان��ی در خص��وص دریاف��ت برگه ه��ای 
س��فید امضا از کارگران نیز بی��ان کرد: کارگران 
از قراردادهای س��فیدامضا خودداری کنند چون 
در بس��یاری از قراردادهای��ی که بی��ن طرفین 
تنظیم می شود کارفرماها از کارگران برگه هایی 
به صورت س��فید امضا می گیرند و بع��د از اینکه 
قرارداد خاتمه پیدا کرد در متن آن اضافه می کنند 
که مثًا کارگر س��نوات، عی��دی و کلیه حقوق و 
مزایای خود را دریافت ک��رده و هیچ گونه حق  و 

حقوقی ندارد. 
وی ادام��ه داد: در این گونه م��وارد بعداها کارگر 

ادع��ا می کند که من هیچ  یک از موارد قیدش��ده 
را دریافت نکرده ام بلکه برگه س��فید، امضا کرده 
بودم. این مس��ئله از جمله مواردی است که باید 
کارگران آن را رعایت کنند تا به مشکلی برخورد 

نکنند.
این قاضی دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ 
به این پرس��ش که در صورتی  که در متن قرارداد 
مرجع حل اختاف ذکر نش��ده باشد، چه مرجعی 
صاحیت رسیدگی به اختافات کارگر و کارفرما 
را دارد، عنوان کرد: در این  گونه موارد هیات های 
تشخیص و حل اختاف وزارت کار در مرکز هر 
شهرستان و اس��تان مستقر هستند که می توانند 

با مراجعه به آنجا شکایت خود را مطرح کنند.

 انجمن ه�ا و س�ندیکاهای کارگری و 
کارفرمایی 

وی در خصوص نقش انجمن ها و س��ندیکاهای 
کارگری و کارفرمای��ی تضمین حقوق کارگران 
گفت: اتحادیه های کارگری یا همان سندیکاها 
وظیفه حمای��ت از کارگران را دارن��د. هرکدام از 
اصناف اتحادیه ای مس��تقل دارند. مثل اتحادیه 
خیاط��ان، نانوایان، ف��رش و ط��ا و جواهر که 
به طور جداگانه از افراد تحت پوشش خود حمایت 

می کنند. 
پورقربانی از جمله وظایف مشترکی که می توان 
در تمام��ی ای��ن اتحادیه ها پیش بین��ی کرد، به 
م��واردی از قیبل ایجاد ام��کان برخورداری فرد 
از شرایط مناس��ب کاری و ایجاد محیط فیزیکی 
بهتر برای کارگران؛ تاش برای ایجاد اش��تغال 
کامل؛ افزایش بهره وری کار؛ تأمین امنیت شغلی؛ 
نظارت و برنامه ریزی صنعتی؛ کوشش در توزیع 
منصفانه درآمد ملی؛ عقد پیمان های دسته جمعی 
به نمایندگ��ی از کارگران؛ حل اختاف و دعاوی 
مربوط به کار زیرا در هیات های تش��خیص حل 
اختاف ع��اوه بر نماین��ده کارفرم��ا، نماینده 
کارگر هم باید حضور داش��ته باشد؛ بهبود تأمین 
اجتماعی و بیمه بیکاری؛ دفاع از حقوق اعضا در 
مقابل قدرت ها و سایر دس��تگاه ها چون ممکن 
است کارگران مورد شکایت قرار بگیرند؛ مراقبت 
از اج��رای قوانین و مقررات مرب��وط به کار. مثًا 
برای برقراری حداقل دستمزد کارگران معموًا 
نماینده کارگران در انجمن ها و سندیکاها حضور 
دارند و از حقوق کارگران دفاع می کنند همچنین 
ایجاد تعهد و مسئولیت کارگران نسبت به جامعه 

اشاره کرد.

قراردادهای کار چگونه باید تنظیم شوند؟

گزیده ها

معرفی کتب حقوقی

رییس کل دادگس�تری اس�تان خراس�ان 
ش�مالی از رفع مش�کات مح�ور بجنورد 
- جن�گل گلس�تان ت�ا 2 م�اه آین�ده ب�ا 
ورود مدعی العم�وم خب�ر داد و گف�ت: ب�ا 
پیگیری های به عمل آمده، مقرر شد حداکثر 
تا دو ماه آینده مبلغ 200 میلیارد ریال برای 

اجرای این پروژه اختصاص یابد.

حجت ااسام اس��ده جعفری با اشاره به بازدید 
اخی��ر دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان 
خراس��ان ش��مالی که به اتفاق، مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی، مدیر شرکت زیرس��اخت منطقه 
ش��رق کش��ور و جمعي از مقامات و مس��ئوان 
استاني از نقاط حادثه خیز محور بجنورد - جنگل 
گلستان صورت گرفت، بحث درباره نحوه تقسیم 
کار بین دس��تگاه های مرتبط اس��تانی و شرکت 
زیرس��اخت جهت پیگی��ری افزای��ش اعتبارات 
این مح��ور از محل اعتب��ارات ملی و اس��تانی و 
به عاوه همکاري دس��تگاه قضایي استان برای 
تس��هیل روند تملک اراضی م��ورد نیاز به منظور 
توسعه محور بجنورد- جنگل گلستان را از جمله 
مهمترین دس��تور کار این بازدید توصیف کرد. به 
گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان 

ش��مالی، وی ادامه داد: موضوع مشکات محور 
بجنورد - جنگل گلس��تان، که متأسفانه هر ساله 
شاهد بروز تصادفات منجر به فوت عدیده ای در 
این محدوده هس��تیم، یکی از مهمترین مسایل 
حوزه حقوق عامه به شمار می رود. جعفری گفت: 
خوشبختانه طي پیگیری های به عمل آمده، مقرر 
شده است که ظرف حداکثر دو ماه آتی مبلغ 200 
میلیارد ریال برای اجراي این پروژه اختصاص یابد. 
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به جلسه مشترکي 
که بین اعضاي ش��ورای حفظ حقوق بیت المال 
اس��تان های خراسان شمالی و گلس��تان برگزار 
ش��د، مس��أله صدور مجوزهای زیست محیطی 
برای توسعه این محور مرتفع شده و هم اکنون با 
تسهیل این فرایند، منتظر اجرای سریع تعهدات از 

سوی شرکت مجری طرح هستیم.

رییس کل دادگس�تری اس�تان خراسان 
رضوی گف�ت: قوانین منجر به محکومیت 
حبس مانن�د مباحث مربوط ب�ه مهریه یا 
جرایم مالی غیرعمد بای�د مورد بازنگری 

قرار گیرد. 

حجت ااس��ام علی مظفری در مراسم تکریم 
و معارفه مدیران کل س��ابق و جدید زندان های 
استان خراسان رضوی با اشاره به لزوم بازنگری 
در نحوه قانونگذاری، بر ض��رورت اجرای دقیق 

سیاست کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
وی ه��دف از تحمل کیفر زن��دان را اصاح فرد 
مجرم دانست و افزود: تحمل محکومیت زندان 
باید زمینه س��از اصاح و بازگشت فرد مددجو به 
آغ��وش خانواده و جامعه باش��د و از ای��ن رو باید 
با ت��اش مضاعف برای ایج��اد فرصت اصاح 

و بازتربیت مجرمان در این محیط فراهم شود.
رییس کل دادگس��تری استان خراسان رضوی با 
اشاره به لزوم کنترل میزان جمعیت کیفری ادامه 
داد: در س��ال های اخیر در زمینه کاهش جمعیت 
کیفری در اس��تان تاش های زی��ادی به انجام 
رس��یده و در مقاطعی نیز روند روبه رشد جمعیت 
کیفری متوقف شد اما باید در این خصوص فکر 

جدی و اقدامی اساس��ی به ویژه در زمینه اصاح 
قوانین صورت پذیرد. به این معنا که قوانین منجر 
به محکومیت زن��دان مانند مباح��ث مربوط به 
مهریه یا جرایم مالی غیرعمد باید مورد بازنگری 
قرار گیرد.  به گزارش روابط عمومی دادگستری 
استان خراسان رضوی، وی خاطرنشان کرد: برای 
اداره مطلوب جامعه نیازمند قانون خوب و متناسب 
با شرایط اجتماعی هستیم که بر این اساس وظیفه 
بسیار سنگینی برعهده نمایندگان مجلس شورای 

اسامی قرار دارد.
در این مراس��م از زحمات و خدمات »سید محمد 
موس��وی« که به افتخار بازنشس��تگی نائل شد، 
تقدیر و »خشایار جمشیدی« به عنوان مدیرکل 
جدی��د زندان ه��ای اس��تان خراس��ان رضوی 

معرفی شد.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد

ضرورت بازنگری در 
قوانین منجر به محکومیت حبس

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی مطرح کرد

رفع مشکات محور بجنورد  به 
جنگل گلستان با ورود مدعی العموم

دادس�تان عموم�ی و انق�اب مرکز اس�تان 
سیستان و بلوچس�تان با بیان اینکه 7 نفر در 
پرونده آتش س�وزی مدرس�ه ای در زاهدان 
مقصر شناخته ش�دند، گفت: متهمان پس از 
تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند و آموزش 
و پرورش از طریق بیمه، دیه دانش آموزان را 

پرداخت کرد.

 حجت ااس��ام عل��ی موحدی راد با اظهار تاس��ف 
مجدد از حادثه آتش س��وزی مدرس��ه ای در زاهدان 
در ارتباط با آخرین وضعی��ت این پرونده اظهار کرد: 
حسب بررسی های صورت گرفته و گزارش کارشناس 

رسمی قوه قضاییه در پرونده آتش سوزی مدرسه، 50 
درصد مدیر مدرسه و دو نفر از عوامل داخلی مدرسه 
و50 درصد 4 نف��ر از مدیران ناحی��ه 2 آموزش وپ 

رورش مقصر وقوع حادثه اعام شدند.
وی ادام��ه داد: متهمان پس از تفهی��م اتهام با قرار 
وثیق��ه آزاد ش��دند و آم��وزش و پ��رورش از طریق 

بیمه، دیه دانش آم��وزان را پرداخت کرد. به گزارش 
خبرگزاری ها، دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 
سیستان و بلوچستان از اعتراض اولیای دم و متهمان، 
به کارشناسی خبر داد و خاطرنشان کرد: افراد نامبرده 
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی داشتند که این 

درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

7 نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه در زاهدان مقصر شناخته شدند
دادستان  مرکز استان سیستان و بلوچستان:
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   اجتماعی  

چهره ها

شناسایی باندهای تکدی گری کودکان 
 اس��تاندار تهران گفت: باندهایی در 
حوزه تکدی گ��ری فعالیت دارند که 
روزانه کودکان را برای تکدی گری به 
تهران آورده و شبانه آنها را جمع آوری 
کرده و از این طریق درآمدهای خوبی 
کسب می کنند که براساس ضوابط 
قانونی آنها را شناسایی خواهیم کرد. 
انوشیروان محسنی بندپی تصریح کرد: برای پذیرش کودکان کار و خیابانی 
باید شهرداری و بهزیس��تی و س��ازمان های غیردولتی فعال با مدیریت 

فرمانداری تا 28 دی فضاهای فیزیکی مورد نیاز را اعام کنند.

حذف دروس پیش نیاز
 در دبیرستان

 مدی��رکل دفتر آم��وزش دوره دوم 
متوس��طه نظ��ری وزارت آموزش و 
پرورش از حذف دروس پیش نیاز در 
دوره متوس��طه دوم خبر داد و گفت: 
این دستورالعمل ابتدای هفته جاری 
به استان ها اباغ شده است. عباس 
س��لطانیان ادامه داد: پی��ش از این 
برخی دروس پایه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم محس��وب می شوند و 
دانش آموز باید کف نمره را کسب کند. معموا در هر رشته تخصصی سه 
ت��ا چهار درس اینگونه بود و پیش نیاز می خورد که این امر مش��کاتی را 

برای دانش آموزان ایجاد می کرد.

درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
 معاون گردش��گری سازمان میراث 
اقامتگاه ه��ای  فرهنگ��ی گف��ت: 
بوم گردی ب��ر اس��اس تجهیزات و 
امکاناتش��ان به درجه یک، دو و سه 
درجه بندی می ش��وند. ولی تیموری 
افزود: به این ترتیب هر گردشگری 
که قصد اقام��ت در ی��ک اقامتگاه 
بوم گردی را دارد، می داند این مکان باید از چه امکاناتی برخوردار باش��د. 
وی گفت: درحال حاضر یک هزار و 467 اقامتگاه بوم گردی در کشور پروانه 

فعالیت دارند 

وضعیت ساختار عتبات باید روشن شود
نماینده ولی فقیه وسرپرس��ت حجاج ایرانی خواس��تار روشن شدن 
وضعیت ساختارعتبات عالیات ش��د وبرلزوم توجه به آسیب شناسی 
واصاح آسیب ها دراین حوزه و توانمندسازی مجموعه فعال درحوزه 
گردشگری دینی تاکیدکرد. حجت ااسام سیدعلی قاضی عسکر 
تاکید کرد: درنظام مدیریتی اسام، افرادی که مسئولیتی را برعهده 
می گیرند، موظف هستند با مدیریت درست، مشکات را حل کنند.

تسهیات ادامه تحصیل 
برای دانش آموختگان برتر 

بنیاد ملی نخبگان براس��اس آیین نامه »شناس��ایی و پش��تیبانی از 
دانش آموختگان برتر دانش��گاهی« تس��هیات وی��ژه ای را برای 
دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری 
اعطا می کند. براین اساس دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد )یا 
دکتری حرفه ای( مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت می توانند 

از این تسهیات استفاده کنند. 

دستورالعمل جدید 
تسهیل واردات مواد اولیه دارو

دس��تورالعمل جدید گمرک درمورد اخ��ذ IRC موقت نمونه های 
وارداتی برای تسهیل واردات مواد اولیه دارو صادر شد. براین اساس 
اداره کل دارویی و مواد تحت کنترل س��ازمان غذا و دارو خطاب به 
مدیران عامل شرکت های تولید کننده دارو و مواد اولیه اعام کرد؛ 
برای تفکیک و ردیابی IRC این نمونه ها، پس از نام ماده اولیه مورد 
نظر در سامانه کلمه نمونه و SAMPIE ذکر شود.همچنین در مورد 
مواد اولی��ه وارداتی و ایتنرمدیت هایی که صرفا به  منظور صادرات و 
طبق موافقت اصولی صادراتی وارد می شوند ذکر کلمه صادراتی پس 

از نام ماده به فارسی و انگلیسی ضروری است.

پر جمعیت ترین و کم جمعیت ترین 
محله تهران 

طبق آمار منتشر شده در سایت داده نمای تهران، محله تهرانپارس 
غرب��ی در منطقه چهار با داش��تن جمعیت��ی بالغ ب��ر 125هزار نفر 
پرجمعیت ترین محله و شلوغ تر از ش��هرهای بزرگ و قدیمی مثل 
بندر انزلی، اهیجان و چابهار است. همچنین محله فتح در منطقه 
9 تهران با 86 نفر به عنوان کم جمعیت ترین محله شناخته می شود.

بستری ساانه 4 میلیون 
ICU بیمار بدحال در

دبیر اجرایی شش��مین کنگره بین المللی مراقبت ه��ای ویژه ایران از 
بس��تری شدن س��اانه چهار میلیون بیمار بدحال در ICU خبر داد. 
بابک عمرانی راد در حاش��یه این کنگره گفت: بزرگ ترین چالشی که 
مراقبت های ویژه ایران با آن مواجه اس��ت کمب��ود امکانات جدید و 
مستهلک بودن امکانات قدیمی است. به  طوری  که حدود 60 درصد از 
امکانات مراقبت های ویژه درحال حاضر مستهلک بوده و اکنون نیاز به 
جایگزینی با امکانات جدید دارد که این امر نیازمند هزینه های زیاد است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

آیین قرعه کشی نمایش فیلم های جشنواره فجر در پردیس ملت برگزار شد

جشنواره سی و هفتم؛ در انتظار رأی اهالی رسانه
آیین قرعه کشی برنامه نمایش فیلم های  گروه

س�ی و هفتمین جش�نواره فیلم فجر روز فرهنگی
گذش�ته در پردی�س مل�ت ب�ا حض�ور 
تهیه کنندگان، کارگردانان و اهالی رسانه 
برگزار شد. در این مراسم زمان نمایش فیلم های جشنواره 
در سالن رسانه ها توسط فیلم سازان حاضر و اهالی رسانه 
قرعه کشی و زمان بندی شد؛ فیلم های حاضر در جشنواره 
 س�ی و هفتم بر اس�اس جدول تنظیم ش�ده از چهارشنبه 
10 بهمن تا یکش�نبه 21 بهمن ماه در چهار سانس برای 

اهالی رسانه نمایش داده می شوند.
 

محمد سلوکی به عنوان مجری این مراسم اعام کرد که قرعه کشی در 
دو قسمت انجام می شود و فیلم های کوتاه، مستند و پویانمایی همه در 
سانس اول روزهای جشنواره خواهد بود و فیلم های بخش های نگاه نو 
و سودای سیمرغ در سانس های دوم، سوم و چهارم قرار خواهند گرفت.

 هیأت داوران هفته آینده معرفی می شوند
رئیس روابط عمومی س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در حاشیه این 
مراسم در گفت وگو با میزان در خصوص فهرست قطعی داوران اظهار کرد: 
اسامی داوران طی هفته آینده اعام می  شود اما در هر صورت ما در نظر 
داریم تا یک گروه کاربلد و با تجربه در فهرست داوران این دوره از جشنواره 
حضور داشته باشند. حضور هریک از این اسامی برای جشنواره فیلم فجر 

باعث افتخار بوده و بدون شک بنای جشنواره را در پی خواهد داشت.
مس��عود نجفی در خصوص تخصیص پردیس سینمایی ملت به عنوان 

کاخ اهالی رسانه جش��نواره فیلم فجر هم گفت: تصمیم نهایی در قبال 
کاخ اهالی رسانه به زودی گرفته می شود. اما اگر پردیس ملت به عنوان 
محل تماشای آثار سینمای ایران توسط رسانه ها قرار گیرد سعی داریم 
تا تمامی مشکاتی که در سال گذشته وجود داشت را برطرف و محلی 
آرام و مطلوب برای خبرنگاران فراهم کنیم. وی درباره اکران فیلم های 
مستند، انیمیشن و کوتاه در اولین سانس های هر روز جشنواره فیلم فجر 
تاکید کرد: برخی گمان می کنند که ش��اید اک��ران این فیلم ها در اولین 
س��انس هر روز باعث استقبال کم اهالی رسانه و یا شاید کم رونق شدن 
ساعات اولیه جشنواره باشد؛ اما من معتقدم که فیلم های انیمیشن، مستند 
و کوتاه مخاطب خود را داشته و اهالی رسانه هم به خوبی این آثار را تماشا 

و مورد بررسی قرار می دهند.

 امکان قرار دادن بخش خارج از مسابقه
دبیر جش��نواره فیلم فجر هم با بیان اینکه امکان قرار دادن بخش خارج 
از مسابقه در جش��نواره وجود دارد، گفت: برای انتخاب داوران جشنواره 
هفته آینده جلس��ه برگزار خواهد شد. ابراهیم داروغه زاده در گفت وگو با 
ایس��نا درباره انصراف برخی فیلم س��ازان کوتاه از شرکت در جشنواره و 
اینکه آیا فیلمی اضافه  می شود؟ توضیح داد: این فیلم ها از طرف انجمن 
فیلم س��ازان جوان و انجمن فیلم  کوتاه مستقل خانه سینما معرفی شده 
بودند و البته خودش��ان هم از ابتدا گفتند که فیلم را با این ش��رط معرفی 
می کنند که بتوانند طبق آیین نامه جشنواره خودشان را هماهنگ کنند 
اما آنها نتوانستند چون به هر حال خیلی امکان پذیر نیست که فیلم کوتاه 
تدوین دوباره شود، ضمن اینکه این آیین نامه درباره زمان فیلم کوتاه هم 
پیشنهاد خود دوستان بود که سال گذشته مطرح شد و ما هم در آیین نامه 
اعمال کردیم. وی اضافه کرد: به این ترتیب امسال چهار فیلم در جدول 
بخش کوتاه باقی ماند که البته بر اساس آیین نامه هم 5 فیلم باید انتخاب 
می شد اما دوستان خواهش کردند که تعداد بیشتر شود که سرانجام هم 

به این تعداد رسیدیم.
 داروغه زاده در بخش��ی دیگر در پاسخ به اینکه با توجه به انتقاد علیرضا 
داودنژاد برای نمایش »مصائب شیرین« 2 آیا امکان قرار دادن بخشی 
برای نمایش فیلم هایی از این دست به عنوان بخش خارج از مسابقه وجود 
دارد؟ توضیح داد: در حال حاضر جدول کامل شده است ولی بخش خارج 
از مسابقه منتفی نیست. با این حال باید کمی جلوتر برویم و ببینیم کدام 
یک از فیلم سازان درخواست نمایش دارند و ببینیم آیا اصًا شرایط ازم 

برای این بخش در سینمای رسانه ها فراهم می شود یا خیر.

 کارگردان »بانوی عمارت« 
ساخت فصل دوم این سریال 
را من��وط به قص��ه قوی تر و 
بودجه بهتر نس��بت به فصل 
اول آن دانست و گفت: اگر به 
این نتیجه برس��م که فصل 
بعدی ضعیف تر از فصل اول 

می شود، قطعاً آن را نخواهم ساخت.
عزیزاه حمیدنژاد درنشست اهالی رسانه با عوامل سریال بانوی 
عمارت بیان کرد: سریال »بانوی عمارت« با عشق و عاقه گروه 

ساخته شد و مخاطبان زیادی را به تلویزیون جذب کرد. 
وی درباره گزیده کاری خود در س��ینما و تلویزی��ون توضیح داد: 
معتقدم برای شروع کار باید مواردی تأمین شود تا دست به کار شوم. 
وی با بی��ان اینکه فیلمنامه آقای جوانمرد کار بس��یار خوبی بود و 
دیالوگ های جذابی داشت تصریح کرد: این عوامل سبب شد این 

سریال را انتخاب کنم. 
مجید موایی تهیه کننده نیز درباره این مشکات گفت: وقتی ما 
س��ریال را ش��روع کردیم، تغییراتی در معاونت سیما رخ داد و از ما 
خواس��تند با بودجه کمتر این کار را بسازیم تا پروژه های بیشتری 

به جریان بیفتد. 
وی ب��ا بیان اینکه بودجه این س��ریال 20 درصد کمتر از س��ریال 
»چرخ و فلک« بود خاطرنشان کرد: بودجه ای هم که تعلق گرفت 
در شرایطی سخت و به صورت قس��طی پرداخت شد. این کمبود 
بودجه باعث شد شرایط دشواری داشته باشیم و حتی در مقاطعی 

کار تعطیل شود. 

سریال

احتمال ساخت فصل دوم 
بانوی عمارت 

 بعد از مدت ها چالش بر س��ر 
انتخاب محل برگزاری سی و 
دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب ته��ران، س��خنگوی 
سیاس��ت گذاری  ش��ورای 
نمایش��گاه کتاب از انتخاب 
مصلی امام خمین��ی )ره( به 

عنوان مکان برگزاری نمایشگاه سی و دوم کتاب تهران خبر داد.
ایوب دهقانکار پس از دومین جلس��ه شورای سیاست گذاری سی 
و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران درباره مصوبات این 
جلسه اظهار کرد: نخستین مصوبه شورای سیاست گذاری انتخاب 
مصلی امام خمینی )ره( به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب 

تهران بود.
وی اف��زود: به رغم این انتخاب همچنان ب��اب تعامل و گفت و گو 
با مدیران مصلی امام خمینی )ره( در خصوص س��از و کار اجرایی 

مفتوح است.
دهقان��کار با قدردانی از مدیران و عوامل ش��هر آفتاب بابت اعام 
آمادگی میزبان��ی و همکاری ب��رای برگزاری نمایش��گاه کتاب 
تهران تصریح کرد: کماکان به همکاری شهرداری تهران و سایر 
دس��تگاه ها در اجرای هر چه باش��کوه تر نمایش��گاه کتاب تهران 

نیازمندیم.
سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایش��گاه کتاب تهران ادامه 
داد: همچنین در این جلس��ه ساختار نمایشگاه مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و تمام اعضا بر چابک  س��ازی و حذف هزینه های 

زائد اتفاق نظر داشتند.

خبر ویژه

مصلی تهران مکان برگزاری 
نمایشگاه کتاب شد

دو روز پیش بود که خبر اعتراض جمعی از ناش��ران کشور به رویه جاری سازمان امور مالیاتی مبنی بر رعایت 
نشدن موضوع معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان و برخورد غیر قانونی سازمان امور مالیاتی کشور با آنها 

به رئیس جمهور بر خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ خبری که بازتاب های فراوانی به دنبال داشت.
در این خصوص رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با بیان اینکه رویکرد فعلی سازمان مالیاتی درباره 
معافیت ناشران سخت گیرانه و نادرست است، گفت: بررسی مالیات و به تبع آن معافیت مالیاتی باید مطابق با 
درآمد ناشر انجام شود . محمود آموزگار در گفت وگو با تسنیم افزود: بررسی مالیات و به تبع آن معافیت مالیاتی 
باید مطابق درآمد ناشر انجام شود؛ ابتدای سال جاری که بررسی پروند ه های سال 95 آغاز شد،  اتفاقی رخ داد 
و آن اینکه پس از اصاحیه قانون مالیات های مستقیم، حوزه های مالیاتی به اظهارات مؤدی اکتفا نکرده و به 

آمار خانه کتاب مراجعه کردند؛ در حالی که آمار خانه کتاب آمار تولید است نه آمار فروش.
وی ادامه داد: پاسخ سازمان مالیاتی به انتقاد ما مبنی بر اینکه این مراجعه به آمار خانه کتاب اشتباه است،  این 

بود که ما به چه چیزی مراجعه کنیم؟ ما گفتیم اظهارنامه مؤدی مالیاتی را ماک قرار دهید.
وی با اشاره به این نکته که اکنون در هیأت های حل اختاف پرونده های سال گذشته در حال بررسی است، 
تصری��ح کرد: چنانچه در هیأت های حل اختاف نتیجه نگیریم آن زمان باید تدبیری بیندیش��یم و به دیوان 
عدالت اداری مراجعه کنیم. به نظر می رسد رویکرد فعلی سازمان امور مالیاتی سخت گیرانه و نادرست است. 
نماینده های ناشران در هیئت ها از این موضع صحیح دفاع خواهند کرد و چنانچه نظرشان پذیرفته نشد، باید 

نظر خود را به عنوان رأی اقلیت درج کنند که امکان اعتراض برای مؤدیان مسدود نشود.

نشر

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی سرود 40 هزار نفری اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در 400 نقطه از 

کشور در روز جمعه 12 بهمن ماه جاری اجرا می شود.
حجت ااسام حبیب رضا ارزانی با اشاره به اینکه مقدمات این کار از چندماه گذشته تا کنون برنامه ریزی 
شده اس��ت، تصریح کرد: 5 کمیته فنی و هنری، ارتباطات و اطاع رس��انی، ساماندهی و شبکه سازی، 
پشتیبانی و کمیته اجرایی و هماهنگی امور استان ها در ستاد عالی شکل گرفته که کار برنامه ریزی این 

رویداد را بر عهده دارند.
وی با اش��اره به ظرفیت و پتانس��یل گروه های س��رود کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور هم 
خاطرنشان کرد: بیش از یک هزار گروه سرود در سامانه )جشنواره های جوانان مساجد( ثبت نام کرده اند 

و در بانک اطاعات کانون ها ساماندهی شده و هویت دارند.
وی ادامه داد: قرار است این گروه 40 هزار نفری بچه های مسجدی در روز 12 بهمن سالروز ورود رهبر 
کبیر انقاب اسامی به میهن، در 400 نقطه از کشور شامل تمامی مراکز استان                                         ها، برخی شهرستان های 

منتخب و روستاهای ویژه به اجرای برنامه بپردازند.
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور خاطرنشان کرد: در این روز سرود »خمینی ای 
امام« با همان ملودی و تغییری در سبک شعر، مناسب با روحیات جوانان امروز و پیشرفت های کشور و 

لبیک به منویات رهبری اجرا می شود.

   مجموعه تلویزیونی »پس��ران سفیدرود« به کارگردانی حس��ن هدایت به زودی وارد مرحله تولید خواهد ش��د. گروه تولید که این اجرای سرود ۴0 هزار نفری کانون های مساجد 
روزها مش��غول پایان مراحل نگارش هستند، تصویربرداری را از شمال کشور شروع می کنند. این سریال که به روایت انقاب اسامی 
ایران می پردازد همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی انقاب اسامی توسط مرکز س��یما فیلم برای مخاطبان نوجوان تولید می شود. 
تصویربرداری این مجموعه با نام اولیه »لحظات انقاب« پیش از این قرار بود تابس��تان امس��ال در منطقه گیان به کارگردانی پرویز 
ش��یخ طادی آغاز شود، اما با تغییراتی که در عوامل این مجموعه صورت گرفت، پیش تولید آن به طور قطعی از این ماه آغاز شد. اسداه 

اعایی تهیه کننده »پسران سفیدرود« مشغول مذاکره جهت انتخاب کارگردان و بازیگران این پروژه است.

   139 عنوان اجرای صحنه ای با 270 اجرا در س��ه ماهه سوم سال جاری از دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��امی مجوز گرفتند. ضمن اینکه 150 آلبوم موس��یقی، 8 آلبوم تصویری موسیقی، 581 تک آهنگ، 68 نماهنگ، 19 کتاب گویا و 
2 جش��نواره موسیقی از دفتر موسیقی مجوز دریافت کردند. همچنین در این سه ماهه مجوز 38 استودیوی صدابرداری و مراکز تولید و 
تکثیر آثار صوتی و تصویری از سوی دفتر موسیقی تمدید شده است. طبق اعام دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حال حاضر سامانه های 
صدور مجوز آلبوم موسیقی و کتاب گویا به صورت الکترونیکی راه اندازی شده و سامانه های صدور مجوز اجرای صحنه ای، نماهنگ، 

تک آهنگ و استودیوهای صدابرداری نیز در حال راه اندازی است.

   اس��کندر پورخرمی هنرمند حوزه نگارگری و هنرهای تجس��می از نگارش تابلوی »کاروان کربا« و نوشتن کتابی با نام »آموزش 
رنگ« خبر داد. 

وی به مهر گفت: این کتاب مراحل نگارگری در عرصه رنگ را مانند کتاب های قبلی من از مراحل ساده تا پیچیده آموزش می دهد. این 
اثر اان آماده انتشار است و فکر می کنم تا سه ماه آینده که برای انتشار آن ناشری هم مشخص شود، به مرحله چاپ برسد.

تیترواره

انتقاد به رویکرد سازمان مالیاتی درباره ناشران 
تجسمی

رییس پلیس پایتخت 
گروه

تاکی�د ک�رد: هرگون�ه اجتماعی
تغیی�ر در نحوه اجرای 
ط�رح ترافیک و زوج و 
فرد باید به گونه ای باش�د ک�ه مردم را 
دچار مشکل نکرده و عاوه بر آنکه سبب 
کاهش آلودگی هوا می ش�ود به تسهیل 

در عبور و مرور نیز کمک کند.

سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای ششمین 
مرحله از طرح دس��تگیری س��ارقان و مجرمان 
حرفه ای شهر تهران  درباره وضعیت ادغام طرح 
ترافیک و زوج و فرد از س��ال آینده اظهار کرد: در 
این زمینه جلسات کارشناس��ی مختلفی برگزار 
شده و روز گذشته نیز در این خصوص جلسه ای 
داشتیم.  وی با بیان اینکه این مسئله باید بررسی 
شود، تصریح کرد: ما س��ه شرط مهم را برای هر 
گونه تغییر در نحوه اج��رای طرح ترافیک و زوج 
و فرد بیان کرده ایم. نخس��ت اینک��ه این طرح 
زحمتی برای مردم ایجاد نکرده و سبب افزایش 
رضایتمندی آنها شود. رییس پلیس پایتخت این 
موضوع را که طرح جدید منجر به کاهش آلودگی 
هوا شده همچنین تس��هیل در ترافیک و عبور و 
مرور را نیز به همراه داشته باشد دو شرط دیگری 

عنوان کرد که باید مدنظر قرار گیرد.

 انه�دام 46 بان�د اق�دام ب�ه ارتکاب 
جرایم مختلف

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه ششمین 
طرح مب��ارزه با س��ارقان و محکوم��ان فراری 
پایتخت با تاش ماموران پلیس آگاهی پایتخت 
به مرحله اجرا درآمده اس��ت، بیان کرد: 193 نفر 
از مجرم��ان مختلف که در قال��ب 46 باند اقدام 
به ارت��کاب جرایم مختل��ف می کردند با تاش 
ماموران ناجا شناس��ایی و دستگیر شدند که 62 

نفر از افراد دس��تگیر ش��ده در س��رقت به عنف، 
زورگیری و گوش��ی  قاپی فعالیت داش��تند. این 
درحالی اس��ت متهمان به 680 فقره س��رقت و 
زورگیری اعتراف کردند. طبق اظهارات وی 34 
نفر از متهمان بازداش��ت شده نیز که رد قالب 12 
باند به سرقت فعالیت داشتند به 175 فقره سرقت 
منزل و مغازه اعتراف کردند؛ همچنین 69 نفر از 
سارقان خودرو، موتورسیکلت و لوازم خودرو نیز 
دستگیر شدند که 1340 فقره سرقت انجام داده 
بودند. ب��ه گزارش خبرگزاری ه��ا، رییس پلیس 
پایتخت این را هم گفت که مجرمان بازداش��ت 
ش��ده در این طرح به 2275 فقره سرقت اعتراف 
کردند و باید گفت متاسفانه حدود 64 درصد آنها 

یعنی 126 نفر سابقه دار هستند. 

 کشف محموله قاچاق به ارزش
 5 میلیارد تومان

دستگیری 17 قاچاقچی عمده در این مرحله نیز 
خبر دیگری بود که سردار رحیمی برای رسانه ها 

داش��ت. اینک��ه از این تع��داد قاچاقچی چندین 
محموله قاچاق به ارزش پنج میلیارد تومان کشف 
و ضبط شد. به گفته وی در این مرحله از طرح چند 
باند گوشی قاپی نیز منهدم  که از آنها 460 دستگاه 
انواع گوشی تلفن همراه کشف شده است. سردار 
رحیمی درباره خرید و فروش گوش��ی س��رقتی 
در محدوده پاس��اژ عاءالدین گفت: درمحدوده 
پاس��اژ فوق، خیابان جمهوری و ب��ازار اقدامات 
وی��ژه ای برای مبارزه با س��ارقان صورت گرفته 
اس��ت. رییس پلیس پایتخت همچنین در پاسخ 
به سئوالی مبنی بر افزایش سرقت و گوشی قاپی 
در محدوده چهارراه  ولی عصر، خیابان جمهوری 
و معابر مرکزی پایتخت، یادآور ش��د: با توجه به 
افزایش قیمت گوشی س��رقت آن افزایش پیدا 
کرد، اما اکنون س��رقت تلفن همراه مهار ش��ده 
اس��ت، در محدوده اس��تحفاظی س��رکانتری 
ششم و هفتم پلیس پیشگیری پایتخت با جدیت 
بیش��تری مبارزه با س��ارقان کیف ق��اپ دنبال 
می شود، البته مردم نیز باید مسئولیت اجتماعی 

خود را باا ببرند. 

 هشدار به واردکنندگان مواد محترقه 
غیرمجاز

رییس پلیس پایتخ��ت در ادامه ب��ا تذکر جدی 
ب��ه واردکنندگان م��واد محترقه به داخل ش��هر 
تهران، از قاطعیت پلیس برای برخورد با این افراد 
خبر داد. س��ردار رحیمی متذکر شد: با واحدهای 
صنفی که اقدام به نگهداری مواد محترقه کنند، 
برخورد قانونی می ش��ود. وی همچنین از کشف 
انبارهای مواد محترقه غیرمجار خبر داد و اظهار 
کرد که ماموران س��ه اداره پلیس امنیت، آگاهی 
و پیش��گیری تاکنون توانسته اند چندین انبار که 
 بیش از 15 تن مواد محترق��ه در آنجا نگهداری 

می شد، را کشف کنند.

 دستگیری 12 دال ارزی
سردار رحیمی با تاکید بر این مطلب که هرگونه 
خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است به مبارزه 
بی امان پلیس با داان ارزی اشاره کرد و گفت: 
در فاصله طرح پنجم و ششم دستگیری سارقان 
پایتخت حدود 70 نفر از داان ارزی بازداش��ت 
شدند عاوه براین در چند روز اخیر نیز 12 دال 

ارزی دستگیر شدند. 
وی ب��ا اعام ای��ن مطلب ک��ه تقریب��ا تمامی 
صرافی ه��ای غیرمج��از پلم��پ ش��ده اند از 
فروش��ندگان ارز درخواست کرد به مراکز قانونی 
خرید و فروش ارز مراجعه کنند. وی درباره مردی 
که به اتهام آزار و اذیت کودکان بازداش��ت شده 
است، نیز اظهار کرد: بحث همکاری مردم در این 
موضوع بس��یار حائز اهمیت بود، از لحظه اطاع 
پلیس از این ماجرا دو یا سه مورد در این رابطه به 
پلیس اعام ش��د که پس از 48 ساعت ماموران 
موفق به بازداش��ت این متهم ش��ده و پس از آن 

شکات جدید به پلیس آگاهی مراجعه کردند.

3 شرط پلیس برای تغییر در طرح ترافیک 
سردار رحیمی عنوان کرد

افزایش اعتبار طرح تحول سامت تا 20 درصد
سرپرست وزارت بهداش�ت گفت: بسته های حمایتی طرح 
تحول نظام سامت که شامل حمایت از بیماران صعب العاج 
و بیم�اران خاص بوی�ژه در زمین�ه دارو، کاه�ش هزینه های 
کمرش�کن در خدمات بس�تری و ماندگاری پزشک در نقاط 

محروم است، قطعا تامین خواهد شد.

سعید نمکی در پاسخ به اینکه آیا دارویی از طرح پوشش بیمه ای خارج 

ش��ده یا خیر، اظهار کرد: هیچ داروی اساس��ی به  هیچ قیمت از پوشش 
بیمه ای خارج نش��ده و این یک شایعه است؛ اگر کسی نیز موردی دارد 
حتما به دفتر من منعکس کند. ما داروهای بیماران خاص، صعب العاج و 
داروهای اساسی را تحت پوشش قرار داده ایم و از این جهت هیچ مشکلی 
نداریم. وی تاکید کرد: طرح تحول نظام س��امت، مطمئنا به سرعت 
و ق��درت ادامه خواهد یافت و قطار طرح تحول را در هیچ ایس��تگاهی 
متوق��ف نخواهیم کرد، بلک��ه آن را در طول حرک��ت تعمیر می کنیم. 

نمکی ادامه داد: بسته های حمایتی طرح تحول نظام سامت که شامل 
حمایت از بیماران صعب الع��اج و بیماران خاص به خصوص در زمینه 
دارویی، کاهش هزینه های کمرشکن از دوش مردم در خدمات بستری 
و ماندگاری پزشک در نقاط محروم است، به طور قطع تامین خواهد شد. 
در سال آینده هم نسبت به سال قبلی، تامین هزینه قابل توجهی حداقل 
در طرح تحول نظام سامت خواهیم داش��ت و این افزایش بین 15 تا 

20 درصد خواهد بود.



   پنج شنبه
  20دی 1397   

  شماره  4387

15

  بین الملل  

اعتراض

کیوسک بین الملل

 
یک روزنامه سعودی در گزارشی اعام کرد که پایگاه های اینترنتی 
دو روزنامه عربستان سعودی به نام های »عکاظ« و »سعودی گزت« 
مورد حمله س��ایبری قرار گرفته و هک ش��دند. به گزارش روزنامه 
»عرب نیوز«، در پی این حمله هکری، پایگاه های اینترنتی این دو 
روزنامه در اقدامی پیشگیرانه و برای مقابله با حمات هکری بیشتر 
ساعاتی از دسترس خارج شدند. روزنامه های عکاظ و سعودی گزت 
به دلیل پوشش اخبار مرتبط با ایران و حمایت از دولت مستعفی یمن 
هدف این حمله هکری قرار گرفته اند. این دو روزنامه س��عودی در 
یک بیانیه مشترک ادعا کردند که هکرها تاش داشتند تا با انتشار 
پیامی مبتذل، اعتبار این روزنامه ها را خدشه دار کنند. المدینه، یکی 
دیگر از روزنامه های چاپ عربستان نیز مدعی شد که عامان این 
حمله س��ایبری، هکرهای مورد حمایت ایران بوده اند. گفتنی است 
که روزنامه سعودی گزت یک روزنامه انگلیسی زبان چاپ عربستان 
)تأس��یس 1978( و عکاظ نیز یک روزنامه عرب��ی زبان چاپ جده 

)تأسیس 1960( است.

 
وزارت کش��ور فلس��طین در غزه اع��ام کرد که پ��س از عملیات 
شکس��ت خورده ارتش صهیونیس��تی در ش��رق خان یونس، 45 
جاسوس رژیم صهیونیس��تی بازداشت شده اند. به گزارش روزنامه 
»القبس«، وزارت کشور غزه اعترافات تعدادی از این افرادی را که 
با رژیم صهیونیس��تی همکاری و برای آن جاسوسی می کردند، اما 
اخیراً توسط س��رویس های امنیتی وزارت کشور بازداشت شده اند، 
پخش کرد. این وزارتخانه خاطرنش��ان کرد که ای��ن مزدوران در 
ارتباط با عملی��ات نفوذ عناصر یگان ویژه ارتش صهیونیس��تی به 
ش��رق خان یونس در ماه نوامبر سال گذش��ته بازداشت شده اند که 
مقاومت فلس��طین آن را به شکس��ت کش��اند. گفتنی است که در 
جریان عملیات مذکور 7 نفر از مبارزان مقاومت فلس��طین که اکثراً 
از مبارزان گردان های ش��هید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش 
مقاومت اس��امی "حماس" بودند، به شهادت رسیدند و در مقابل، 
فرمانده این تیم عملیاتی ارتش صهیونیس��تی به هاکت رسیده و 
تعدادی دیگر نیز زخمی ش��دند که باعث رسوایی بزرگ برای این 
رژیم و درنهایت اس��تعفای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ وقت رژیم 

اشغالگر قدس شد.

 
برخ��ی دیپلمات های عرب در ری��اض اعام کردند، س��لمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان در نشست اقتصادی سران عرب که قرار 
است ماه جاری میادی در بیروت برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

 به گ��زارش روزنامه »رأی الیوم«، این مناب��ع به خبرگزاری آلمان 
گفتند، احتمال دارد ابراهیم بن عبدالعزیز العساف، وزیر خارجه این 
کشور و ولید بخاری، سفیر عربستان در لبنان نمایندگی کشور خود 

را در این نشست بر عهده بگیرند. 
میشل عون تأکید کرد: نشس��ت اقتصادی سران کشورهای عرب 
که بیروت در تاریخ 20 ژانویه ج��اری میزبان آن خواهد بود، بدون 
توجه به مس��ئله تش��کیل کابینه جدید لبن��ان، در تاریخ مقرر خود 

برگزار خواهد شد.

 
حزب دموکرات کردس��تان عراق به ریاس��ت مسعود بارزانی حزب 
اتحادیه میهنی کردستان را به درخواست بیشتر از حق احراز شده اش 
بر اساس انتخابات متهم کرده و این حزب را مسئول به تعویق افتادن 

تشکیل دولت در این اقلیم دانست. 
محمد ش��کر، نماینده ح��زب دموکرات کردس��تان در گفت وگو با 
روزنامه »الحی��ات« ادعا کرد: پافش��اری ح��زب اتحادیه میهنی 
کردس��تان بر گرفتن پست ها و کرس��ی های وزارتی بیشتر از حق 
تعیین شده آن ها در انتخابات، مانع برگزاری نشست ویژه دو حزب 
برای پایان دادن به مس��ئله تشکیل دولت ش��د که قرار بود دیروز 

)چهارشنبه( برگزار شود و این نشست به تعویق افتاد. 
محمد شکر با اشاره به اینکه توافق ها تا زمان دستیابی به راه حل هایی 
واقعی برای حل وفصل مس��ئله دول��ت و نیز دیگر مس��ائل ادامه 
می یابند، گفت: نمی توان به هیچ فراکسیون یا تشکلی بیشتر از حق 

انتخاباتی اش پست اعطا کرد و نباید از حق دیگر گروه ها گرفت.

 
عضو کمیته اجرایی س��ازمان آزادی بخش فلس��طین اعام کرد، 
رایزنی هایی در حال انجام است تا به جای دولت توافق ملی، دولت 

جدید فلسطین از گروه های سازمان آزادی بخش تشکیل شود.
"أحم��د مجدانی"، عضو کمیت��ه اجرایی س��ازمان آزادی بخش 
فلسطین در گفت وگو با روزنامه "القدس العربی" تصریح کرد: ما در 
مرحله جدیدی به سر می بریم که مرتبط با تحوات سیاسی کنونی 
اس��ت، این امور در پی تصمیم دادگاه قانون اساس��ی برای انحال 
ش��ورای قانون گذاری، تصمیم گیری درمورد برگ��زاری انتخابات 
پارلمانی طی شش ماه آتی و تشکیل دولتی از سازمان آزادی بخش 
حاصل ش��ده اس��ت. هدف از تشکیل دولت این اس��ت که تمامی 
اختی��ارات خود را بازیاب��د، چراکه س��ازمان آزادی بخش اختیارات 
سیاس��ی، قانونی و پارلمانی را بر عهده دارد و ماموریت دولت جدید 

فراهم کردن بستر انتخابات و رهبری مرحله آتی است.
وی درباره احتمال بقای رامی حمداه در سمت نخست وزیری دولت 
جدید گفت، این مساله در حال بررسی است و رایزنی ها ادامه دارد و 

به زودی تشکیل دولت جدید اعام می شود.
پیشتر حس��ن الش��یخ، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح گفته بود،  
"پ��س از حمله حم��اس به دولت تواف��ق ملی و ممانع��ت از انجام 
مسؤولیتهایش در نوار غزه، دیگر دلیلی برای بقای این دولت وجود 
ندارد"، باید دولتی متش��کل از گروه های س��ازمان آزادی بخش و 
شخصیت های ملی فلسطینی تشکیل ش��ده و اوضاع داخلی را در 
برابر چالش های دش��واری که مساله فلسطین با آنها دست و پنجه 

نرم می کند، تحکیم بخشد.

 جلد روز
مناب��ع انگلیس��ی از اختال در 
پروازهای بزرگ ترین فرودگاه 
این کش��ور به دلیل مش��اهده 
یک پهپاد ناش��ناس خبر دادند. 
مقام های فرودگاه هیترو ضمن 
تأیی��د این خبر اع��ام کردند که 
باند ش��مالی فرودگاه بسته ش��ده 
اس��ت. در پیام��ی ک��ه در توییتر 
منتشرشده، آمده اس��ت که تمام 
پروازهای خروجی از این فرودگاه 
متوقف شده و پلیس مشغول انجام 
تحقیقات دراین باره اس��ت. پلیس 
لندن نیز ضمن اعام این خبر افزود 
که توقف پروازهای فرودگاه هیترو 

اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت مسافران و کارکنان این فرودگاه است. 
گزارش های منتشرشده حاکی است که اختال به وجود آمده، منجر به سر 
درگمی تعداد زیادی از مسافران در این فرودگاه شده است. این حادثه کمتر 
از یک ماه پس ازآن صورت می گیرد که بر اثر پرواز پهپادهای ناشناس در 
اطراف فرودگاه گاتویک لندن، صدها پرواز لغو و ده هزار مسافر سرگردان 
شدند. این وضع، سه روز فرودگاه گاتویک را به تعطیلی کشاند تا در نهایت، 
ارتش انگلیس با استفاده از دستگاه های پیشرفته نظامی، پهپادهای مزاحم 
را زمین گیر کرد و س��رانجام فعالیت این فرودگاه پس از 72 ساعت از سر 
گرفته ش��د. مقام های دو فرودگاه گاتویک و هیترو لندن هفته گذشته از 
تصمیم خود برای خرید تجهیزات ضد پهپاد خبر دادند. این تجهیزات چند 
ده میلیون پوندی، از همان نوعی اس��ت که توسط ارتش برای زمین گیر 
کردن پهپادهای مزاحم به کار گرفته ش��د. به گزارش روزنامه »تایمز«، 
دول��ت انگلیس نیز در نظر دارد تا برای جلوگیری از تکرار بحران فرودگاه 
گاتویک، قدرت پلیس این کشور را برای مقابله با پرواز پهپادهای مزاحم 
و غیرقانونی افزایش دهد. گفتنی اس��ت؛ ای��ن تحوات در حالی صورت 
می گیرد که س��طح هشدار امنیتی در انگلیس اکنون در مرحله شدید قرار 
دارد که به معنای احتمال زیاد وقوع حمله تروریستی در این کشور است.

گزارش

کرانه باختری در حال بلعیده شدن است
شورای شهرک س��ازی در اراضی اش��غالی از افزایش سه درصدی تعداد 
شهرک نشینان صهیونیست طی سال گذشته میادی خبر داد. آمار و اخبار 
جدید از کرانه باختری نشان می دهد که شهرک نشین های صهیونیست 
در حال بلعیدن این منطقه هستند بخصوص که طول و ارتفاع دیوار حال 

در خیابان های کرانه باختری در حال افزایش است. 
در همین ارتباط، ش��ورای شهرک س��ازی در اراضی اش��غالی اعام کرد 
تعداد شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری طی گذشته میادی 
)2018( س��ه درصد افزایش داش��ته و 448  هزار و 672 نفر رسیده است. 
کانال 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اعام کرد تعداد مذکور 
سوای شهرک نشینان در قدس اش��غالی است که تعداد آنها به 220 هزار 

نفر می رسد. 
طی ماه گذشته میادی )دسامبر( جمعیت اسرائیلی »صلح اکنون« )که 
مخالف با شهرک سازی است( اعام کرد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی طی یک ماه با ساخت 1219 واحد صهیونیست نشین 
در کران��ه باختری موافقت کرده اس��ت. قطعنامه 1234 ش��ورای امنیت 
صادر ش��ده در 23 دس��امبر 2016 تأکید می کند رژیم صهیونیستی باید 
فورا به شهرک سازی خود در اراضی اشغالی فلسطینی پایان دهد. اگرچه 
طرف های مختلف بین المللی بارها شهرک سازی رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری و قدس را مورد انتقاد قرار داده و خواستار توقف آن شده  اند، 
تل آویو به این هش��دارها بی توجه اس��ت و با همین شهرک سازی بخش 

زیادی از اراضی فلسطینی را بلعیده است.

کلمبیا
دانش��جویان کلمبیایی به منظور دسترس��ی به دانش��گاه رایگان 
مجدد تظاهرات کردند و ش��عار س��ر دادند. تظاهرات اخیر، نهمین 
نمایش اعتصاب دانشجویان کلمبیایی و بر اساس تصمیم رهبران 
دانش��جویان در سال گذش��ته بوده است. دانش��جویان کلمبیایی 
می گویند: این تظاهرات به معنی پایان دادن به اعتصاب دوماهه اخیر 
نیست و تا رس��یدن به هدف راه را ادامه می دهند. بر اساس گزارش 
اتحادیه دانش��جویان تحصیات عال��ی )Unees(، تاش برای 
رسیدن به یک توافق با وزارت علوم و تحقیقات برای ارائه یک راه 
حل مالی است. شواهد حاکی از آن است که تظاهرات دانشجویان 
ادامه دارد و آن ها مجدد در خیابان های کلمبیا شورش خواهند کرد 

تا بتوانند به صورت رایگان به دانشگاه ها دسترسی پیدا کنند.

عکس نوشت 

خبر آخر

به تازگی تصویری از نیروهای سعودی در مرز این کشور با لبنان منتشرشده 
است که در آن تصویر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را آتش 
می زدند. دو سرباز سعودی پس از آتش زدن چهره بن سلمان آن را به زیر 

پا انداخته و لگد می کنند.

به اتهام جاسوسی برای ایران
وزیر سابق رژیم صهیونیستی به 11 

سال زندان محکوم شد
دادگاه رژیم صهیونیستی گونن س��گو وزیر انرژی پیشین این رژیم را به 

اتهام جاسوسی برای ایران به 11 سال زندان محکوم کرد. 
سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اواخر خرداد ماه گذشته با صدور 
اطاعیه ای مدعی شد که وزیر پیشین انرژی در کابینه این رژیم را به اتهام 
جاسوسی برای ایران دستگیر کرده است. بر اساس این ادعا، سرویس های 
اطاعاتی ایران، سگو را به عنوان مامور به کار گرفته بودند و وی در سال 
2012 با س��فارت ایران در نیجریه ارتباط برق��رار کرده و دو بار به صورت 
آگاهانه با سفر به ایران با ماموران اطاعاتی جمهوری اسامی دیدار کرده 
اس��ت.  دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، س��گو را متهم کرده بود که او 
اطاعاتی درباره بازار انرژی و تاسیسات امنیتی اسرائیل از جمله ساختمان 
ها و مقام های سیاسی و امنیتی آن به ایران داده است. درباره میزان آسیب 
های امنیتی که از نظر رس��انه های رژیم صهیونیستی، سگو با جاسوسی 
برای ایران به بار آورده، نگاه یکسانی وجود ندارد؛ در حالی که برخی تحلیل 
گران صهیونیستی معتقدند، این رخداد بزرگ و دستاوردی چشمگیر برای 
ایران است، در مقابل برخی معتقدند که خسارت های جاسوسی سگو ناچیز 
بوده است. در همین راستا پایگاه صهیونیستی معاریو نیز در مطلبی با انتقاد 
از عملکرد دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: سگو در حالی جاسوس 
ایران بوده که شاباک دس��تگاه امنیت عمومی اسرائیل به مدت 15 سال 
از ترس ربودن وی توسط حزب اه از سگو محافظت و مراقبت می کرد.

دونال��د ترام��پ، رئی��س جمه��وری آمریکا در 
سخنرانی خود از کاخ سفید بر دموکرات ها برای 
درخواست بودجه 5.7 میلیارد داری برای ساخت 
دیوار در مرز جنوبی مکزیک فش��ار آورد و آنها را 
متهم کرد که س��اخت دیوار مرزی را که تنها آن 
می تواند مانع هجوم مواد مخ��در و تبهکاران از 

طریق مرز جنوبی شود، نادیده می گیرند. 
رئی��س جمه��وری آمری��کا در یک نط��ق زنده 
تلویزیونی از کنگره خواست بودجه ازم را برای 
احداث دی��واری حائل در مرز ب��ا مکزیک برای 
جلوگیری از ادامه "یک بحران فزاینده انسانی و 

امنیتی" تامین کند. 
او در این سخنرانی برخاف بعضی پیش بینی ها 
برای دور زدن کنگره و ساختن یک دیوار مرزی، 
وضعیت اضطراری اعام نکرد. به نظر می رسد 
بس��یاری از تهدیدهای ترامپ قرار است توخالی 
از آب دربیایند. به همی��ن دلیل هم دموکرات ها 
تاکنون هیچ واکنش��ی به این درخواس��ت های 
ترامپ و تهدیدهای او نش��ان ن��داده و حاضر به 

تصویب ب��اا بردن س��قف بدهی ه��ای دولت 
آمریکا نش��دند. ب��ه نقل از پای��گاه خبری هیل، 
ترام��پ گفت: چند آمریکایی دیگ��ر باید بمیرند 
تا این اقدام توسط کنگره انجام شود. این مساله 
انتخاب میان درس��ت و غلط، عدالت و ناعدالتی 
اس��ت. وی گفت: تنها مس��اله این است که این 
اقدام غیراخاقی است و سیاستمداران هیچ کاری 

انجام نمی دهند. رئیس جمهوری آمریکا خواهان 
اختصاص بودجه ای 5.7 میلیارد داری از سوی 
کنگره برای ساختن یک مانع فوادی مرتفع است 
که از قول ه��ای انتخاباتی او بود اما دموکرات ها 
قویا با تامین چنین بودجه ای مخالفت می کنند. 
او در نطق خ��ود گفت که 90 درصد هروئینی که 
در آمری��کا فروخته می ش��ود از مکزیک می آید. 

ترامپ اش��اره کرد که دموکرات ها در گذشته از 
نوعی مانع مرزی حمایت کرده اند.در سال 2006  
س��ناتورها چاک ش��ومر، باراک اوباما، هیاری 
کلینتون و جو بایدن به عنوان بخش��ی از قانون 
»حصار امن« به یک حص��ار 1120 کیلومتری 
 رای داده بودند. اما به نظر می رسد که سخنرانی

9 دقیقه ای ترامپ هیچ پیشنهاد جدیدی به همراه 
نداش��ته و تاثیری بر بن بست ایجاد شده نخواهد 
داشت. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا و چارلز شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در 
سنا اظهارات ترامپ مبنی بر وجود بحران در مرز 
جنوب��ی را رد و اعام کردند که رئیس جمهوری 
تنها به دنبال تهدید کشور با تعطیلی دولت است. 
شومر اعام کرد: رئیس جمهوری تنها از تعطیلی 
دولت برای ایجاد بحران و ترس و نگرانی و جلب 
توجه استفاده می کند. براساس نتایج نظرسنجی 
اخیر بیشتر آمریکایی ها ترامپ را مقصر تعطیلی 
دولت می دانند. نانس��ی پلوس��ی نیز اعام کرد: 
رئیس جمهوری آمریکا بای��د از گروگان گرفتن 
مردم آمریکا خودداری کن��د و همچنین جلوی 
بحران را بگیرد و دولت را بازگشایی کند. ترامپ 
در س��خنرانی خود گف��ت: اکنون ی��ک بحران 
انسانی ایجاد شده است. وی در ادامه اظهاراتش 
به داس��تان های انسان های کش��ته شده توسط 
مهاجرانی ک��ه به ط��ور غیرقانون��ی در آمریکا 
زندگی می کردند، اشاره کرد. دموکرات ها منتقد 
اس��تفاده ترامپ از چنین مسائلی هستند و اعام 
می کند که مطالعات نشان می دهند که مهاجران 
نسبت به شهروندان متولد آمریکا کمتر مرتکب 
جرائم می شوند. همچنین اطاعات فدرال نشان 
می دهند که عبور غیرقانونی از مرز در سال های 
اخیر کاهش یافته است. دموکرات ها از این ارقام 
برای رد ادعای ترامپ استفاده کرده و می گویند 
که اظهارات ترامپ درب��اره وجود بحران مرزی 
اغراق آمیز اس��ت.اما ترامپ براین باور است که 
س��اخت دیوار مرزی در مرز آمری��کا و مکزیک 
یکی از مس��ائل مه��م برای نش��ان دادن عملی 
شدن وعده هایش است و می تواند یکی از مسائل 
کلیدی در انتخاب دوباره در س��ال 2020 باشد. 
همچنین مایک پن��س، معاون رئیس جمهوری 
و برخی از اعضای ارش��د روز سه شنبه به کنگره 
رفتند تا بتوانند از جمهوری خواهان بخواهند که 

با موضع قوی با رئیس جمهوری باشند.

درگیری کاخ سفید و کنگره بر سر بودجه دیوار مرزی باا گرفت

 رئی�س جمهوری آمریکا به افزایش بحران امنیتی و انس�انی در مرز جنوبی آمریکا اش�اره کرد تا بدین ش�کل بتواند بر 
گروه

دموکرات ها فشار وارد کند تا منابع مالی ساخت دیوار مرزی با مکزیک را در اختیار او قرار دهند . با این حال تهدید او برای بین الملل
اعام وضعیت اضطراری در آمریکا راه به جایی نبرد و روز گذشته ترامپ در سخنرانی خود هیچ اشاره ای به این راهکار 

نکرد.

تهدیدهای توخالی ترامپ

چهره خبر

مخالفت روسیه با طرح های غرب در سازمان منع تسلیحات شیمیایی
نماینده دائم روسیه در سازمان منع استفاده از ساح های 
ش�یمیایی بر مخالفت کش�ورش با گس�ترش اختیارات 
این س�اختار در جهت تامی�ن منافع کش�ورهای غربی و 
تامی�ن بودجه طر ح های تحمیل ش�ده از س�وی آمریکا و 

ناتو تاکید کرد.

»الکساندر شولگین« سفیر روس��یه در هلند و نماینده دائم این کشور 
در سازمان منع استفاده از ساح های شیمیایی اعام کرد که روسیه از 
ایجاد ساختارهای جدید در این سازمان حمایت نکرده و هزینه ای برای 
بنیاد ویژه با هدف ایجاد منابع اطاعاتی مرجع پرداخت نخواهد کرد. این 

دیپلمات بلندپایه افزود: »ما پنهان نمی کنیم که حاضر نیستیم هزینه ای 
بابت این طرح که از سوی کش��ورهای غربی تحمیل شده بپردازیم و 

امیدوارم که شرکای روسیه نیز همین موضع گیری را اتخاذ کنند.«
به گفته وی، این حقیقت که در ماه ژوئن سال 2018 تعداد 82 کشور به 
گسترش اختیارات سازمان منع استفاده از ساح های شیمیایی رای داده 
بودند، ولی در ماه نوامبر 99 کشور از 193عضو این سازمان از این مسئله 
حمایت کردند، حادثه تصادفی نیست. شولگین توضیح داد: »این مسئله 
مربوط به اقدامات بی س��ابقه در زمینه انتشار اطاعات اشتباه و اعمال 
فشار زیاد از سوی شرکای غربی ماست. طی ماههای اخیر نمایندگان 
آمریکا و متحدانش در ناتو آش��کارا به دروغ پردازی پرداخته و گفته اند 

که این س��ازمان »تحقیر ش��ده« چرا که روس ها دیگ��ر نمی خواهند 
بودجه آن را بپردازد. ولی قضیه بدین صورت نیس��ت. این مخالفت به 
این دلیل است که روسیه و متحدان آن خواستار تصویب بودجه متوازن 
و بدون تخصیص مبالغی برای به وجود آمدن تیم های تبلیغاتی به نفع 
کشورهای غربی است.« سفیر روس��یه همچنین یادآور شد که برخی 
اعضای سازمان منع استفاده از ساح های شیمیایی به خاطر گسترش 
اختیارات این سازمان تحت فشار مستقیم غربی ها قرار گرفته اند و این 
اعمال فشارها حتی به طور مستقیم و در سالن نشست صورت می گیرد. 
به همین دلیل هیئت نمایندگی روس��یه قصد ندارد دس��ت روی دست 

گذاشته و بیکار بنشیند. 

ادعای رییس ارتش رژیم صهیونیستی
درباره حمله به غزه 

آغاز تاشهای انتخاباتی پنس
 برای انتخابات 2020

رئیس س��تاد ارتش رژیم صهیونیس��تی از احتمال متوس��ط حمله نظامی جدید این رژیم ب��ه نوار غزه در 
هفته های آتی خبر داد.

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند، گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی امیدوار است تا 
پایان سال 2019 میادی هیچ اتفاقی رخ ندهد تا بتوانند بر موانع و سختی ها غلبه کنند.

وی در ادام��ه افزود: من به خوبی ناکامی را درک می کنم اما گروه های دیگری وجود دارند که باید با آن ها 
تعامل داشت.

آیزنکوت که پس��تش را طی روزهای آتی ترک خواهد کرد، تصریح کرد: شلیک 
موشک ها به شهرک های اسرائیلی در جنوب اراضی اشغالی به نسبت برای من 
س��خت ترین لحظه بوده است. وی درخصوص وضعیت انسانی در غزه گفت: 
وضعیت در نوار غزه دشوار است اما قحطی و گرسنگی در آنجا وجود ندارد. 
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اموالی که قطر به نوار غزه ارائه 
داده، عاملی برای توازن قلمداد کرد و گفت اگر این اموال ارائه نشود 
اوضاع به هم خواهد ریخت. آیزنکوت همچنین گفت: اسرائیل 
قاچاق تعداد زیادی موش��ک را ناکام گذاش��ته اس��ت و تصور 
نمی کنم کار دیگری درباره غزه وجود داشته باشد که باید انجام 
شود. ما قاچاق بین 15 تا 20 هزار موشک را ناکام گذاشته ایم.

مای��ک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به دیدار جمهوری خواهان رفت تا از آنها بخواهد موضعی قوی 
در قبال رئیس جمهور آمریکا داشته باشند.

مایک پنس معاون رئیس جمهور در نشستی پشت درهای بسته با نمایندگان جمهوری خواه پیش از دیدار 
رئیس جمهور با دموکراتها برای حل بن بست تعطیلی دولت و ساخت دیوار مرزی برگزار کرد. منابع مطلع 

اعام کردند که مایک پنس در این دیدار گفت: رئیس جمهور درباره این مس��ئله بس��یار 
مصمم است اما این بدان معنی نیست که رئیس جمهور تمایلی به مذاکراه ندارد اما او 

در این باره ثابت قدم است. پنس در سخنرانی ده دقیقه ای خود توضیح داد که 
چرا س��اخت دیوار مرزی در مرز مکزیک و آمریکا و حل »بحران« بوجود 

آمده ازم و ضروری است.
منابع مطلع اعام کردند : پنس از جمهوری خواهان خواست موضع قوی 
در قبال دولت داش��ته باشند. این دیدار در حالی انجام گرفت که تعطیلی 

بخش��ی از دولت در سومین هفته خود به س��ر برده و پایانی برای آن 
دیده نمی شود.

مقامات کاخ سفید نگران هس��تند که برخی از جمهوری 
خواهان میانه رو ممکن است علیه ترامپ وارد عمل شده 

و در این باره با نانسی پلوسی دموکرات متحد شوند.

مذاکرات بی�ن ترکیه و آمری�کا درباره لغو 
 ق�رار داد ف�روش س�امانه های موش�کی

 اس 400 در ازای تحوی�ل س�امانه های 
پاتریوت آمریکا به آنکارا به عنوان راهکار 

جایگزین هنوز خاتمه نیافته است.

 رئی��س صنای��ع دف��اع ترکی��ه، اع��ام ک��رد: 
هیئتی از آمریکا برای گفت وگو درباره ی سیستم 
ضد موشکی اس -400 روسیه و ضروریات ازم 
برای اس��تقرار جنگنده ه��ای اف 35 ب��ه ترکیه 
می آیند. اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاع ترکیه 
اعام کرد:  ترکیه در حال بررسی پیشنهاد سیستم 
پاتریوت به ارزش سه و نیم میلیارد دار است. وی 
ادامه داد: درباره  ایج��اد هماهنگی میان عملکرد 
سیستم ضد موشکی اس 400 و جنگنده های اف 
35 ی��ک هیئت فنی از آمریکا به ترکیه می آید. به 
نقل از خبرگزاری س��ی ان ان ترک، این در حالی 
است که بررسی ها درباره  خرید سیستم پاتریوت 
آمریکا  ادام��ه دارد. آمریکا بر این باور اس��ت که 
سیستم اس 400 مطابق با تجهیزات ناتو نیست و 

خرید این سیستم توسط ترکیه را مورد انتقاد قرار 
می دهد. وی افزود: به دلیل نگرانی ها در مورد عدم 
هماهنگی ما می خواهیم تمام تدابیر فنی را در نظر 

بگیریم و قرار است این هیئت از آمریکا بیاید.
در همین حال معاون وزیر خارجه روس��یه نیز روز 
گذش��ته گفت: س��امانه اس 400 به  زودی بدون 
تأخیر ب��ه دولت هن��د تحویل داده خواهد ش��د. 
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: 
طبق قرارداد میان روس��یه و هند سیستم دفاعی 
اس 400 به دولت هن��د بدون تأخیر تحویل داده 
خواهد شد. س��رگئی ریابکوف اگرچه اشاره ای به 
تاریخ تحویل موشک های اس 400 به هند نکرد 
، اما افزود، با تحویل این سیس��تم دفاعی، امنیت 

ملی کشور هند بسیار تقویت خواهد شد.
در اکتبر س��ال گذش��ته، مقامات ارش��د مس��کو 
 و دهلی ن��و قرارداد تحویل سیس��تم موش��کی

 اس 400 ب��ه ارزش پن��ج میلی��ارد دار را نهایی 
کردند. تواف��ق خرید موش��ک های اس 400 در 
زمان سفر دو روزه وادیمیر پوتین رئیس جمهور 

روسیه به هند صورت گرفت.

قانونگ�ذاران انگلیس�ی ب�ا رای منف�ی به 
قان�ون مالیات�ی، دول�ت ترزا م�ی را برای 
اجرای برگزیت بدون توافق با مانعی جدی 

روبه رو کردند.

در این رای گیری 330 رای موافق در مقابل 296 
رای مخالف ارائه شد و به این معنی است که دولت 
انگلیس برای استفاده از هرگونه اختیارات قوانین 
مالیاتی مجبور اس��ت برای خروج از اتحادیه اروپا 

تایید پارلمان را به دست آورد.
این اصاحیه در زمینه قوانین اجرای بودجه سال 
گذشته میادی بیان می دارد که اختیارات اصاح 
قوانین مالیاتی به منظور کارکرد داشتن شان بعد 
از برگزیت تنها در صورتی می توانند استفاده شوند 
که توافقی مورد قبول قرار گرفته باشد، یا برگزیت 
کنسل ش��ده باش��د، یا اینکه دولت برای اجرای 
خروج بدون تواف��ق به موافقت پارلمان دس��ت 
یافته باش��د. این شکست نش��ان دهنده جایگاه 
ضعیف ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس به عنوان 
رهبر دولت اقلیت، یک حزب دچار چند دس��تگی 

و یک پارلمان منتقد به سیاست هایش است. این  
در حالی است که چند روز دیگر او قرار است شاهد 
یک رای گیری مهم نس��بت ب��ه تصویب توافق 
برگزیتی باش��د که چندی پیش در مذاکراتش با 
اتحادیه حاصل کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، 
در همین راس��تا جرم��ی کوربی��ن، رهبر حزب 
اپوزیسیون کارگر گفت : این رای گیری گام مهم 
به منظ��ور جلوگیری از یک برگزیت بدون توافق 
است و نشان می دهد که هیچ اکثریتی در پارلمان، 
کابینه و یا کش��ور وجود ندارد ک��ه از خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا حمایت کند. دولت انگلیس 
در  عین  حال اهمیت این شکس��ت را کم دانست. 
سخنگوی این دولت اظهار کرد: اصاحیه مذکور 
در پارلمان این حقیقت را که بریتانیا در 29 مارس 
اتحادیه اروپا را ترک می کند، تغییر نداده و جلوی 
اخذ مالیات از س��وی دولت را نخواهد گرفت. وی 
خاطرنش��ان کرد: ما با پارلمان همکاری خواهیم 
کرد تا اطمینان حاصل کنیم نظام دریافت مالیات 
به خوبی در تمامی سناریوهای مربوط به برگزیت 

کار کرد داشته باشد.

تاش جدید آمریکا برای متوقف کردن 
فروش اس ۴00 روسیه به ترکیه

شکست ترزا می در پارلمان  
مانعی برای اجرای برگزیت

 HEMAYATONLINE. 
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مخالفت کنگره با تحریم های جدید
سناتورهای دموکرات به خاطر مخالفت با ادامه تعطیلی دولت آمریکا، از تصویب پیش نویس قانون 
پیشنهادی جمهوری خواهان که اعمال تحریم های جدید علیه سوریه، روسیه و ایران را در نظر گرفته، 
خودداری کردند.  مجلس سنای کنگره آمریکا سه شنبه شب برای تصویب پیش نویس قانون اعمال 
تحریم هایی علیه کشورهایی که به دولت سوریه کمک می کنند، نتوانست رأی ازم را به دست آورد. 
این سند تحت عنوان »تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه« تنها از سوی کمتر از دوسوم تعداد کلی صد 
سناتور حاضر در نشست روز سه شنبه مورد حمایت قرار گرفت. نمایندگان دموکرات از ابتدا اعام کرده 
بودند که از هر پیش نویس قانونی که در جهت توقف "تعطیلی دولت آمریکا" نباشد، حمایت نخواهند 

کرد. در نهایت تنها 56 سناتور از ادامه بررسی این پیش نویس حمایت کردند.
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رکوردشکنی  در مسابقات 
دوچرخه سواری آسیا

 مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا 
در کشور اندونزی از روز گذشته در پیست 
ش��هر جاکارتا آغ��از ش��د و نمایندگان 
کشورمان توانستند با یک رکورد شکنی 
تاریخی پا به این رقابت ها بگذارند.  تیم 
ملی بزرگساان در مسابقه چهار کیلومتر 
با اختاف چهار ثانیه نس��بت به تیم رده سوم در جایگاه ششم قرار 
گرفت و رکورد این ماده را در ایران شکست تا پس از سال ها غیبت 
در این ماده به جایگاه قابل توجهی دست یابند. کره جنوبی اول شد 

و رکابزنان ژاپن و قزاقستان در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

واکنش به اختاف ادامه دار 2 سرمربی
 وزی��ر ورزش و جوانان در رابطه با اینکه 
اختاف کارل��وس ک��ی روش و برانکو 
ایوانکووی��چ، س��رمربیان تی��م ملی و 
پرسپولیس در جام ملت های آسیا ادامه دار 
شده است و آیا وزارت ورزش قصد ندارد 
تذکری به این اف��راد بدهد؟ افزود: بهتر 
اس��ت که همه ان��رژی را صرف حمایت از تیم ملی کنیم. مس��عود 
سلطانی فر در مورد پاداش ملی پوشان در صورت موفقیت هم گفت: 
برای تیم ملی پیش بینی پاداش کرده ایم. وی بیان کرد: تیم خیلی 

خوبی داریم و شروع خوبی هم در این رقابت ها داشتیم. 

مرادی کاندیدای 
بهترین وزنه بردار جهان شد

 فدراسیون جهانی وزنه برداری با هدف 
انتخاب بهترین وزنه بردار س��ال 2018 
جهان اقدام به انتش��ار لیست کاندیداها 
کرد که نام سهراب مرادی قهرمان بازی 
المپی��ک و جهان نیز در بی��ن برترین ها 
وجود دارد. مرادی به همراه یولی ایراوان 
از اندونزی، لیئو ژیائو جون از چین، سیمون مارتیروسیان از ارمنستان 
و اشا تااخادزه از گرجستان برای کسب عنوان بهترین وزنه بردار 

مرد سال 2018 جهان رقابت می کند.

برگزاری مرحله سوم رقابت های 
لیگ برتر واترپلو 

 مرحله س��وم بیست و هش��تمین دوره 
رقابت های لیگ برتر واترپلو کشور 26 تا 
28 دی در دو شهر تهران و زنجان برگزار 
می شود. مرحله دوم این رقابت ها پنجم 
تا هفتم دی به میزبانی دو تیم رعد پدافند 
هوایی و نوفاح در تهران پیگیری شد که 
در پایان این مرحله تیم های سایپا و دانشگاه آزاد اسامی به ترتیب 
در جایگاه نخست گروه های A و B قرار گرفتند. طبق اعام کمیته 
فنی واترپلو مرحله سوم این مسابقات به میزبانی تیم نفت امیدیه در 
مجموعه ورزشی شهید ش��یرودی تهران و در گروه B به میزبانی 

زنجان برگزار می شود.

ورزش داخلی
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»حمایت« گزارش می دهد

اما و اگرهای کسب سهمیه المپیک جودوکاران
تیم ملی جودو مانند سایر 

گــــروه
رشته های ورزشی برای ورزشی

کسب سهمیه المپیک نیاز 
دارد تا امتیازها و جایگاه 
خ�ود در رنکینگ جهان�ی را ارتقاء دهد و 
گرنداس�لم پاریس اولین مس�ابقات در 
سال 201۹ است که می تواند در این امر 
اثرگذار باش�د، با این وجود بعد از منتفی 
شدن حضور ملی پوشان در کمپ تمرینی 
فدراس�یون جهانی جودو در ازبکستان، 
شائبه هایی درباره اعزام ورزشکاران به 
گرنداسلم پاریس نیز به میان آمده است.

بعد از اینکه حضور ج��ودوکاران تیم ملی در کمپ 
تمرینی فدراسیون جهانی جودو در ازبکستان منتفی 
اعام شد، حرف و حدیث های فراوانی درباره حاضر 
نشدن این تیم در رقابت های گرنداسلم پاریس به 
میان آم��د. اینکه احتمال دارد تا زمان مش��خص 
شدن رییس جدید فدراس��یون، تیم ملی جودو در 
هیچ رویداد بین المللی ش��رکت نکند. این درحالی 
بود که طبق اظهارات محمد درخش��ان، مش��اور 
سرپرست فدراسیون جودو وضعیت مالی این سفر و 
برنامه های دیگر تیم ملی مهمترین دایلی بوده که 
موجب شده تا این فدراسیون در یک تصمیم جمعی 
تصمیم بگیرد تا در اردوی ازبکستان حضور نداشته 
باشد. وی دراین باره همچنین توضیح داده است که 
هزینه های سفر به ازبکستان با توجه به مسیرهای 

رفت و برگشت از یک سفر به اروپا برای فدراسیون 
گران تر بوده و براین اس��اس تصمیم گرفته شد تا 

حضور در این کمپ تمرینی لغو شود.

 درباره گرنداسلم تصمیم گیری شود
این در حالی است که تیم ملی جودو نیز مانند سایر 
رشته های ورزشی برای کسب سهمیه المپیک نیاز 
دارد تا امتیازها و جایگاه خود در رنکینگ جهانی را 
ارتقاء دهد و گرنداس��لم پاریس اولین مسابقات در 
سال 2019 است که جودوکاران باید برای حضور در 
این رقابت ها آماده شوند. آنچه که محمد منصوری 
سرمربی تیم ملی جودو هم بر آن تاکید دارد. البته 
مشاور سرپرست فدراسیون جودو نیز در خصوص 

حضور تیم ملی جودو در گرنداس��لم پاریس به این 
موضوع پرداخته است که حضور در این مسابقات را 
سرمربی تیم ملی و مدیر تیم  های ملی در برنامه های 
خود ارائه کردند و ما در گروهی که عنوان کردم باید 

در این خصوص تصمیم  گیری کنیم.

 اهمیت بحث بودجه و شرایط اعزام
هرچند که درخشان بر این موضوع تاکید داشته که 
ما به دنبال این هس��تیم تا برنامه هایی که با توان 
مالی فدراس��یون جودو جور در م��ی آید و در عین 
حال انجام آن ضرورت اس��ت را تصویب کنیم، اما 
این صحبت ها شائبه هایی را درباره این موضوع که 
شاید این رشته ورزشی نیز برای برگزاری اردوها و 

حضور در تورنمنت های بین المللی دچار مشکات 
برخی دیگر از رشته های ورزشی شود ایجاد کرده 
اس��ت. در این میان اما محمدرض��ا رودکی، مدیر 
س��ازمان تیم های ملی جودو بیان کرده اس��ت؛ ما 
برنامه یک س��اله خود را تنظی��م کرده ایم و طبق 
برنامه حضور در گرنداس��لم پاریس جزو اولویت ها 
قرار دارد. البته باید ببینیم بحث بودجه فدراسیون 
و شرایط اعزام چطور خواهد بود، اما تاکید می کنم 
حضور در این رقابت ها در اولویت قرار دارد. از سوی 
دیگر وی امیدوار است تا هرچه زودتر تکلیف رییس 
فدراسیون جودو روشن شود. آنچه که شاید بتواند 
گره از مشکات این فدراسیون و اعزام  تیم ملی به 
اردوها و مسابقات جهانی تا حدی بکاهد. هرچند که 
از نظر درخشان در هر صورت تصمیم به حضور در 
مسابقات مربوط به یک سفر نیست، مجموعه ای از 
سفرها و مسابقات است و باید بررسی کرد آنها اگر 
از نظر زمانی با مسابقات دیگر تداخل نداشته باشند 
ضمن اینکه از لحاظ مالی هم باید در توان فدراسیون 
 ای��ن امر باش��د.  با ای��ن وجود ولی مدیر س��ازمان 
تیم های ملی ج��ودو براین باور اس��ت که اگر حتی 
یک اردوی تیم ملی کنس��ل شود، این تیم چند ماه از 
برنامه های خود عقب می افتد.  با این وجود نباید از یاد 
بود که در سالی که باید برای کسب سهمیه المپیک 
تاش شود، آنچه که بیش از هر چیزی به برنامه ریزی 
نیاز دارد حضور در اردوها و مسابقات بین المللی است، 
آنچه می تواند توان تیم ملی را نه تنها در جودو بلکه در 

سایر رشته های ورزشی تقویت کند.

ورزش جهان

گلدن استیت بر نیویورک غلبه کرد
در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم گلدن استیت وریرز با 43 
امتیاز کلی تامپسون مقابل میهمان خود نیویورک نیکس به پیروزی رسید. 
کوین دورانت 24 و اس��تیفن کری 14 امتیاز دیگر در این بازی برای وریرز 
کسب کردند. تامسون برای دوازدهمین بار در دوران حرفه ای خود بیش از 
40 امتیاز کسب کرد و کوین دورانت هم تعداد دفاع  های خود را به عدد 900 
رساند. در بازی دیگری که در سالن چیساپیک انرژی شهر اوکاهماسیتی 
برگزار شد، تیم اوکاهماسیتی تاندر با وجود 25 امتیاز و 16 پاس گل راسل 
وس��تبروک و با اختاف تنها دو امتیاز از مینه س��وتا تیمبروولوز و سرمربی 

جدیدش شکست خورد. 

بیانیه AFC درباره دزدی 
حق پخش جام ملت ها

کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانه ای اعام کرد: AFC شرکت بی اوت کیو 
را به خاطر پخش غیر قانونی جام ملت های آس��یا 2019 محکوم می کند، 
همچنی��ن این کنفدراس��یون به حمایتش از ش��رکای تج��اری و پخش 
تلویزیونی ادامه می دهد و از حقوق قراردادی اش حفاظت می کند. گفتنی 
است؛ ش��رکت بی اوت کیو از جمله شرکت هایی است که در مقابل بی این 
اس��پورت، قطر ش��کل گرفته و گهگاه اقدام به دزدی در پخش مسابقاتی 
می کند که این ش��رکت قطری حق پخش آن را برعهده دارد. بی اوت کیو 
اخیرا در جام ملت های آس��یا هم زمینه پخش غیرقانونی چند مس��ابقه را 
بدون خریدن حق پخش در چند کشور از جمله عربستان فراهم کرده است.

بازگشت رونالدو به بازی های ملی
کریس��تیانو رونالدو چندماه اس��ت که برای تیم ملی کش��ورش به میدان 
نمی رود. البته وی زمان بازگش��ت خود به تیم مل��ی را اعام کرده و گفته 
اس��ت: اینکه برای مدتی پیراهن تیم ملی کشورم را بر تن نکردم تصمیم 
درستی بود، اما امسال به بازی ملی بازمی گردم. رونالدو درباره پیوستن به 
یووه گفت: همه در یوونتوس از من استقبال خوبی داشتند و خوشحالم که 

در این تیم بزرگ بازی می کنم.

تاتنهام به فینال نزدیک تر شد
تیم فوتبال تاتنهام روز گذشته تیم چلسی را دردیدار رفت مرحله نیمه نهایی 
ج��ام اتحادیه انگلیس مغلوب و صعود خود به فین��ال این لیگ را هموارتر 
کرد. دراین دیدار جذاب و تماش��ایی که در شهر لندن برگزارشد شاگردان 
مائوریتس��یو پوچتینو، با نتیجه یک برصفر شاگردان مائوریتسیو ساری را 
شکس��ت دادند.هری کین، مهاجم ملی پوش تاتنهام تنها گل این دیدار را 
در دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی درون دروازه تیم چلسی جای داد و برتری 

این تیم را رقم زد.

آگهی

اگهی فراخوان شرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
www. گران وبازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

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 مورخ97/10/28 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: 85193768-021  و 021-88969737

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 دوم
آگهی اباغ کارشناسی مال غیرمنقول پرونده شماره971586 

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج به موجب پرونده 971586 اجرای 
احکام)حقوقی( شعبه دوم متمرکز سنندج خانم فریده نانکلی در حق مازیار صادقی 
و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. با توجه با اینکه 
محکوم علیه مجهول المکان می باشد در اجرای ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی 
به ش�رح هریک از طرفین می توانند ظرف س�ه روز از تاریخ اباغ ارزیابی به نظریه 
ارزی�اب اعت�راض نماید این اعت�راض در دادگاهی که حکم به وس�یله آن اجرا می 
ش�ود مورد رس�ید قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدی�د ارزیابی قیمت مال 
معین می ش�ود آگهی میگردد لذا نامبرده پس از آگهی سه روز مهلت دارد چنانچه 
اعتراضی دارد نفیا یا اثباتا به این دادگاه اعام نماید. مشخصات ملک عبارت است 
از شش�دانگ ارزیاب�ی پاک 2 فرع�ی از 50 اصلی مجزا از 11 فرع�ی از 50 اصلی به 
شماره ثبت 11536 و 11535 و 7009 صفحه 637 و 634 و 353 بخش 2 سنندج با 
قدرالسهم 48 شعیرمشاع از 96 شعیر از ششدانگ مورد مالکیت آقای مازیار صادقی 
به استحضار میرساند یا راهنمایی مالک از محل واقع سنندج پشت مرقد چهل مرده 
ش�یخان ابتدای پل هوایی مردوخ بازدید به عمل آمد که پس از بررس�ی مراتب به 
حضور تقدیم میگردد محل عرصه ایس�ت مسکونی با حدودات عربعه با مشخصات 
ش�ماا به ط�ول 11/20 متر محدود به کوچه، ش�رقا به ط�ول 32/30 متر محدود به 
پاک همسایه، جنوبا به طول 11/20 متر به کوچه و غربا به طول 23/30 متر محدود 
به پاک همس�ایه فاقد هر گونه اعیانی اس�ت. نظر به موقعیت مکانی ذیا اعام می 
دارد: ارزش شش�دانگ عرصه)ریال( 9/044/000/000=25/000/000*361/76)مترمر

ب�ع( ارزش روز عرصه تحت پاک 2 فرعی از 50 اصلی مجزا از 11 فرعی از 50 اصلی 
به شماره ثبت 11536 و 11535 و 7009 صفحه 637 و 634 و 353 بخش دو سنندج 
با قدرالس�هم 48 شعیر مشاع از 96 شعیر از شش�دانگ عرصه مورد مالکیت آقای 
مازی�ار صادقی مبلغ 4/522/000/000 ریال)چهارصد میلیارد و پانصدو بیس�ت و دو 

میلیون ریال( تعیین میگردد.
شماره : 2/602� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام مدنی سنندج � حاجی زاده

آگهی حصر وراثت 
آقای حیدر اسداللهی دارای شماره شناسنامه 4391683466 به شرح دادخواست 970614/ح2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروش کاکاوند به شماره شناسنامه 4323116861 مورخه 96/3/18 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 
حیات گفته ورثه حین الفوت آن روانشاد منحصر است به: 1- رقیه اسام نژاد مرندی ش م 1582279136 همسر متوفی- 2- هلنا کاکاوند 
ش م 4312458228 فرزن�د متوفی- 3- داریوش کاکاون�د ش م 4323270232 پدر متوفی- 4- ایران الیکائی ش م 0421482206 مادر 
متوفی-  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد.
م الف: 1629/1  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- داود رضائی 

اباغیه 
به موجب این آگهی به خواندگان 1- احمد تنکابنی 2- باا قزوینی 3- اشرف قزوینی 4- اعظم رضا تنکابنی 5- محمدباقر رضا تنکابنی 6- 
مولود رضا تنکابنی 7- زینب خاتون تنکابنی 8- مریم سلطان تنکابنی 9- رقیه سلطان رضا تنکابنی 10- محمود رضا تنکابنی 11- فاطمه 
س�لطان تنکابنی 12- پروین تنکابنی 13- سیما تنکابنی 14- اقدس قزوینی 15- محسن تنکابنی 16- محمدعلی تنکابنی 17- نصرین 
تنکابنی 18- محمد حسن قزوینی 19- رضا تنکابنی 20- غامحسین تنکابنی 21- ربابه وردی عبدی 22- سعید تنکابنی 23- فخری رضا 
تنکابنی 24- حمید تنکابنی 25- صغری نجار اصفهانی 26- لیا تنکابنی 27- اکرم تنکابنی ظرف 3 روز پس از انتشار از طریق انتشار 
آگهی اباغ می گردد جهت ماحظه نظر کارشناس به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی قزوین مراجعه نمایند. در غیر این صورت اجرا 

وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود. 
م الف: 1630/1  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین 

اباغ 
به موجب پرونده کاس�ه 970890 ش�عبه اول دادگاه عمومی بخش بشاریات موضوع دعوی آقای بهنام مافی فرزند یوسف با وکالت آقای 
مهدی قربانی به طرفیت خوانده خانم اعظم مافی فرزند فریدون به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد طرح دعوی نموده 
و باتوجه به اینکه حس�ب اعام وکیل خواهان نامبرده مجهول المکان می باش�د بنابراین وفق ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد تا مشارالیه فعا مجهول المکان از تاریخ نشر 
آگهی تا قبل از جلسه رسیدگی به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش بشاریات مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
در وقت رسیدگی تعیین شده برای روز چهارشنبه  مورخ 1397/12/08 ساعت 11:00 صبح جهت رسیدگی به پرونده مربوط در این شعبه 
دادگاه حضور به هم رساند در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد و به خوانده موصوف یادآوری می شود به محض اطاع از وقت 

رسیدگی نشانی دقیق و کامل خود را جهت اقدام بعدی به این شعبه اعام دارد.  
م الف: 1631/1  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه دادگاه عمومی بخش بشاریات- امین باجان 

آگهی مزایده اموال منقول/ غیر منقول مرحله اول
در پرونده کاسه 950922ح اجرای احکام مدنی دادگستری بویین زهرا آقای حمید روح الهی معصومی فرزند محرمعلی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 201/600/000 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق آقای محرمعلی عبدلو زهرائی و نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی 
ذیل را نموده اند که این اجرا قصد دارد در مورخه 97/11/16 از س�اعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی بویین زهرا از طریق مزایده 
عمومی اموال ذیل را به فروش می رساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا بازدید و در مزایده حضورا شرکت نمایند و خریداران می بایستی مبلغ ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت 
یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد 
شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان 
مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعام انصراف نماید مبلغ ده درصدی پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق 
دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء کتبی و چنانچه روز 
مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگذار خواهد شد. شن و ماسه هرتن مصالح موجود در کارگاه صرفنظر 

از هزینه های )بارگیری و حمل( که در کارگاه موجود دپو شده است مبلغ 38/000 ریال ارزیابی شده است.  18
م الف: 12/4دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بویین زهرا- کاشی

آگهی
اقای نوبخت شاهی به ش ش 1602792186 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 40/16/97 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم غامعلی فتحی به ش ش 41 در تاریخ 1306/09/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محرمعلی فتحی ش ش 6369314668 تاریخ تولد 1339/06/14 صادره از چاراویماق 
نسبت با متوفی:فرزند2-گلی محمدی ش ش 6368912952 تاریخ تولد 1327/05/12 صادره از چاراویماق نسبت با متوفی:فرزند3-گوزل 
خانم آقازاده ش ش 116 تاریخ تولد 1307/10/2 صادره از چار اویماق نسبت با متوفی:همسرفوت شده است.(و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را باستناد ماده361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی 
داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اا گواهی ربوط صادر خواهد شد.
 م الف/292    رئیس شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

مفقودی
کلیه م�دارک خودرو پژو تیپ 1600 آردی مدل 1383 با ش�ماره موتور 11783039789 وش�ماره 
شاسی 83140098 با شماره انتظامی 87ه781 ایران 68 به نام فرشاد چوب داری فرزند کریم باکد 

ملی 3257557337 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
ا

اگهی
به اطاع کلیه وراث مرحوم نادعلی نوروزی هفش�جانی فرزند یادعلی در پرونده کاس�ه 970254 ش�عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
مسجدسلیمان و بستانکاران و مدیونین و هرکس که به نحوی حقی بر ترکه دارند در تاریخ رسیدگی 97/11/27 ساعت 12:30 در جلسه 
دادگاه واقع در شعبه دوم عمومی حقوقی مسجدسلیمان  شرکت نمایند  تا پس از کسر دین متوفی از اموال میت نسبت به تحریر ترکه 

اموال منقول و غیر منقول اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شماره : 6745 مدیر دفتر دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان مسجدسلیمان- جماان

 آگهی حصر وراثت
آقای محمد شهرت عبدالهی  نام پدر رفگلی  بشناسنامه4670015206   صادره از فارسان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که مادرش  مرحوم مریم  ش�هرت عبدالهی موس�وی  بشناس�نامه 134  صادره از فارسان  در تاریخ 95/1/7دراندیکا 
اقامتگاه  غیردائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-محمد عبدالهی بشماره شناسنامه 4670015206 صادره از فارسان)فرزند متوفی(2-

رفگلی عبدالهی  بش�ماره شناس�نامه 7 صادره از مسجدسلیمان)همس�رمتوفی(3-مهپاره  عبدالهی  بش�ماره شناس�نامه 945 صادره 
ازمسجدسلیمان)فرزند متوفی(4-گلزار عبدالهی  بشماره شناس�نامه1960293478  صادره ازمسجدسلیمان )فرزند متوفی(5-شهزاده 
عبدالهی  بش�ماره شناسنامه 944 صادره ازمسجدسلیمان )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. 
شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان-لیا منتظری    شماره: 6746
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهنام نوروزی هفشجانی فرزند نادعلی

خواهان آقای : علی - مسعود – شهنام و غیره  دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته تقسیم ترکه مطرح که  به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986170200241 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان مسجدسلیمان ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/27 س�اعت 12:30 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مرتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف مدت 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.
 شماره : 6744قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان مسجدسلیمان- حسن رئیسی

 مفقودی 
کلیه اسناد مالکیت اعم از سند کمپانی، برگ سبز، کارت سوخت و اسناد دفترخانه )بنجاق( سواری 
پژو 206 آریان مدل 1390 به ش�ماره انتظامی ایران 79- 134 د 93، ش�ماره موتور 13889004321 
و ش�ماره شاسی NAAP61ME9BJ413100 به نام غامحسین کشاورز عمندی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
قزوین- محمدیه

آگهي موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
       چ�ون دراج�راي قانون فوق الذکروبموجب راي ش�ماره 139760318011011013559-1397/10/9هیات حل اختاف مس�تقر درثبت 
اسنادصومعه سرا تصرف مالکانه زهره جوان زیباطلب   فرزند  نقي درششدانگ یک قطعه از پاک10 واقع درقریه سسمس  سنگ اصلي10 
بخش22 گیان بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمانهاي احداثي واستخرپرورش ماهي بمساحت52012.31 مترمربع از  
ازطرف هیئت مذکور احراز گردیده وپاک331 براي آن منظور شده لذا براساس مفادماده 1قانون فوق دردونوبت به فاصله 15روز آگهي مي 
شود چنانچه کسي نسبت به صدور سندمالکیت متقاضي بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشارآگهي بمدت 2ماه اعتراض 
خودراباین اداره تسلیم ورسید اخذنماینددرغیراینصورت پس ازانقضاي مدت مذکور برابرمقررات نسبت بصدور سندمالکیت اقدام میگردد 

وصدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول : 97/10/20 تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/11/6
1014  رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان صومعه سرا- علی کاظمی پاکدل

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای امین سرقلی طهماسبی فرزند غامعباس خواهان آقای میاد حدادیان نژاد یوسفی فرزند عبدالعلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای امین س�رقلی طهماس�بی فرزند غامعباس به خواس�ته مطالبه وجه س�فته مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  
9709986110400785 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 29 / 11 / 1397 ساعت : 30 :09 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 ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا خوانده ) امین سرقلی طهماسبی ( 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 . 
72 /10 -منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز - احمد پور

آگهی مزایده
شماره اباغنامه : 9710466121700048 و شماره پرونده : 9709986195600103 شماره بایگانی شعبه : 971993 تاریخ تنظیم: 16 / 10 / 1397 
پیوست :_  به موجب پرونده اجرایی کاسه 971993 موضوع دستور فروش ملک مشاع متعلق به آقایان حسن جیحون و سینا وحیدی هرکدام 
سه دانگ به شماره پاک ثبتی 13079 / 6 واقع در بخش 8 شهرستان اهواز بنشانی مهرشهرجنب پل شهید صیاد شیرازی قسمت پدافند که 
عبارتست از یک قطعه زمین غیر محصور تحت پاک ثبتی 13079 / 6 دارای سند مالکیت رسمی تک برگ به مساحت عرصه 250 متر مربع و 
ابعاد10 در 25 متر که فاقد اعیانی می باشد منطقه محل وقوع زمین مذکور جدید ااحداث بوده و پاک های زیادی هنوز ساخته نشده ولیکن 
جدول بندی خیابانها، اگوی فاضاب و خاکریزی های خیابان ها انجام شده و قسمتی از پایه های بتنی برق نیز نصب شده اند با توجه به محل 
و موقعیت زمین مذکور مساحت عرصه آن جنوبی بودن به هنگام ساخت تازه ساز بودن منطقه و عدم امکانات کامل شهری به مبلغ 000 . 000 . 
000 . 4 ریال ارزیابی به عمل آمده است . باتوجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین اباغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است 
لذا وقت مزادیده برای روز شنبه مورخه 13 /11 / 1397 ساعت 10 تعیین میگردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت 
میشود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی 
شهید تندگویان حضور به هم رسانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید . 
اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در فوق الذکر بازدید نمایند. ضمنا" کلیه شرکت 

کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.
70 / 10 -مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز _ چلداوی

آگهی اباغ
ش�ماره اباغنامه : 9710106121700953 و ش�ماره پرونده : 9709986195600103 شماره بایگانی شعبه : 971993 تاریخ تنظیم: 16 / 10 / 
1397 پیوست :_ جناب آقای حسن جیحون با عنایت به صدور دستور فروش ملک بشماره پاک ثبتی 13079 / 6 واقع در بخش 8 اهوازو 
عدم دسترسی به نشانی شما بدینوسیله اباغ میگردد در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده بتاریخ 13 / 11 /1397 ساعت 10 در شعبه 

دوم اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید حضور یابید.
69 / 10-مدیر دفترشعبه دوم اجرای احکام حقوقی شهرستان اهواز

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای فتح اه حیدر علیزاده با وکالت الهام بدخشان وپیمانه شهبازی فرزند قنبر دادخواستی به طرفیت زهرا سیاه تیری فرزند نادر بخواسته 
: مطالبه به مبلغ - /000 / 5000 / 10 ریال بابت چکهای شماره 50103625 / 0924 و 103620 / 0924 و 103630 / 0924 و 103619 / 0924 و 
103630 /0924 و به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در این شعبه ارجاع به شماره 
حقوقی به ثبت رس�یده اس�ت حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا" به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار درج و از خوانده / خواندگان فوق الذکر دعوت میشود که پس از نشر آگهی در روز دوشنبه مورخ 29 / 11 / 97 ساعت 
9 صبح جهت دادرسی در این شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک اهواز مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه 
دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور و یاعدم ارسال ایحه قاضی 
شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت ازم به ذکر است که مفاد به مشخصات خواهان وخوانده و کل ستون خواسته دادخواست چاپ شود . 
71 / 10 -مدیر دفتر قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره یک-نیل درار زاده

س�امورایی ها دیروز به زحمت توانستند نخستین بازی جام 
ملت ها برابر ترکمنستان را با برتری پشت سر بگذارند.

تیم ملی ژاپن ک��ه با چهار عن��وان قهرمانی پ��ر افتخارترین تیم جام 
ملت های آسیا محسوب می شود، در نخس��تین مسابقه دور جدید این 
رقابت ها روز گذشته به مصاف تیم ملی ترکمنستان رفت و با وجود اینکه 
در نیمه اول شکس��ت خورد، اما در نیمه دوم با نمایش منطقی سه گل 

متوالی زد و در نهایت به پیروزی س��ه بر دو دست پیدا کرد تا در دیداری 
دشوار صاحب پیروزی شود و جام ملت ها را با برد شروع کند.

این درحالی اس��ت که  تیم های ملی فوتبال عراق و ویتنام نیز سه شنبه 
گذشته در دومین دیدار گروه چهارم رقابت های جام ملت های 2019 
امارات مصاف یکدیگر رفتند و عراق توانست با نتیجه سه بر دو ویتنام 

را شکست دهد.
 البته پارک هانگ سئو، س��رمربی تیم ملی فوتبال ویتنام که در دقایق 

پایانی تیمش نتیجه مساوی را به عراق واگذار کرد در اینباره بیان کرده 
اس��ت که بابت گل سومی که خوردیم متاسف هستم که بر حسب یک 
ش��انس زده ش��د، اما بازیکنان ما جانانه جنگیدند. ع��اوه براین دیدار 
تیم های فوتبال عربس��تان سعودی و کره ش��مالی در دور گروهی جام 
ملت های آسیا 2019 نیز برگزار شد و در نهایت تیم عربستان توانست با 
نتیجه چهار بر صفر پیروز میدان باشد، تا سعودی ها با سه امتیاز به صورت 

موقت صدرنشین گروه E مسابقات جام ملت های آسیا 2019 باشند.

سامورایی ها جام ملت ها را با برد شروع کردند


