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دادستان کل کشور:
محتکران حواسشان باشد

با کسی شوخی نداریم

معاون اول قوه قضاییه :
سالیانه 1۶ میلیون 
گردش پرونده داریم

خطیب نمازجمعه تهران:

»حمایت« از تسهیات جدید به انبوه سازان گزارش می دهد

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خبر داد

تقاهای نتانیاهو برای قانع کردن دولت ترامپ بی نتیجه ماند

در اختتامیه نهمین دوره مطرح شد
 

ساماندهی ۸0 هزار پلیس فرانسه برای مقابله با معترضان

ساختار مالیاتی باید اصاح شود

 کنترل قیمت مسکن 
با کارت اعتباری مصالح

آغاز خروج نیروهای آمریکایی
 از سوریه

عدالت خواهی دغدغه 
برگزیدگان جشنواره عمار

بازداشت معاون صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری

جلیقه زردها حساب بانکی خود را 
خالی می کنند
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آگهی

این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو  مرحله ای خرید قطعات یدکی هیدرویک 
کوپلینگ بویلر فیدواتر پمپ نیروگاه بندرعباس اقدام نماید. 

لذا از شرکت های واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می اید  جهت دریافت اسناد مناقصه به 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 
لغایت   1397/10/18 تاریخ  از  الکترونیکی  صورت  به  ریال(  هزار  نود  و  میلیون  )یک  ریال   1/090/000
اینکه کلیه مراحل  به   با توجه  نمایند.  از اسناد مناقصه را دریافت  اقدام و یک نسخه   1397/10/25
برگزاری مناقصه از  دریافت اسناد تا  ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
می گردد. ازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت 
الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنا شرکت کنندگان می  انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء  مذکور 
توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره : 33669855- 076 داخلی 826  و 834 تماس حاصل 

فرمایند. 
توضیحات: 

1. مدت زمان اجرای  کار: 8 ماه شمسی 
2. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع  کار 996/198/134 ریال )نهصد و نود و شش میلیون و یکصد 
و نود و هشت هزار و یکصد و سی و چهار ریال(  که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش 

واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد. 
3. دستگاه نظارت دفتر فنی تولید می باشد و شرکت متقاضی  می توانند در خصوص  سواات فنی خود 

با داخلی 816 آقای مهندس بهرامی تماس  حاصل فرمایند. 
4.  هزینه درج آگهی های به عهده برنده مناقصه می باشد. 

5. آگهی ما در سایت های پایگاه ملی  مناقصات www.iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیکی 
www.setadiran.ir دولت بخش  "ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" قابل مشاهده می 

باشد. 
شناسه آگهی: 341174                                                                                                              روابط عمومی شرکت تولیدی نیروی برق بندر عباس 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قلعه گنج 
شماره مناقصه: 77/4269 مورخ 97/9/24

شماره طرح: 1502004/406
عنوان پروژه: اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری 

شماره موافقت نامه: 459180 مورخ 97/8/28 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری کرمان 
منابع تامین اعتبار: مبلغ 2/380/000/000 ریال )دو میلیارد  و سیصد و هشتاد میلیون ریال(

شرح مختصر پروژه: زیرسازی – جدولگذاری – آسفالت  گرم، خط  کشی معابر شهر قلعه گنج 
برسازی شامل:

- مخلوط ریزی – تسطیح آب پاشی – کوبیدن با غلطک به ضخامت هر ایه 15 سانتی متر با تراکم 100 درصد 
- اجرای  جدولگذاری با بتن و  سیمان و  عیار 250 کیلوگرم به ابعاد 15×40×40 بتن به عرض 60 سانتی متر با ماهیچه به ابعاد 15×25 به همراه بند کشی 

- اجرای آسفالت گرم به ضخامت 5 سانتی متر پس از کوبیدگی به میزان حداقل 50  کیلوگرم قیر در هر تن آسفالت گرم 
- خط کشی  خیابانهای شهر قلعه گنج 

شرکت کنندگان باید بابت 119/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت و جه نقد و اریز به حساب 2171143847002  بنام شهرداری 
قلعه گنج و یا بصورت ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام موضوع قانون  نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد 

تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند. 
بنابراین از کلیه پیمانکاران تایید صاحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوط متقاضی  شرکت در  مناقصه 

هستند دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 
زمان بازگشایی پاکات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی راس ساعت 10 صبح در محل شهرداری برگزار  می شود. 

سایر شرایط: 
1.  در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

2. شهرداری  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 
3. به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک ازم ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
5. پیشنهاد دهندگان جهت اطاعات بیشتر در خصوص سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری مراجعه نمایند. 

قاسم احمدی شهرداری قلعه گنج

شرکت تولید نیروی برق بندر عباس 
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 16/م/97

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت تولید نیروی برق بندر عباس 

به استناد رونوشت سند ش�ماره  231821 
مورخ  97/6/17 دفتر اسناد رسمي 2 بوشهر 
آقای عبدالرضا بارک فرزند اس�ماعیل تمامی شش دانگ 
س�هام خود در مالکیت لنج باري به ش�ماره ثبت 12339- 
بندرعب�اس را  به آقایان حامد علی�زاده فرزند محمدجواد 
)به میزان 2دانگ( و جابر ماحی فرزند موسی )به میزان 4 

دانگ( انتقال قطعي داده است.
مراتب به اس�تناد ماده 25 قانون دریای�ي ایران آگهي مي 

گردد.
م.الف:3623 

تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرائی سیستم آبیاری قطره ای نقاطی 
از سطح شهر مهدیشهر 

به استناد مصوبه 1981/1  مورخ 97/7/24 شورای محترم اسامی شهر مهدیشهر:
شهرداری مهدیش�هر در نظر دارد نسبت به اجرای شبکه سیستم آبیاری قطره 
ای از پیمانکاران واجد ش�رایط اقدام نماید. لذا جهت اسناد مناقصه ظرف 7 روز 
پس از درج آگهی روزنامه به واحد دبیرخانه شهرداری مهدیشهر مراجعه نمائید. 

1. هزینه چاپ آگهی بر  عهده برنده مناقصه می باشد. 
2. سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

3. پرداخت مبلغ  250/000 ریال به ش�ماره حس�اب 3100001079008 بانک ملی 
بابت شرکت در مناقصه و غیر قابل برگشت 

4. در صورت انصراف برندگان اول و دوم و سوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5. مبلغ س�پرده در مناقصه 25/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و واریز 
نقد به حساب سپرده شماره 310001080009 بانک ملی مهدیشهر واریز شده باشد. 

مسعود حاجی بگلو – شهردار مهدیشهر

 ))آگهي((
به اس�تناد رونوش�ت سند ش�ماره 69179  
مورخ 97/4/6  دفتر اس�ناد رسمي  15دیر 
آقایان عبداله خوه فرزند حمزه و عدنان امیني فرزند عیسي 
و خالد دریاپیما فرزند حس�ن و خان�م مریم دریایي فرزند 
حسن تمامي شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باري به 
شماره ثبت 12201- بندرعباس را به آقایان حسین قاسمي 
فرزند حس�ن و علي نصاري فرزند عبدالکریم )هرکدام به 

میزان 3 دانگ( انتقال قطعي داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.

م.الف:3410 

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران شرکت دعوت می ش�ود تا در جلسه مجمع 
عموم�ی فوق العاده س�اعت 10 و جلس�ه مجم�ع عمومی عادی ب�ه طور فوق 
العاده س�اعت 12 ش�رکت خدمات مش�اوره آموزش ترویج برگ سبز سیمین 
کاش�ت میاندوآب ) س�هامی خ�اص ( به ش�ماره ثبت 1704 به شناس�ه ملی 
10980282055 که در مورخ 97/11/4 در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 
اصاح ماده 4 و 33 اساسنامه 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده : 
انتخاب اعضای هیات مدیره 

انتخاب بازرسین 
3781 هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره آموزش ترویج برگ سبز سیمین کاشت میاندوآب

 ))آگهي((

آگهی دعوت به همکاری
وزارت نیرو، در راس�تای راهبرد شایسته گزینی در دولت 
دوازده�م و  ایج�اد فرص�ت ه�ای براب�ر برای هم�ه افراد 
دارای صاحی�ت ه�ای عمومی و تخصص�ی خدمتگزاری، 
از متخصصین داوطلب واجد ش�رایط برای همکاری در س�مت های زیر 

دعوت به اعام آمادگی می نماید: 
1-  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

2- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین
3- مدیرعامل ش�رکت آب و  فاضاب روس�تایی اس�تان چهارمحال و 

بختیاری
4- مدیرعامل شرکت آب و  فاضاب روستایی استان هرمزگان

5- مدیرعامل شرکت آب و  فاضاب روستایی استان خوزستان
برای کسب اطاع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین تکمیل 
فرم درخواس�ت، لطفاً از تاریخ 97/10/22  لغایت 97/11/05 به آدرس  

www.moe.gov.ir  مراجعه فرمائید.
     م.الف:3774                                                                                                           وزارت نیرو

شناسه ملی 10980282055 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آگهی دعوت سهامداران شرکت خدمات مشاوره آموزش ترویج برگ سبز سیمین کاشت میاندوآب ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 1704 به 

وزیر خارجه آمریکا در دوره گردی خود به منطقه نتوانست  عصبانیتش از قدرت و نفوذ ایران را پنهان کند

بلوف های احمقانه  به سبک پمپئو!
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نظام محاس�باتی آمریکایی ها در چهل سال گذشته در 
مواجهه با جمهوری اس�امی مبتنی بر دو راهبرد کان 
بوده اس�ت: یکی تغییر حکوم�ت ) بخوانی�د براندازی(  
و دیگ�ری تغییر رفت�ار و تضعی�ف س�اختارهای نظام.  
آمریکایی ه�ا این دو راهب�رد را در چهار م�دل نظامی، 
فرهنگی، سیاس�ی و اقتصادی تجربه ک�رده اند ولی به 
نتیجه نرس�یده و آنچه که امروز آنه�ا را عصبانی نموده 
و این روزها در گزافه گوی�ی های ترامپ و پرت و پاهای 

پمپئو عیان و نمایان شده، رقص قدرت ایران است.
در مدل نظامی، هش�ت س�ال جنگ را به ایران تحمیل 
کردند و محاسبه ش�ان این بود که جمهوری اسامی را 
براندازی خواهند کرد ولی نتیج�ه معکوس داد و همین 
هفته گذش�ته بود ک�ه  پایگاه "گلوب�ال فایر پ�اور" در 
تازه ترین رده بندی خود، ایران اس�امی را در میان 113 
کش�ور جهان از نظر قدرت نظامی در رده سیزدهم قرار 
داد. در مدل فرهنگی، آمریکایی ها با استفاده از تهاجم 
فرهنگی ، ش�بیخون فرهنگی و تا ناتوی فرهنگی تاش 
کردند باورهای دینی مردم را در صحنه جنگ نرم، ترور 
کنند ولی از قض�ا در بزنگاه های حس�اس، همین مردم 
بودند که از نظام اس�امی با تمام توان دف�اع کردند.  در 
مدل سیاس�ی، به اصطاح ش�اهکار آمریکایی ها، فتنه 
بزرگ 88 بود که این بار به محاسبات خودشان مطمئن 
بودن�د. در همان س�ال 88 و بع�د از انتخابات ریاس�ت 
جمهوري،گزارشي 160صفحه اي از مرکز سابان وابسته به 
اندیشکده آمریکایي بروکینگز منتشر شد که به وضوح 
نشان مي داد آمریکا تغییر حکومت در ایران را از طریق 

کودتاي مخملي دنبال مي کند. 
ادامه در صفحه 2

احمق های درجه یک! 
سرمقاله

  حسام الدین برومند

  فرانسه بار دیگر به نقش فضاحت بار »پلیس بد« روی آورده و خواستار متوقف شدن  فعالیت موشکی کشورمان شد



    شنبه
  22دی 1397   

  شماره  4388

2

حجت ااسام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد 
با تاکید بر اینکه باید نگاه به نظام بودجه ریزی 
در کوتاه مدت تغییر کند، گفت: مس�ئوان به 

حوزه اقتصاد توجه جدی تر کنند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اهمیت زندگی 
و معیشت مردم، اظهار داش��ت: باید با اقتصاد مولد 
و دانش بنیان و نه اقتصاد متکی بر نفت و نه اقتصاد 
متکی بر هزینه و مصرف حداکثر به پیش رویم. وی 
با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش، معرفت، تولید و 
مدیریت صحیح مصرف، راه تعالی و سعادت است، 
گفت: باید در آستانه بودجه، مجلس به این حقیقت 

چشم بدوزد.

    نماین�دگان ب�ه مناف�ع بلندم�دت 
ملت توجه کنند

ابوترابی فرد با بیان اینکه نمایندگان در بررسی بودجه 
به منافع بلند مدت مل��ت توجه کنند، گفت: ماک 
تصمیم، نباید رای باشد بلکه باید به منافع بلند مدت 
ملت ایران، کاهش تورم با تولید حداکثری، افزایش 

درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه ها توجه داشت. 
وی با اش��اره به تقدی��م ایحه بودجه س��ال98 از 
س��وی دولت به مجلس افزود: ایحه بودجه تبیین 
کننده نقشه راه یک کش��ور در طول سال است که 
در ارائ��ه تحلیل های صاحب نظ��ران در حوزه های 
گوناگ��ون سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی تعیین 
کننده است. ابوترابی فرد ادامه داد: توصیه هایی به 
دولت درخصوص بودجه دارم که به نظر کارشناسان 
مورد توجه قرار نگرفته است اما ارزیابی بسیاری از 
صاحبنظران و همچنین مرکز پژوهش های مجلس 
بدان معناس��ت که تف��اوت معن��اداری بین ایحه 
بودجه سال98 با س��ال های گذشته غیر از افزایش 
ارقام متناسب با تورم دیده نمی شود. البته اقداماتی 
در راستای شفاف سازی ش��کل گرفته و قدم های 
کوتاهی نیز برای کاهش برخی از هزینه ها برداشته 
شده اما این اقدامات متناسب تحول، تغییر و حرکت 

به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت نیاز کش��ور ب��ه تحول 
در ح��وزه بودجه ری��زی تصریح کرد: بای��د نگاه به 
بودجه ری��زی در کوتاه مدت تغییر کن��د لذا نکاتی 

که رهبر معظم انقاب در حوزه بودجه بدان اش��اره 
داش��تند بیانگر ضرورت و اهمیت این تحول است. 
خطیب نمازجمعه تهران، اصاح س��اختار مالیاتی 
را ازمه اصاح سیاس��ت های مالی کشور دانست 
و گفت: ساختار مالیاتی کش��ور قابل قبول نیست، 
صاحبنظران امروز می گویند که بین 40 تا 50درصد 
یعنی حدود 40تا 50هزار میلیارد تومان و یا بیش از 

آن فرار مالیاتی داریم، این عدد درشتی است.
ابوترابی ف��رد در خطبه ه��ای نمازجمع��ه ته��ران 
ادام��ه داد: نمایندگان مردم، افزای��ش حقوق ها با 
دس��ت اندازی به منابع بانک مرک��زی و بانک ها 
به معنای کاهش ارزش پ��ول ملی، قدرت خرید و 
خیانت به ملت ایران است، اینها واقعیات اقتصادی 
اس��ت. وی افزود: ما در ظاهر پیام می دهیم که 10 
ت��ا 20درصد حقوق م��ردم را افزایش می دهیم اما 
در پس این پ��رده پیام واقعی این اس��ت که 30 تا 
40درصد پول مل��ت را پایین می آ وری��م، این چه 

اقدامی است؟
ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: مدیران محترم، شما 
دغدغه فرزندان و خانواده خ��ود را دارید در حالیکه 

خانواده ش��ما در صورتی آین��ده مطمئنی دارند که 
هزینه های کش��ور مدیریت شود و در برابر افزایش 
هزینه ها بایستیم. وی کاهش بدهی های دولت را 
یکی از راه کارهای اصاح سیاست های مالی دانست 
و گفت: این امکان ندارد با افزایش بدهی های دولت، 
تورم کاهش یابد لذا باید هزینه های دولت کاهش 
یاب��د تا بدهی ه��ای آن نیز کم ش��ود بنابراین باید 
درآمدهای مش��روع مالیاتی افزایش یابد. خطیب 
نمازجمعه تهران با اشاره به رشد بدهی های دولت 
طی سالیان اخیر تصریح کرد: در بودجه سال جاری 
50هزار میلیارد تومان برای استقراض، فروش اسناد 
مالی و خزانه ای پیش بینی ش��ده است و این یعنی 
50هزار میلی��ارد تومان از منابع بودجه از راه فروش 
اس��ناد مالی به دست می آید. به گزارش خبرگزاری 
صداوس��یما، وی در ادامه با تاکید ب��ر لزوم اصاح 
نظام بانکی کش��ور نیز افزود: امروز استقال بانک 
مرکزی، مطالبه جدی مقام معظم رهبری اس��ت و 
افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی 
بر بانک های دولتی و خصوصی، ضرورت اصلی و 

کلیدی انقاب و نظام است.

ساختار مالیاتی باید اصاح شود
خطیب نمازجمعه تهران:

وزیر خارجه آمریکا با ابراز نارضایتی از افزایش نفوذ ایران   سیاست  
در یمن، سوریه و عراق، تهدید کرد که تحریم ها علیه تهران 

را سخت تر می کنند.

مقامات آمریکایی هر ن��وع حربه و از هر ابزاری که توانس��ته اند علیه 
جمهوری اسامی ایران به کار برده اند تا کشورمان و ملت سربلند ایران 
اس��امی را به زانو درآورده و به قول خودش��ان رأس محور مقاومت را 
بزنند اما ملت س��رافراز ایران با حضور در صحنه، تاکنون این توطئه ها 
را خنثی کرده اند. این مقاومت مردم، عصبانیت آمریکایی ها را به بغض 
و جنون بدل کرده تا جاییکه سودای تحریم دوباره جمهوری اسامی 
ایران را در سر دارند. در همین رابطه، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا که در غرب آسیا علیه کش��ورمان دوره افتاده، در یک دانشگاه 
آمریکایی در قاهره پایتخت مصر به سخنرانی پرداخت و ادعاهای قبلی 
علیه جمهوری اسامی ایران را تکرار کرد. پمپئو با حمایت از فتنه سال 
1388 در ایران، مدعی شد: نظام ایران که جسورتر از قبل شده، نفوذ خود 
را در یمن،  سوریه و عراق بیشتر کرد... اکنون حزب اه در زرادخانه های 
خود بیش از صدهزار فروند موشک دارد که به سمت متحد ما، اسرائیل 
هدف گرفته است. وی با اشاره به خروج دولت آمریکا به ریاست »دونالد 
ترامپ« از توافق هسته ای ایران، مدعی شد: ترامپ، چشم پوشی عامدانه 
ما از خطر نظام ایران را پایان داده و از توافق هس��ته ای ناقص با ایران و 
وعده های دروغینش عقب نشینی کرد. تحریم های آمریکا علیه ایران 
هرگز نباید برداشته می شد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهایش 
افزود: تاش های جدیدی برای قطع مب��ادی درآمدی ایران که با آن 
تروریس��م را در منطقه رواج می دهد، آغاز کردیم. وی با ادعای اینکه 
ایران تاش داش��ت تا در یمن نفوذ کند، اظهار داش��ت: به شرکایمان 
در ائتاف)سعودی( کمک کردیم تا مانع گسترش )نفوذ( ایران در این 
کشور شوند. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه نمی پذیرند وضعیت برتری 
حزب اه در لبنان به همین ش��کل باقی بماند، مدعی شد:  تحریم های 
کمرشکن ما علیه ایران، به سمت گروه های تروریستی و رهبران آن نیز 
معطوف هستند. پمپئو در ادامه ادعاهای خود، با تاکید بر اینکه اقدامات 
خود علیه ایران را ذره ای تسهیل نمی کنند، ادعا کرد: در یازدهم فوریه، 
نظام ایران 40ساله می ش��ود. تحریم های اقتصادی آمریکا علیه این 
نظام، سخت ترین در نوع خود در تاریخ هستند و سخت تر نیز می شوند. 
تا زمانی که تهران مثل یک کشور عادی رفتار کند. وی با ادعای اینکه 
از طریق روش های دیپلماتیک تاش می کنند تا آخرین نیروی ایرانی 
را از سوریه خارج کنند، تصریح کرد: تا زمانی که ایران و نوابش از سوریه 
خارج نشوند، آمریکا هیچ کمک مالی برای بازسازی مناطق تحت کنترل 
دولت اسد پرداخت نمی کند. پمپئو با تاکید مجدد بر حمایت واشنگتن 
از رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود در برابر »ماجراجویی های نظام 
ایران«، ادعا کرد: از اینکه اسرائیل ظرفیت نظامی ازم برای مقابله با 

ایران را داشته باشد، اطمینان حاصل می کنیم.

    ایران فعالیت موشکی خود را متوقف کند!
اروپایی ها هم ک��ه همواره پی��رو آمریکا در سیاس��ت های خصمانه 
ضدایرانی واش��نگتن بوده اند، حال که اینبار نوب��ت اجرای وعده آنها 

برای ایجاد س��ازوکار مالی ویژه)SPV( رس��یده، بهانه جویی کرده و 
عم��ل به وعده خود را به تأخیر می اندازند. پس از اتهام زنی های واهی 
به کشورمان در دانمارک، اینبار نوبت فرانسه رسیده تا فضاسازی برای 
به حداقل رساندن امتیازدهی به تهران در موضوع برجام را دنبال کند. 
در همین رابطه، وزارت خارجه فرانس��ه روز گذشته از ایران خواست تا 
تمام فعالیت های مرتبط با برنامه دفاعی موشک های بالستیک خود را 
متوقف کند! »اگنس وان در مول« سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در 
کنفرانس خبری در این خصوص در اظهاراتی نادرست ادعا کرد: پاریس 
یادآوری می کند که برنامه موش��کی ایران مطابق با قطعنامه 2231 
شورای امنیت س��ازمان ملل )قطعنامه تأئید برجام( نیست! وی بدون 
اشاره به اهداف دفاعی برنامه موشکی ایران در این خصوص ادامه داد: 
از ایران می خواهیم تا فوراً فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک 
خود را که به منظور حمل تس��لیحات هسته ای را متوقف کند! این در 
حالیست که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان هیچ محدودیتی 

برای  های دفاع موشکی تهران در نظر نگرفته است.

    آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید
گزافه گویی ه��ای غربی ها با واکنش مقامات کش��ورمان روبرو ش��د. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: هر جا و هر زمان که آمریکا دخالت می کند، هرج و مرج، 
سرکوبگری و نفرت ایجاد می شود. آن روز که ایران بخواهد برای تبدیل 
شدن به یک کشور نرمال به تقلید از دولت های دست نشانده آمریکا و 
مدل های حقوق بشری مایک پمپئو رو بیاورد- خواه شاه باشد یا ساخان 
فعل��ی- روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد)کنایه از هیچ وقت(.  بهتر 

است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید. بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه با رد اتهام��ات بی بنیان وزیر امور خارجه آمریکا در 
قاهره گفت: آمریکا و بخصوص رژیم افراطی کنونی آن بخاطر خصومت 
دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود راهی را 

در پیش گرفته که هیچ نفعی در آن برای آمریکا متصور نیست.

   خلیج فارس باتاق گاوخونی دشمن می شود
سردار علیرضا تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در واکنش 
به تهدیدات اخیر دشمنان علیه کشورمان، اظهار داشت: دشمنان ما در 
منطقه خلیج فارس ما را بهتر از خودمان می شناسند، افکار ما را بررسی 
می کنند و اشراف دارند و همچنین به شجاعت بچه های ما آگاه هستند. 
دشمنان چند سالی است که حضور نامشروعی در منطقه خلیج فارس 
دارند و شجاعت س��ربازان نیروی دریایی س��پاه را دیده اند؛ قطعا آنها 
محاس��بات غلطی انجام نمی دهند و اگر هم خطایی از آنها سر بزند تو 
دهنی محکمی از ما خواهند خورد و یکبار دیگر حادثه خلیج خوک ها را 
برای آنها تکرار می کنیم و خلیج فارس را برای آنها به باتاق گاوخونی 
مب��دل می کنیم که در خون خ��ود فرو روند. به گزارش مهر، حس��ین 
امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رییس مجلس در ام��ور بین الملل نیز در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی به اروپایی ها طعنه زد و نوشت: 
داشتن رابطه قوی با اروپا همواره بخشی از عقانیت سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران بوده است اما غربی ها باید با شوکی مواجه شوند 
که بدانند به هر قیمت��ی در تونل یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند. 
وی افزود: اکنون اروپای مامن ترویس��م و منافقین باید پیامی معقول، 

حکیمانه اما شوک آور دریافت کند.

بلوف های احمقانه به سبک پمپئو!
وزیر خارجه آمریکا در دوره گردی خود به منطقه نتوانست  عصبانیتش از قدرت و نفوذ ایران را پنهان کند

  حسام الدین برومند  
سرمقاله

خبر

احمق های درجه یک! 

ادامه از صفحه اول - گزارشي که توسط استراتژیست هاي برجسته 
بروکینگز همچون »کنت ام پواک«، »مارتی��ن ایندیک«، »دانیل ال 
باي من«، »سوزان مالوني«، »مایکل اي اوهانلون« و »بوروس ریدل« 

تدوین و تهیه شده بود.
طرفه آنکه یکسال پس از فتنه 88 که خط براندازي نظام جمهوري اسامي 
دنبال مي شد، مرکز سابان در اواخر سال 89 طي یک گزارش تحلیلي که 
در وب سایت موسسه بروکینگز منتشر شد به صراحت و عجزآلود اذعان 

کرد که؛ "وقوع براندازي در جمهوري اسامي ایران غیرممکن است."
جالب تر آنکه یکس��ال پس از فتنه 88، جرج س��وروس، پدرانقاب های 
مخملی در  شبکه تلویزیونی س��ي ان ان )اواخر اسفند 89( ادعا مي کند: 
"من حاضرم ش��رط ببندم که رژیم جمهوري اسامي ایران تا یک سال 

دیگر بیشتر سر کار نخواهد بود..." ولی زهی خیال باطل!
در م��دل اقتصادی به عنوان آخرین تی��ر در ترکش آمریکایی ها، از حربه 
تحریم ها استفاده کردند و محاسبه آنها این بود که این تحریم ها یا منجر 
به براندازی خواهد شد یا حداقل ایران را مجبور به تغییر رفتار در چارچوب 

خواسته های آنها می کند. 
در همین سال های اخیر یکبار وحش��یانه ترین تحریم ها را دولت اوباما 
با ادعای تحریم های گزنده و فلج کننده در س��ال های 90 و 91 به پیش 
کش��ید که هدف آن تحریم ها تغییر رفتار ایران از بس��تر نارضایتی های 
اجتماعی و به اصطاح خط جدایی م��ردم از نظام بود. نتیجه آن تحریم 
ها این بود که واش��نگتن پس��ت در اس��فند 91 اعتراف کرد: "تحریم ها 
نتوانست ناآرامی های اجتماعی ایجاد کند که رهبران ایران را مجبور به 

تغییر سیاست هایشان کند."
اکنون هم که دولت ترامپ در حالی به گفته خودش��ان بی س��ابقه ترین 
تحریم ها را علیه ملت ایران به صحنه آورده اند که به خیال باطل ش��ان، 
جشن چهل سالگی انقاب اسامی برگزار نشود. مهم ترین رکن تحقق 
این آرزو، صفر کردن صادرات نفت ایران بود که در اجرای آن شکس��ت 

خوردند.
بنابراین آنچه که روشن است و جای کمترین تردیدی در آن وجود ندارد؛ 
این است که نظام محاسباتی آمریکایی ها در برابر ایران اسامی، از ضعف 
فزاینده رنج می برد و  به قول نشریه فارین پالیسي ؛ مشکل ما این است 
که : »ما نمي توانیم ایران را تحلی��ل کنیم«. همچنانکه بارها مقامات و 
رسانه هاي غربي و صهیونیستي اعتراف کرده اند که محاسبات شان در 
رویارویي با ایران جواب نداده و غلط از آب درآمده اس��ت. از همین روي؛ 
تغییر حکومت در ایران به آرزویي براي آمریکایي ها تبدیل شده و این آرزو 
را مي توان از باب نمونه در مجله آمریکایي ها فوربس خواند که نوشته بود: 
"تصورش را بکنید تغییر رژیم در ایران چه تحواتي را براي ما آمریکایي 
ه��ا در دنیا بوجود مي آورد و..." در همین خط، مي توان به اظهارات داني 
یاتوم رئیس اسبق موساد در شوراي روابط خارجي آلمان در برلین اشاره 
کرد که در تحلیل جمهوري اسامي عجزآلود گفته بود: »... ایران از یک 

خط تلفني مستقیم با خدا برخوردار است و...«
ماجرا درباره شکس��ت راهب��رد تغییر رفتار ایران از س��وی آمریکایی ها 
هم مثل همان راهبرد شکس��ت خورده تغییر حکومت کشورمان است. 
همچنانکه اندیش��کده بروکینگز در ارزیابي برنامه ریزي هاي آمریکا بر 
ضد ایران بویژه در موضوعات حساس��ي چون »تحریم ها« و »هس��ته 
اي« با هدف تغییر رفتار ایران مي نویس��د: »واش��نگتن آنجا که باید کم 
آورده اس��ت: ایجاد تغییرات اساس��ي در رفتار ایران« بروکینگز س��پس 
درباره ناکارآمدي فرمول یاد ش��ده خاطر نشان مي کند: "ایران در طول 
تاریخ نش��ان داده است که ظرفیت مقابله با مش��کات را براي رسیدن 
ب��ه اهداف مورد نظ��ر خود دارد. این کش��ور در نتیج��ه تاثیرات انقاب 
 ]اسامي[ و جنگ با عراق، در تحمل مشکات شدید اقتصادي تجارب 

گسترده اي دارد."
حال عجیب نیس��ت در حالیکه دولت اوباما وقتی با حربه تحریم با هدف 
تغییر رفتار ایران شکست خورد؛ دولت ترامپ می خواهد با حربه تحریم 
ها نه تغییر رفتار، بلکه تغییر حکومت را دنبال کرده و به اصطاح دقیقا در 
یکماه دیگر) 22 بهمن ( نگذارد که جشن چهل سالگی انقاب اسامی 
برگزارشود! مشکل نگاه مادی گرایانه و فیزیکال مقامات آمریکاست که 
نمی توانند واقعیت ها و حقایق در مورد جمهوری اس��امی را با مغزهای 
تنگ و تاریک دنیازده و زنگ زده شان آنالیز کنند و برای همین در جنگ 
محاس��باتی چهل س��اله ، شکس��ت خورده اند چراکه به تعبیراخیر رهبر 
معظم انقاب ، برخی دولتمردان آمریکای��ی حقیقتًا »احمق های درجه 

یک« هستند!

فرافکنی واشنگتن درباره محدودیت 
صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهاراتی به فرافکنی درباره محدودیت 
صدور ویزا برای ایرانیان پرداخت.

»برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا در ام��ور ایران در اقدامی فرافکنانه 
مدعی ش��د که تهران مس��ئول محدودیت صدور روادید ورود به ایرانیان 

به کشورش است!
نماینده وی��ژه آمریکا در امور ایران در این خصوص با انتش��ار ویدئوئی با 
طرح ادعائی مضحک گفت: رویکرد جمهوری اس��امی باید تغییر کند. 
دولت آمریکا در هر حال برای حفظ امنیت شهروندان خود تاش می کند.

وی در ادامه مدعی شد: متاسفانه ایران بررسی سابقه شهروندانش برای 
سفر به آمریکا را دشوار می  کند.

»برایان هوک« در ادامه بهانه واشنگتن در این خصوص را اینگونه تشریح 
کرد: محدودیت  های صدور روادید تنها زمانی می  تواند حذف ش��ود که 
کش��ور مورد نظر تمهیدات ایمنی حداقلی که بقیه دنیا از آنها تبعیت می  

کنند را به اجرا بگذارد!
این در حالیست که در ژانویه سال گذشته میادی، ترامپ با صدور فرمانی 
تحت عنوان حفاظت از ملت در برابر ورود تروریستی به خاک ایاات متحده 

محدودیت  هایی را درباره ورود شهروندان چند کشور وضع کرد.
در فهرست اولیه، کشورهای ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه 

و یمن دیده می  شدند.
به گزارش مه��ر، در اصاحات بعدی، ممنوعی��ت ورود به صورت های 
مختلف و برای کشورهای مختلف تعدیل شد و نخست کشور عراق و بعدا 

سودان از این فهرست خارج شدند.
در پائیز سال گذشته، 3 کشور کره شمالی، چاد و ونزوئا نیز به این فهرست 

افزوده شدند.

گزیده ها

 شرکت های زیان ده آستان را 
به صفر می رسانیم

حجت ااس��ام و المس��لمین 
س��یدابراهیم رئیس��ی تولیت 
آستان قدس رضوی روز گذشته 
در دومین دیدار کارکنان جوان 
آس��تان قدس رضوی در حرم 
مطهر رضوی، اظهار داش��ت: 
نیروهای جوان آس��تان قدس 
می توانند در چابک بودن سازمان، نظم سازمانی، بهبود روش ها، انجام 
به موقع کارها و پیشرفت امور نقش آفرینی کنند. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بیان داشت: در 2سال گذشته 2700شغل توسط معاونت 
امداد مستضعفین و بخش های مختلف آستان قدس ایجاد کردیم. روزی 
که وارد آستان قدس شدم 10شرکت زیان ده وجود داشت ولی  تا پایان 
امسال هیچ ش��رکتی زیان ده  باقی نمی ماند. رئیسی تصریح کرد: ما 
امانت دار نیات مردم هستیم و به هیچ عنوان کسی حق ندارد بر خاف 
نیات واقف و ناذر عمل کند و خودمان را موظف عمل به نیات واقفان 
می دانی��م. حتی یک م��ورد از طاجات وقف ش��ده توس��ط مردم را 
نمی فروشیم و از این طاها در ساخت و تعمیر بخش های طاکاری 
شده حرم استفاده می شود. به گزارش مهر، وی تصریح کرد: در گذشته 
حسابرسی خارج از آس��تان قدس رضوی وجود نداشته است اما برای 
اولین بار حسابرس��ی بیرون��ی را وارد کردیم و امروز 3برابر س��ال94 

حسابرسی شرکت های آستان قدس مقبول شده است.

اروپا بهشت تروریست هاست
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده 
دائ��م ای��ران در س��ازمان های 
بین المللی مس��تقر در وین در 
صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت:  در حالی که اروپا 
بهش��ت امنی برای میزبانی از 
گروهک تروریستی منافقین و 
سایر تروریست هایی شده است که هزاران شهروند غیرنظامی ایرانی را 
ترور کرده اند، انتقاد از ایران و تحریم ایرانی ها، یک اقدام کاما غیرقابل 
قبل و انحرافی در مسئولیت خود است. به گزارش فارس، اتحادیه اروپا 
سه شنبه براساس ادعای بی اساس دانمارک اقدام به تحریم یک نهاد و 
دو فرد ایرانی کرد. همچنین روز گذش��ته حساب رسمی پرتیراژترین 
روزنامه هلند در فضای مجازی، فیلمی منتشر کرده که عده ای را در حال 
حمله به سفارت ایران و باا رفتن از نرده های آن نشان می دهد. یکی از 
افرادی که در این فیلم دیده می ش��ود پرچمی به دست دارد که ظاهراً 
مربوط به گروهک تروریس��تی »ااحوازیه« اس��ت.  »راف سانچز« 
خبرنگار روزنامه انگلیسی »دیلی تلگراف« نیز هنگام بازنشر این فیلم 

عناصر ااحوازیه را عامل این حمله معرفی کرده است.

اعداد و ارقام 
ایحه بودجه شفافیت ندارد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان در حاشیه جلسه 
اخیر شورای نگهبان، با اشاره به 
بررس��ی بودجه در کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسامی 
گفت: درباره بودجه متأس��فانه 
اشکاات متعددی وجود دارد، 
بویژه آنکه آنطور که باید و شاید در بیان اعداد و ارقام شفافیت ازم وجود 
ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت 
و مجلس است که شفافیت ازم را در بودجه ایجاد کنند، افزود: نکات و 
ایراداتی که شورای نگهبان در سال های گذشته به ایحه بودجه وارد 

دانسته، باید از سوی دولت و مجلس برطرف شود.

کشف 30تن مواد منفجره طی 3سال 
در مرزهای جنوب شرقی

س��ردار محمد مارانی فرمانده 
قرارگاه قدس س��پاه در منطقه 
جنوب ش��رق، در گفت وگ��و با 
برنامه »بدون تعارف« سیما به 
برخ��ی موضوع��ات مرتبط با 
مرزبانی در این منطقه پرداخت 
و گفت: طی 2،3سال اخیر حدود 
30ُتن مواد منفجره وارد مرزهای جنوب ش��رق کشور شده که توسط 
نیروهای مرزبانی ما کشف شده اند. وی افزود: تنها یک مورد که برای 
اولین بار می گوییم، مربوط به جلیل قنبرزهی است که من معتقدم او را 
باید مادر تروریست های جنوب شرق کشور و در واقع ابوبکر بغدادی این 
منطقه بنامیم. مارانی ادامه داد: این فرد وقتی وارد منطقه شد، من تعجب 
کردم ولی نیروهای ما توانستند او و گروهش را با تمامی امکاناتی که 
داشتند منهدم کنند و از پا دربیاورند. فرمانده قرارگاه جنوب شرق سپاه 
خاطرنش��ان کرد: تنها این آدم 2هزار و 700کیلومگرم مواد منفجر با 
خودش آورده بود تا با سه خودروی انتحاری به یکی از پاسگاه های مرزی 
ما حمله کنند و در هر خودرو هم حدود 800 کیلوگرم مواد منفجره کار 

شده بود.

تشریح ویژگی های 
ایحه جامع انتخابات

سیدسلمان سامانی سخنگوی 
وزارت کشور با اش��اره به روند 
تهی��ه ایح��ه قان��ون جامع 
انتخابات، گفت: از نکات متمایز 
این ایحه، فراگیری، شفافیت 
هزینه های انتخاباتی، برگزاری 
انتخابات الکترونیک و تدوین 
مجازات متناسب با جرائم انتخاباتی است. وی درباره ویژگی های ایحه 
قان��ون جامع انتخابات، گفت: ایحه قانون جامع انتخابات با توجه به 
سیاست های کلی انتخابات بازنگری و اصاح شده است که موجب رفع 
نواقص انتخابات های گذشته می شود. سامانی، تغییر ترکیب هیأت 
اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این ایحه بر اساس توجه ویژه 
به نقش احزاب و رسانه ها و وکای دادگستری عنوان کرد و افزود: در 
این ایحه برای سیاست گذاری کان انتخابات، هیأت اجرایی مرکزی 
انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رییس هیأت، وزیر اطاعات، 
دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، 
یک نفر از اعضای کانون وکا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون های 
وکای دادگس��تری، ی��ک نف��ر از مدی��ران مس��ئول مطبوعات و 
خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل های 
مردم نهاد پیش بینی شده است. به گزارش مهر، وی ادامه داد: افزایش 
مهلت بررسی صاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر 

اقداماتی است که در این ایحه پیش بینی شده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

حجت ااس�ام حس�ن روحان�ی، آرزوی 
مرح�وم آیت اه هاش�می رفس�نجانی را 
نظام س�ربلند و ایران باشکوه  دانست از 
پرتاب دو ماهواره بومی به فضا در آینده ای 

نزدیک خبر داد.

رییس جمهوری پنجشنبه گذشته در آیین دومین 
س��الگرد رحلت آیت اه اکبر هاشمی رفسنجانی 
با بیان اینکه هاش��می هم در دف��اع مقدس و هم 
استقرار صلح نقش ارزشمندی داشت، تصریح کرد: 
در ساختار انقاب و استقرار نظام، شهید بهشتی و 
مرحوم هاشمی اس��توانه اصلی بودند. روحانی با 
بیان اینکه امروز برای تعظیم شخصیت بلندی در 
اینجا گرد آمدیم که بر همه ملت ایران، عزت ایران 
و نواندیشی اسامی حق بزرگی دارد،  گفت: آیت اه 
هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی که در آن 
قرار گرفت برتر و بااتر بود. وی در ادامه با اش��اره 
به اینکه ملت قدرشناس ایران، آخرین بار هاشمی 
رفسنجانی را در خیابان انقاب بدرقه کردند، خاطر 
نشان کرد: تا جاده انقاب هست، هاشمی نیز زنده 
است و چنانکه جایگاهی رفیع در میان ملت ایران 

داشت، همواره این جایگاه را حفظ خواهد کرد.

    برجام تحریم های نظامی را 
 معلق کرد

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، 

با بیان اینکه ملت ایران با توافق برجام کار بزرگی 
را به ثمر رساند و توانست در یک روز 6 قطعنامه 
ش��ورای امنیت را از بین ببرد، گفت: به واس��طه 
توافق ایران، تحریم های نظامی که دائمی بودند، 
به حالت تعلیق درآمدند و تا چند س��ال دیگر این 

تحریم ها نیز از بین خواهند رفت. 
روحان��ی با اش��اره به نق��ش آیت اه هاش��می 
رفس��نجانی در اعتای صنایع دفاعی کش��ور، 
اظهار داشت: موشک امروز وسیله دفاعی ماست 
و به آن افتخار می کنی��م و در هفته های آینده با 
موشک های س��اخت خود دو ماهواره جدیدی را 

به فضا خواهیم فرستاد. 
وی با بیان اینکه امروز روز سختی است و دشمن 
با همه توان برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی 
علیه ما به میدان آم��ده، گفت: مطمئنًا با وحدت، 
اتحاد و صبر و حوصله، می توانیم راه و انقاب خو 

درا حفظ کنیم.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
روحان��ی با اش��اره به نق��ش آیت اه هاش��می 
رفسنجانی در فرماندهی عملیات های گوناگون 
و سرنوشت س��از در جنگ، گف��ت: فرمان حمله 
عملیات کرب��ای4 را آن مرحوم صادر کرد، هر 
چند ک��ه در میدان جن��گ فراز و نش��یب وجود 
دارد و ما گاهی پیروز می شدیم و گاه در برخی از 
عملیات ها شکست می خوردیم اما در عین حال، 

هاشمی خستگی ناپذیر بود. 

در مرحل�ه اصل�ی و فاز عملیاتی هش�تمین 
رزمایش فدائیان حریم وایت، هواپیماهای 
ش�کاری بمب افک�ن اف5 و صاعقه اهداف 

مهم و حیاتی دشمن را منهدم کردند.

مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار 
هوایی فداییان حریم وایت، پنجشنبه گذشته با رمز 
مقدس یاحسین)ع( در منطقه عمومی اصفهان با 
ش��رکت کلیه پایگاه های ش��کاری نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران و با محوریت پایگاه 
هوایی شهید بابایی برگزار شد.  در مرحله اصلی و فاز 
عملیاتی هش��تمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان 
حری��م وای��ت، جنگنده ه��ای اف4 و هواپیمای 
رهگیر میگ29 با اس��تفاده از موشک های بهینه 
شده و ارتقا یافته در محیط واقعی جنگ الکترونیک، 
اهداف زمینی و هوایی را با موفقیت منهدم کردند. 
هواپیمای میگ29 با ش��لیک موشک های بهینه 
شده آر37 موشک رها ش��ده از هواپیمای اف5 را با 
موفقیت رهگیری و منهدم کرد. هواپیماهای اف4 
هم با بمباران سنگین، اهداف از پیش تعیین شده را با 

موفقیت منهدم کردند.
تیم های متخصص در حوزه های جنگ نوین حاضر 
در منطقه رزمایش نیز، به مقابله با تک ش��یمایی 
دش��من فرضی پرداختند و گروه جنگ های نوین 
نهاجا با بکارگیری انواع س��امانه های رفع آلودگی 
بومی سازی شده توسط متخصصان کشورمان به 

مقابله با حمله شیمیایی دشمن پرداختند. همچنین 
هواپیماهای بمب افکن راهبردی سنگین سوخو24 
و فانتوم  با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع 
پست اقدام به بمباران سنگین هوا به زمین به سمت 
اهداف از پیش تعین شده خواهند کرد و هواپیمای 
اف4 نیز با استفاده از فلر اقدام به روشنایی صحنه 
نبرد در راس��تای شناسایی  و انهدام اهداف توسط 
پرنده های مش��ابه می کند. هواپیماهای سی130 
هم در ش��رایط س��خت و ارتفاع اقدام به عملیات 

بارریزی کردند.

   رزمایش با موفقیت به اهداف خود رسید
امیر خلبان علیرضا انگیزه س��خنگوی هشتمین 
رزمایش فدائیان حریم وایت در جمع خبرنگاران، 
گف��ت: به کلیه اه��داف از پیش تعیین ش��ده این 
رزمایش دست یافتیم و رزمایش با موفقیت به پایان 
رسید. وی افزود: هشتمین رزمایش اقتدار هوایی 
فدائی��ان حریم وایت با بهره گی��ری از تجربیات 
خلبانان و پیشکس��وتان 8س��ال دف��اع مقدس، 
خودباوری و ایمان به توانمندی نسل جوان، انجام 
شد. به گزارش تس��نیم، وی اظهار داشت: در این 
رزمایش انواع موش��ک های لی��زری، تلویزیونی 
حرارت��ی، راداری و ان��واع راکت ه��ا و بمب های 
هوشمند و س��امانه های ارتباطی و جنگالی تولید 
شده توسط متخصصان صنعت دفاعی کشور مورد 

استفاده و تست عملیاتی قرار گرفت.

 بزودی دو ماهواره 
به فضا خواهیم فرستاد

جنگنده ها اهداف حیاتی دشمن را 
منهدم کردند

در جریان مرحله اصلی رزمایش فدائیان حریم وایترییس جمهوری :
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  قض�ایی  

اعام نتایج داوطلبان حوزوی 
آزمون تصدی منصب قضا سال ۹7

نتایج داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضا سال جاری اعام شد.
داوطلبان می توانند برای مشاهده کارنامه خود به سایت سازمان سنجش و 
آموزش کشور مراجعه کنند.داوطلبان پذیرفته شده در این آزمون به مرحله 
بعدی که مصاحبه علمی شفاهی است، راه می یابند.داوطلبان برای کسب 
اطاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و کانال ارتباطی 

پیام رسان سروش مراجعه کنند.

ساماندهی منطقه کوچه گل 
در نهاوند با ورود مدعی العموم

دادستان عمومی و انقاب شهرس��تان نهاوند ضمن اشاره به مشکات 
بهداشتی منطقه کوچه گل در نهاوند، گفت: با ورود مدعی العموم اقدامات 

اجرایی توسط شهرداری برای ساماندهی این منطقه آغاز شد.
س��یدهادی مصطفوی بر ض��رورت اجرای صحیح قانون ش��هرداری از 
سوی مسئوان ذی ربط خصوصاً درباره سد معابر و جلوگیری از ساخت و 
ساز های غیرمجاز تأکید کرد. وی گفت: اجرای صحیح قانون شهرداری 
قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100 و خودداری از اعمال پلمب ها 
و وضع عوارض نامتعارف در ش��رایط فعلی اقتصادی در جلسه ضابطین 
خاص و صدور دستور کتبی به شهرداری مورد تأکید قرار گرفت. دادستان 
عمومی و انقاب شهرس��تان نهاوند ضمن اشاره به مشکات بهداشتی 
منطقه کوچه گل در نهاوند بیان داش��ت: با ورود مدع��ی العموم اقدامات 
اجرایی توسط شهرداری برای س��اماندهی این منطقه آغاز شده و تا رفع 
معضل؛ آبیاری سبزیجات باوجود فاضاب موجود در محل ممنوع است.

رفع مشکات کارگاه بسته بندی 
خشکبار سفره خانه ایرانیان 

رییس دادگستری شهرستان پیشوا از رفع مشکات سفره خانه ایرانیان که 
درواقع کارگاه بسته بندی خشکبار است و حدود 50 الی 60 نفر کارگر دارد، 
خبر داد.  حجت ااسام شمس با اشاره به سفره خانه ایرانیان اشاره کرد و 
گفت: این سفره خانه که درواقع کارگاه بسته بندی خشکبار است و حدود 

50 الی 60 نفر کارگر دارد، به مشکات مالی برخورده بود.
وی گفت: طی شکایت کارگران در اداره کار برای جلوگیری از وارد آمدن 
خسارت به کارفرما و کارگر، مالک فراخوانده شد و با توافقات حاصله همه 

معوقات کارگران پرداخت و آنها نیز مشغول به کار هستند.

آرشیو بیش از 5۸0 هزار 
پرونده ثبتی اسکن 

مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک استان کرمان از اسکن و آرشیو الکترونیک 
بیش از 580 هزار پرونده ثبتی مش��تمل بر 20 میلیون برگ سند خبر داد 
و گفت: تمامی پرونده های ثبتی اس��کن و آرشیو ش��ده است و اوراق این 
پرونده ها تحت شرایط مناسبی نگهداری می ش��وند. رضا طالبی زاده در 
رابطه با اهمیت اس��کن و آرش��یو پرونده های الکترونیک، اظهارکرد: در 
طی سالیان گذش��ته موفق شد ه ایم با اسکن و آرش��یو الکترونیک بیش 
از 580 ه��زار پرونده ثبتی مش��تمل بر 20 میلیون ب��رگ گامی بزرگ در 
راس��تای دفاع از تثبیت مالکیت مردم و دول��ت برداریم. این مقام قضایی 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر در 12 واحد ثبتی کلیه پرونده های ثبتی 
اسکن و آرشیو ش��ده اس��ت و اوراق این پرونده ها تحت شرایط مناسبی 
نگهداری می شوند. طالبی زاده افزود: هم اکنون کارشناسان با استفاده از 
فایل های الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه آرشیو الکترونیک در حال 
خدمت رسانی به شهروندان هستند. وی بیان کرد: با نصب و بهره برداری 
از سامانه اعام و اطفاء حریق هوشمند که مجهز به گاز بی خطر آیروسل 
است و از استاندارد های روز دنیا پیروی می کند توانستیم ضریب نگهداری 

امنیت پرونده ها را بیش از پیش ارتقا دهیم.

برخورد با متخلفان حوزه آب 
در آذربایجان شرقی

معاون قضایی رییس کل دادگس��تری آذربایجان شرقی صیانت از منابع 
آب را جزو برنامه های مستمر دانست و گفت: بدون مشارکت و همراهی 
مردم قادر نخواهیم بود به طور شایسته بحث صیانت از آب را پیش ببریم.

بابک محبوب علیلو در دومین جلس��ه کمیته صیانت از منابع آب اس��تان 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه نس��بت به پیگیری مسایل و مشکات و 
مصوبات این کمیته بسیار حساس و پیگیر هستیم، گفت: صیانت از منابع 
آب، جزو برنامه های مستمر معاونت پیش��گیری از جرم دادگستری کل 
استان اس��ت و از همکاران قضایی در س��طح شهرستان ها و بخش های 
تابعه استان خواسته شده در یاری رسانی به مسایل صیانت از آب و حمایت 
و پش��تیبانی قضایی از عوامل مرتبط برخورد با متخلفان حوزه آب از هیچ 

تاشی دریغ نکنند. 
معاون قضای��ی رییس کل دادگس��تری آذربایجان ش��رقی تأکید کرد: 
بدون مشارکت و همراهی مردم قادر نخواهیم بود به طور شایسته بحث 
صیانت از آب را پیش ببریم و برای موفقیت در این زمینه نیاز به همراهی 
تش��کل های مردم نهاد فعال در حوزه آب، منابع طبیعی و زیست محیطی 
داریم و همکاری ش��ورا های ش��هر و روس��تا و دهیاران، بخش��داران و 
فرمانداران به شدت حس می شود. وی، دهیاران و شورا های شهر و روستا 
را ظرفیت بزرگی برای انتقال خواست ها و نیاز های مدیران و مردم دانست 
و افزود: آموزش این جامعه، می تواند گام بزرگی در مس��یر اطاع رسانی 
به روستاییان و کش��اورزان بردارد و صداوس��یما نیز باید بیش از پیش از 
طریق تولید و پخش برنامه های آموزشی، نقش خود را در اطاع رسانی و 
فرهنگ سازی اقشار مختلف مردم در راستای صیانت و حفاظت از منابع 
آب بردارد. مجتبی جلیل زاده، معاون حفاظت و بهره برداری ش��رکت آب 
منطقه ای آذربایجان ش��رقی نیز با تشریح مصوبات قبلی، به اقدامات این 
ش��رکت در این راس��تا پرداخت و هفت هزار و هفتصد کیلومتر عملیات 
نقش��ه برداری از رودخانه ها و سواحل، هفت هزار و صد کیلومتر مطالعات 
تعیین حریم بس��تر رودخانه و مس��یل، 950 کیلومتر عملیات بازگشایی، 
آزادس��ازی و ایروبی رودخانه و مس��یل را از جمله اقدامات این شرکت 
تا پایان س��ال 96 ذکر کرد. وی ادامه داد: در سال جاری نیز بیش از 126 
ویا و خانه باغ متخلف تخریب ش��ده و 212 هکتار از اراضی حریم بستر 

آزادسازی شده اند.
وی همچنین شناس��ایی یک هزار و 199 دستگاه و توقیف 822 دستگاه 
موتور پمپ در حاشیه ی رودخانه ها را از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای 
در راستای اجرای مصوبات کمیته و با هدف صیانت و حفاظت از منابع آب 
عنوان کرد و گفت: نصب 2 هزار و 349 دس��تگاه کنتور هوشمند و پلمپ 
یک هزار و  1 چاه مجاز دارای اضافه برداشت از مهمترین گام های صورت 

گرفته برای احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی بوده است.

 کاهش زندانیان غیرعمد 
مدیرعام��ل س��تاد دیه کش��ور، گفت: ب��ا توجه به سیاس��ت های 
حبس زدایی دس��تگاه قضا و البته همیاری خیرین، ش��اهد کاهش 

زندانیان جرایم غیرعمد هستیم.
سید اسداه جوایی با بیان اینکه 95 درصد زندانیان جرایم غیرعمد 
بدهکاران مالی هستند،  افزود: از زمان اصاح و تصویب قانون بیمه 
اجباری خس��ارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
وسایل نقلیه )مصوب اردیبهشت 1395( جمعیت بدهکاران ناشی 
از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از 300 نفر رس��یده 
ک��ه همین رویه نزولی با طرح قانون جدید چک که پس از تصویب 
ایراد شورای نگهبان در 13 آبان امسال از سوی مجلس به تصویب 
رسید، در آینده ای نه چندان دور ورودی به زندان بابت صدور اواراق  

تجاری چک را به حداقل ممکن برساند.
مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور گفت: در خصوص تعداد محکومان 
غیرعمد باید گفت ب��ا کاهش چند هزار نفری این بدهکاران همراه 
هستیم که امید است با مشارکت بیشتر نهادهای بومی در هر استان 
و حمایت  چهره های هنری و ورزشی جمعیت 9 هزار و9628 نفری 

مددجویان موجود، تا نیمه اسفند امسال به نصف کاهش یابد.

پیگیری های  قضایی برای جلوگیری 
از تعطیلی واحد های تولیدی

مع��اون اجتماع��ی دادگس��تری اس��تان قزوین گف��ت: پیگیری 
اقتصادمقاومتی برنامه ای اس��ت که رییس کل دادگستری استان 
با مش��ارکت استانداری از کارخانه ها و ش��رکت ها بازدید کرده و به 
بررسی مشکات آن ها می پردازند تا از تعطیلی واحد های تولیدی 

جلوگیری شود.
 حجت ااسام محمد حیدری در سومین نشست شورای پیشگیری 
از وقوع جرم اس��تان قزوین، اظهارکرد: ظرفیت شورای پیشگیری 
بیشتر از شورای تأمین اس��تان است و چراکه شورای تأمین وظیفه 
کاهش آسیب ها و جرایم سیاسی و امنیتی را بر عهده دارد، اما شورای 
پیشگیری دارای اتاق فکر بوده و با افق دید خود موارد تهدیدآمیز در 

این زمینه را شناسایی کرده تا جلوگیری به عمل آید.
وی بیان کرد: معاونت پیش��گیری دادگستری استان و شورا برنامه 
محور هس��تند و از سال های گذش��ته بالغ بر 46 برنامه طرح ریزی 
شده تا با هم افزایی معاونت های اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری 
و منابع مالی تامین ش��ده از دولت، بس��یاری از معضات اجتماعی 

مردم رفع شود.
حیدری گفت: 9 نهاد در مش��ارکت با دادگستری برنامه نماز را اجرا 
می کنند بدین صورت که اجرا آن برای دانش آموزان و والدین آن ها 

از سال گذشته در برخی مدارس قزوین آغاز شده است.
وی اف��زود: یکی دیگر از برنامه ها برگ��زاری کارگاه برای فرزندان 
آفتاب شامل سربازان سپاه، ارتش و نیرو ی انتظامی بوده که امسال 
نیز با واگ��ذاری منابع مالی جهت اجرای ای��ن کارگاه ها و آموزش 
مهارت ه��ای زندگی، از بروز آس��یب در میان س��رباز ها جاوگیری 

می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین گفت: 
در بخش پیشگیری های مردمی، یکی از برنامه ها طرح »سجام« 
است که تخلفات، جرایم و آسیب ها به صورت اینترنتی گزارش شده 
و به مسئوان باادست منتقل می ش��ود تا پس از بررسی، وظایف 
دستگاه ها در راستای کاهش آسیب مشخص شود و این برنامه 500 

نفر عضو داشت که به یک هزار نفر ارتقا یافته است.
وی تصریح کرد: در بخش پیش��گیری و اطاع رسانی نیز طرح راه 
روشن از برنامه های دادگستری استان بوده که رییس کل به همراه 
معاونان و هیات همراه به صورت هفتگی در یک مسجد حاضر شده 

و به مسائل حقوقی مردم پاسخ داده می دهند.
حیدری ادام��ه داد: اقتصادمقاومتی برنامه م��ورد پیگیری دیگری 
در دادگس��تری استان اس��ت که رییس کل با مشارکت استانداری 
از کارخانه ها و ش��رکت ها بازدید کرده و به بررسی مشکات آن ها 

می پردازند تا از تعطیلی واحد های تولیدی جلوگیری شود.
وی خاطرنش��ان کرد: آموزش های قب��ل از ازدواج یک��ی دیگر از 
برنامه های مصوب در دادگس��تری قزوین است و باید اجرایی شود 
چرا که یک��ی از علت های افزایش طاق به عنوان یک اس��یب و 
بحران، عدم شناخت زوجین قبل از ازدواج است و باید برخی مسائل 
در ارتباط مهارت های زندگی، زناشویی و جنسی آموزش داده شود.

کاهبرداری از شهروندان 
با فروش بن کاای تقلبی

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان گلس��تان از بازداش��ت 
متهمی خبر داد که تحت عنوان فروش بن خرید کاا از شهروندان 
کاهبرداری می کرد خب��ر داد و گفت: اکنون مته��م با قرار وثیقه 
بازداشت اس��ت و برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار 
دارد. حجت ااسام سیدرضا سید حسینی از بازداشت متهمی که 
تحت عنوان فروش بن خرید کاا از شهروندان کاهبرداری می کرد 
خبر داد و بیان کرد: فردی در شهرستان گرگان ادعا می کرد که بن 
خرید کاا دارد و اغلب در میان اقش��ار ضعیف به توزیع و فروش آن 
اقدام می کرد. دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان گلستان 
خاطرنش��ان کرد: مردم نیز مبلغی حدود 300 ه��زار تومان به وی 
پرداخت می کردند و در ازای آن از فرد مذکور بن دریافت می کردند؛ 

این در حالی بود که بن ها تقلبی، ساختگی و جعلی بوده است.
وی افزود: با شکایت چند نفر از شاکیان پرونده در دادسرای عمومی 
و انقاب گرگان به جریان افتاد و رفته رفته به شکات پرونده اضافه 

شد و اکنون حدود 30 شاکی در این پرونده وجود دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: اکنون متهم با قرار وثیقه بازداشت است و 

برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

حمل و نقل فرآورده های چوبی باغی 
بدون مجوز   ممنوع است

با توجه به رواج پدیده قطع درختان جنگلی و باغات در استان کرمان 
توسط سودجویان و قاچاق این فرآورده های درختی به استان های 
دیگر، دادس��تان کرمان به عن��وان مدعی العموم ب��ه این موضوع 
ورود کرد. دادخدا س��ااری با اش��اره به فقر منابع طبیعی و جنگلی 
در اس��تان کرمان و پدیده تخریب محیط زیست، گفت: با توجه به 
تشدید ریزگرد ها در اثر قطع بی رویه درختان؛ این دادسرا به عنوان 
مدعی العم��وم در جهت حفاظت از محیط زیس��ت و منابع طبیعی و 
حقوق عامه به این موضوع ورود کرده  اس��ت. وی اضافه کرد: طی 
گزارشی به ادارات کل منابع طبیعی شمال و جنوب استان و مامورین 
انتظامی اعام  شد که هر گونه حمل و نقل فرآورده های چوبی باغی 
و جنگلی بدون اخذ مجوز از منابع طبیعی ممنوع اس��ت و درصورت 
مش��اهده این عمل را ج��رم بوده و با متخلف��ان و مجرمان مطابق 
قوانین موجود برخورد خواهد شد. دادستان عمومی وانقاب کرمان 
افزود: با توجه به اینکه قانونگذار دربند یک ماده 38 برنامه توس��عه 
ششم و قانون سازمان جنگل ها هرگونه قطع و بهره برداری درختان 
را مشروط به اخذ مجوز از سازمان جنگ ها نموده است بنابراین هر 
اقدامی حتی درباغات که بدون مجوز از ادارات منابع طبیعی صورت 
گیرد از مصادیق مجرمانه و قابل تعقیب خواهد بود و به عنوان جرم 
مش��هود ضابطین عام و خاص دادگستری مکلف به برخورد با این 

مجرمان هستند.

روی خط خبر

خبر

دادستان کل کش�ور، گفت: افراد محتکر 
حواسش�ان باید به هشدار ها باشد که ما 

با کسی شوخی و تعارف نداریم.
حجت ااس��ام محمدجعفر منتظری در نشست 
سراس��ری مدیران س��تادی و اجرایی س��ازمان 
تعزیرات حکومتی در مش��هد، اظهارک��رد: امروز 
دش��من تمام توان خود را به کار گرفته اس��ت که 

کشور ما را از لحاظ اقتصادی فلج کند.
به گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور، 
وی خطاب به مدیران و مسئوان اجرایی سازمان 
تعزیرات حکومتی، عنوان ک��رد: وظیفه دارید که 
اگر کس��انی در این ش��رایط قصد داشت به مردم 
فش��اری بیاورند یا به دنبال نارضایتی مردم بود با 

آن ها برخورد کنید.
دادس��تان کل کشور اظهارکرد: بخش عمده ای از 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز و گرانفروشی با سازمان 
تعزی��رات حکومتی اس��ت و قوه قضاییه، چون در 
حوزه وظایفش نیست به طور کامل اختیار و اجازه 

ورود ندارد.
وی بیان کرد: ما این موضوع را به استان ها نیز اباغ 
کرده ایم که در چارچوب قانون عمل شود لیکن باید 
تعامل بین س��ازمان تعزیرات و قوه قضاییه وجود 
داش��ته باش��د و افزایش یابد، بنابراین دادستان ها 
موظف هستند تحت عنوان دفاع از حقوق عامه به 

میدان بیایند و با گرانی ها مقابله کنند. 
دادس��تان کل کش��ور افزود: اینکه قیمت ارز باا 
می رود و قیم��ت کاا هم بافاصل��ه باا می رود 
و اینکه قیم��ت دار و ارز پایین می آید، اما قیمت 
همان کاا دیگر پایین نمی آید قابل قبول نیس��ت 
لذا وظیفه ما و ش��ما اس��ت که با این مسائل بدون 

تعارف برخورد کنیم.

ب�ا  قوه قضایی�ه  ج�دی  برخ�ورد   
افسارگسیختگی قیمت ها 

دادستان کل کشور اظهارکرد: در هفته های اخیر 
شاهد بودیم که یکسری گرانی های بی منطق در 
برخی اقام اساسی حاکم شده است و مشکاتی 
را برای مردم به وجود آورده اس��ت، در این راس��تا 
ریاست قوه قضاییه تذکراتی داشتند و بر برخورد با 
این مساله تأکید کردند و اباغ شد که دادستان ها 
با ای��ن موضوع به صورت جدی برخورد کنند البته 
دس��تورالعمل در ای��ن زمینه تا هفت��ه آینده برای 
استان ها نیز اباغ خواهد شد تا به صورت سراسری 

به این موضوع رسیدگی شود.
وی گفت: قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید با این 
افسارگسیختگی قیمت ها به صورت جدی برخورد 
کنند و افراد محتکر حواسشان باید به این هشدار ها 

باشد که ما با کسی شوخی و تعارف نداریم.

مع�اون اول قوه قضاییه، گف�ت: ورودی 
پرونده ها در دس�تگاه قضا پن�ج و نیم تا 

شش  میلیون است.

حج��ت ااس��ام و المس��لمین غامحس��ین 
محسنی اژه ای در برنامه بدون توقف در خصوص 
رضایت از قوه قضاییه اظهارک��رد: آیا می خواهیم 
بدانیم م��ردم از قوه قضاییه، مجل��س، نیرو های 
مس��لح، دانش��گاه و حوزه  رضایت مطلق دارند یا 
خیر، باید بگویم که تا رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب 

فاصله بسیار داریم.
به گزارش میزان، وی با اشاره به اینکه در دستگاه 
قضا حدود 16 میلیون گردش پرونده داریم، گفت: 

ورودی پرونده ها 6 میلیون است.

 نیاز به بازنگری در قوانین کشور داریم 
معاون اول قوه قضاییه، گفت: اکنون در آستانه ورود 
به 40 س��الگی انقاب هس��تیم که باید در برخی 
قوانین بازنگری کنیم یک��ی از این قوانین قانون 
اصل 49 است. محسنی اژه ای افزود: قبل از انقاب 
کسانی بودند که مجازات شدند ما باید بدانیم امروز 
نیز سوء استفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی 
می ش��ود یا خیر؟ قوانینی که براس��اس این اصل 

نوشته شده است برای امروز کفایت نمی کند.

مع��اون اول قوه قضاییه توضی��ح داد: قوانینی که 
از مجلس خارج می ش��ود تعدادی با ایحه است 
یکس��ری با لوایح دولت و تعدادی طرح اس��ت و 
قوه قضاییه در آن نقش ندارد و این طور نیست که 
هر ایحه ای ارائه دهیم همان در مجلس تصویب 
شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: آن ها نمایندگان 
مجلس هستند و هر آن چه در مجلس تصویب شود 
ما موظف به عمل به آن هستیم. وی افزود: امروز با 
توجه به شرایط کنونی که بخشی از آن برای مردم 
ابهاماتی دارد برخی سوء اس��تفاده هایی وجود دارد 
که قانون متناس��ب برای برخورد با آن را نداریم یا 
اگر سیاس��تی اتخاذ شده باشد و قوه قضاییه بگوید 
سیاست درستی نیس��ت، آیا می توانیم به سیاست 
اتخاذ ش��ده ورود کنیم؟ وی گفت: مثًا تصمیمی 
درباره قیمت انرژی گرفته شده باشد، آیا قوه قضاییه 
می تواند وارد شود؟ محس��نی اژه ای تصریح کرد: 
گاهی در یک مساله کارشناسان دو دسته اند مثل 
مباحث ارز و ثبت سفارش در سال 96 و 97 که در 
این مورد قوه قضاییه نمی تواند جانب یک گروه از 

کارشناسان را بگیرد.
مع��اون اول قوه قضایی��ه تصریح ک��رد: البته اگر 
چنانچه فس��ادی یا جرمی انجام ش��ده موظف به 
رسیدگی هستیم، اما اگر سیاستی است که از نظر 

کارشناسان اشکال دارد، نمی توانیم وارد شویم.

محتکران حواسشان باشد
با کسی شوخی نداریم

سالیانه 16 میلیون 
گردش پرونده داریم

معاون اول قوه قضاییه :دادستان کل کشور:

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه، گفت: دستگاه 
قضا متقاض�ی بهره مندی از رصد و کنت�رل ماهواره ظفر)یک 
ماهواره پیش�رفته و سیس�تم مکانیاب جغرافیایی با رویکرد 

رصد و کنترل( شد. 

حجت ااسام حمید ش��هریاری در مراس��م بازدید از مرکز تحقیقات 
فضایی دانش��گاه علم و صنعت ایران، اظهارک��رد: اتکا به ظرفیت های 
انقاب��ی به ویژه نخب��گان وایتمدار، آینده ایران اس��امی را تضمین 

خواهد کرد.
به گ��زارش میزان، رییس مرک��ز آمار و فناوری اطاع��ات قوه قضاییه 
تأکید کرد: هرگاه و در هر مجموعه ای از نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران که روحیه انقابی، بس��یجی و وایی حاکم شده است، آن نهاد به 
بااترین درجه رشد خود نائل شده است که همگی این برکات برگرفته 

از دستاورد های انقاب شکوهمند اسامی است.
وی تاش های صورت گرفته در مجموعه دانشگاه علم و صنعت ایران 
علی الخصوص مرکز تحقیقات فضایی این دانش��گاه را بسیار مثبت و 
چش��مگیر توصیف کرد و خاطرنشان س��اخت: یکی از کاربرد های مهم 
ماهواره ظفر در کنار سایر قابلیت های فنی آن، کمک به تحقق »عدالت 
الکترونیک« با بهره مندی از سیستم مکانیاب جغرافیایی با رویکرد رصد 

و کنترل اس��ت که می تواند در زیرساخت و همپوشانی فنی و مهندسی 
با مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه، نقش ش��ایانی را ایفا کند و 
امیدواریم در آینده نزدیک ش��اهد بهره برداری از این ماهواره باش��یم تا 
یکبار دیگ��ر توان فنی، علمی و اعتقادِی نخبگاِن انقابِی این مرز و بوم 

بر جهانیان اثبات شود.
در این دیدار، حسین بلندی، رییس مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم 
و صنعت ایران ضمن معرفی دس��تاورد ماهواره ه��ای »نوید« و »تدبیر 

)مبین(« به ارائه گزارش از آخرین وضعیت پروژه ماهواره »ظفر« و ارائه 
دستاورد ها و تجهیزات ساخته شده کیفی و پروازی پرداخت.

وی اف��زود: ماهواره ظفر یک ماهواره پیش��رفته و عملیاتی با مأموریت 
تصویربرداری چند طیفی با ق��درت تفکیک 22/5 متر به صورت رنگی 
اس��ت که کاربرد های متعدد در حوزه های کش��اورزی، نقش��ه برداری، 

هواشناسی و حوادث غیرمترقبه دارد.
بلندی ادامه داد: ماهواره ظفِر علم و صنعت دارای مأموریت تصویربرداری 
به صورت زمان واقعی و ذخیره اطاعات با قدرت تفکیک مکانی 45 متر 
در باند های رنگی و قدرت تفکیک مکانی 22/5 متر در باند پانکروماتیک 
اس��ت که این محموله قابلیت تصویربرداری 50 فریم به صورت زمان 

واقعی و 200 فریم ذخیره اطاعات در روز را دارا است.
ریی��س مرک��ز تحقیق��ات فضای��ی دانش��گاه عل��م و صنع��ت ایران 
خاطرنشان ساخت: ماهواره ملی ظفر عاوه بر محموله تصویربرداری، 
دارای محموله ذخیره و ارس��ال، محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی، 
زیرسیس��تم تعیین و کنت��رل وضعیت، زیرسیس��تم تعیی��ن موقعیت، 
زیرسیس��تم مخابرات، مدیری��ت داده و فرمان )تله کامن��د، تله متری و 
کامپیوتر روی برد(، زیرسیستم انرژی و زیرسیستم سازه و مکانیزم و زیر 
سیستم کنترل حرارت است که بخش زمینی شامل ایستگاه تله کامند، 

تله متری و تصویربرداری است.

حجت ااسام شهریاری:
دستگاه قضا متقاضی بهره مندی از رصد و کنترل ماهواره ظفر شد

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: 
قانون محیط کس�ب و کار ما را با چالش هایی روبه رو کرده 
و باید این قانون را بازخوانی و موضوع های آن را به صورت 

ویژه برررسی کنیم.

محمدباقر الفت در نشست ستاد اقتصادمقاومتی، اظهارکرد: نمایندگان 
مجلس شورای اسامی از سال1390 تاش کردند تا قوانین مترقی 
و فوق الع��اده ای را تصویب کنند که در این قوانین محور فعالیت ها بر 

دوش تشکل های صنفی و اجتماعات فعاان اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: اگرچه قانون محیط کس��ب و کار یک قانون بسیار مؤثر و 
راهگشایی است اما ما را با چالش هایی روبه رو کرده و باید این قانون را 
بازخوانی و موضوع های آن را به صورت ویژه برررسی کنیم تا بتوانیم 
با محوریت قانون به رفع موانع تولید یپردازیم و مشکات را حل کنیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

قوه قضاییه، الفت گفت: دستگاه قضایی براساس قانون از فعالیت های 
مشروع اقتصادی حمایت حقوقی و قضایی می کند و سایر دستگاه ها 
نیز به موجب قانون مکلفند تا اقدامات و وظایف قانونی خود را در این 

باره انجام دهند.
وی از قانون محیط کس��ب و کار به عنوان قان��ون مادر فعالیت های 
اقتصادی ی��اد کرد و گفت: در فض��ای اقتصادی کش��ور قانون رفع 
موانع تولید، قانونی است که سیاست گذاری شده و کارهای اصولی و 

راهبردی آن انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اگر 
بخواهیم محیط کسب و کار را بهبود بخشیم و بسیاری از نگرانی ها را 
مرتفع کنیم، باید محیط کس��ب و کار را تعریف کنیم، اظهارکرد: یک 
تعریف کان و یک تعریف خرد از محیط کسب و کار داریم که از هم 
تفکیک نش��ده اند، درحالی که قانونگذار این دو تعریف را با هم تلفیق 

کرده است که درواقع تعریف تطبیقی، تعریف مناسبی نیست.

وی افزود: ما باید رویکردها را تغییر دهیم و تا زمانی که تولید کنندگان 
داخلی به خودشان اعتقاد نداشته باشند و به فکر وام گرفتن از بانک ها 
باشند، موفق نخواهیم بود. چون تولید کننده باید راه دوم تأمین منابع 

مالی را طی کنند.
الفت درب��اره تأمین منابع مالی براس��اس قانون تج��ارت گفت: اگر 
تولید کننده داخلی به پول بیش��تری احتیاج دارد، این کار باید ازطریق 
افزایش س��رمایه انجام شود و می توان با مدیریت صحیح و مشاوره با 
افرادی که بازار را می شناسند، اقدام به سرمایه گذاری های با کیفیت 
کرده و می توان با افزایش دادن س��رمایه، کیفی��ت تولیدات را ارتقا و 

بازارهای بین المللی را فتح کند.

دکتر الفت مطرح کرد

حمایت قضایی از فعالیت های مشروع اقتصادی

دبی�ر اجرای�ی س�تاد مردم�ی پیش�گیری از وق�وع جرم 
قوه قضاییه، گفت: سامانه جامع اطاعات مردمی )سجام( 
به عنوان یک بازوی قوی برای دادستان های کشور است 
ت�ا بتوانند به احی�ای حقوق عامه در زمینه ه�ای مختلف در 

کوتاهترین زمان بپردازند.

سیدعلی اصغر رفاهی اظهارکرد: سامانه سجام به عنوان بزرگترین تشکل 
اجتماعی قوه قضاییه اس��ت و مردم می توانند هرگونه تخلفی را در این 
سامانه گزارش کنند تا از طریق سازمان ها و نهادهای مختلف رسیدگی 

شود و به نتیجه نهایی برسد.
وی ادامه داد: اگر شهروندان در جایی می بینند که موردی از حقوق عامه 
در حال از بین رفتن است، می توانند آن مساله را به صورت مستند از طریق 
سامانه س��جام ارسال کنند تا موضوع به دادس��را ارجاع شود و دادستان 

مربوطه اقدام کند.

 استفاده از یک هزار بازرس به عنوان عضو سجام
رفاهی افزود: قرار اس��ت قوه قضاییه با همکاری وزارت کار از یک هزار 
نیروی بازرس کار در سراس��ر کش��ور به عنوان عضو سجام و دیده بان 
پیش��گیری از وقوع جرم به صورت تخصصی استفاده کند تا مشکات 

مربوط به مسائل کارگری پیگیری ش��ود در حالی که دادستان فرصت 
بازرس��ی از یکایک کارگاه ها و کارخانه ها را ن��دارد ولی وقتی یک هزار 
بازرس به عن��وان دیده بان به گزارش موارد تخلف بپردازند، دادس��تان 
می توان��د با دس��تور قضایی موضوع را بررس��ی کند و کار به تش��کیل 
پرونده قضایی نیز کشیده نمی ش��ود. مدیرکل پیشگیری های مردمی 
و مش��ارکت های مدنی معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه گفت: بیش از 2 هزار و 500 سازمان و نهاد حاکمیتی و دولتی 
در کش��ور وجود دارند که به سامانه سجام دسترس��ی دارند و می توانند 
گزارش دهند و قرار است تفاهم نامه همکاری در این زمینه با همه نهادها 
و وزارتخانه ها به امضا برسد. وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از این 
تفاهم نامه ها آماده ش��ده است، یادآورشد: با برخی از سازمان ها و ادارات 
مانند سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
تفاهم نامه امضا ش��ده است و پیش نویس بس��یاری از این تفاهم نامه ها 
مانند وزارت کار، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت مسکن و 

شهرسازی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده شده است.
رفاهی اضافه کرد: اگر چه تمام سازمان ها و نهادها به سامانه سجام وصل 
هستند ولی این تفاهم نامه ها برای اطاع رؤسای دستگاه ها و در جریان 

قرار گرفتن آنان امضا می شود.

وی از گسترش دامنه سامانه سجام برای سرعت بخشیدن به رسیدگی 
گزارش ها خبر داد و گفت: در طراحی جدید س��امانه سجام وضعیتی در 
نظر گرفته شده تا گزارش های مردمی به صورت الکترونیکی به مراجع 
مربوطه ارسال شود و حجم گزارش ها تأثیری در روند کاری این سامانه 
ندارد. رفاهی با ارائه گزارش��ی از وضعیت س��امانه سجام،به ایرنا گفت: 
تاکنون بیش از چهار هزار گزارش به این س��امانه رسیده و 200 گزارش 

پس از صحت سنجی برای دستگاه های مربوطه ارسال شده است.
دبیر اجرایی ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از عضویت 
70 هزار نفر در سامانه سجام خبر داد و گفت: استان خوزستان با 22 هزار 
نفر بیش��ترین نیرو را به خود جذب کرده و اس��تان های فارس، خراسان 
رضوی، کرمانش��اه و زنجان در رتبه های بعدی ق��رار می گیرند و تعداد 

دیده بان های استان تهران در سجام بالغ بر 2 هزار و 400 نفر هستند.
وی اف��زود: گزارش های مردمی در این س��امانه در س��ریعترین زمان 
ممکن دریافت شده و به دست مسئوان اجرایی و قضایی در سه سطح 
شهرستانی، استانی و سراسری می رسد که تاکنون گزارش های متعددی 
از سراسر کشور درباره محیط زیست مانند تخریب جنگل، آتش سوزی 
جن��گل و قاچاق چوب یا اقدام��ات علیه منابع طبیع��ی و اراضی ملی و 
دولتی مانند تصرف غیرقانونی اراضی دولتی، زمین خواری، کوه خواری، 

ساحل خواری، دریاخواری و تااب خواری به این سامانه رسیده است.

سامانه سجام احیای حقوق عامه را سرعت می بخشد
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چهره ها

 میزان صادرات نفت ایران
قابل مذاکره نیست 

بیژن زنگنه، وزیر نفت درکنفرانس خبری 
مشترک با همتای عراقی خود، اعام 
کرد که میزان ص��ادرات نفت ایران و 
مقصد این ص��ادرات غیر قابل مذاکره 
است.  وی گفت که تحریم های ایاات 
متح��ده آمریکا علیه این کش��ور غیر 
قانونی اس��ت و تهران این تحریم ها را 
قبول ندارد. وزیر نفت گفت که کاهش قیمت جهانی نفت دیگر متوقف شده و 
ابراز امیداوری کرد که قیمت نفت به صورت تدریجی بهتر شود. زنگنه در پایان 

مذاکرات خود در بغداد، بر گسترش روابط دوجانبه در حوزه انرژی تاکید کرد.

نمایندگان مجلس کمتر از 10 درصد 
بودجه را تغییر می دهند

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیس��یون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: برخی ها می گویند 
بودجه شرکت های  دولتی حیاط خلوت 

برخی مدیران است
وی  در خصوص تضامین قوانین بودجه 
برای نظارت مجلس بر نحوه اجرا قانون 
گفت: در مجلس بودجه و تبصره های آن مورد بررسی قرار می گیرد اما به طور 
نمونه 1200 هزارمیلیارد تومان بودجه به شرکت های دولتی داده می شود که 
شبهه دار است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: بودجه ش��رکت های دولتی از بخش هایی است که نمایندگان به 
دلیل کمبود وقت نمی توانند آن را بررسی کنند، از این رو تاکید داریم دولت 
باید ش��یوه سنتی ارائه بودجه را کنار بگذارد و به روشی نوین ایحه بودجه را 

برای بررسی در مجلس تقدیم دستگاه قانونگذاری کشور کند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسامی بیان داشت: دولت می تواند 
بودجه شرکت های دولتی را زودتر از زمان قانون ارائه ایحه بودجه سنواتی 
به مجلس بیاورد تا نمایندگان بتواند آن را بررسی کند، برای سال 98 بیش از 
1600 هزار میلیارد تومان بودجه برای کل هزینه های کشور در نظر گرفته شده 
که بررسی دقیق و نظارت بر آن با توجه به زمان محدودی که مجلس دارد کار 
سختی است. وی  عنوان کرد: برخی ها می گویند بودجه شرکت های  دولتی 
حیاط خلوت برخی مدیران است، به طور کلی بخشی از بودجه رانتی است، 
یعنی ردیف هایی وجوددارد که با واسطه به ایحه افزوده شده و مجلس باید 
سر فرصت به این موارد ورود و حذف کند تا به نفع کشور باشد. کوچکی نژاد با 
تاکید براینکه باید مدل بودجه ریزی را دولت تغییر دهد، عنوان کرد: اگر دولت 
زیر بار تغییر شیوه بودجه نویسی نمی رود، مجلس باید در فاصله زمانی به دولت 
قانون وضع کند تا روش بودجه ریزی را تغییر دهد. این نماینده مجلس گفت: 
اینکه می خواهند بودجه را عملیاتی کنند باید  واقعا عملیاتی شود، چارچوب 
های آن را مشخص کنند و عملکردها را برای بررسی نمایندگان به مجلس 
ارائه دهند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با انتقاد 
از بودجه نویسی دولت، عنوان کرد: لوایح بودجه رونویسی سال های گذشته 
است، اگر به تبصره های بودجه نگاه کنید 90 درصد آنها رو نویسی سال های 
گذشته است، نمایندگان در مجلس کمتر از 10 درصد بودجه را تغییر می دهند 
این در حالی است که بودجه ریزی و تدوین آن کار دولت محسوب می شود و 

باید تغییرات اساسی در رویه بودجه نویسی لحاظ شود.

ممانعت از هدررفت حدود
۸0 درصد گازهای نفتی

حبیب اه کشت زر، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس گفت: درصورت ایجاد 
زیرس��اخت ها می توان تا پایان برنامه 
ششم مانع هدررفت حدود80 درصد 
گازهای نفتی شد هرچند اعمال تحریم 
و دس��ت اندازهای خارجی مهمترین 
موانع بر سر راه کاهش گازهای همراه 
نفت به شمار می آیند. وی  با اشاره به اینکه طبق قانون باید تا پایان برنامه ششم 
توسعه کشور گازهای همراه نفت )فلر( تبدیل به اتان و محصوات مختلف 
شده و دیگر هدر نروند، درخصوص میزان پیشرفت در این مهم از زمان آغاز 
برنامه تاکنون، گفت: ممانعت از هدررفت گازهای همراه نفت نیازمند ایجاد 
زیرساخت ها بیش از گذشته است، البته بخش وسیعی از گازهای همراه نفت 
به پاایشگاه بیدبلند2 هدایت می شوند و بخشی دیگر به پاایشگاه گچساران 
و در آینده نزدیک از آنجا به پاایشگاه پتروشیمی در حال احداث کهگیلویه 
فرستاده خواهند شد تا به محصوات مختلف تبدیل  شوند. وی افزود: ایران 
ح��دود 50 میلیارد دار صادرات میعان��ات گازی و 50 میلیارد دار صادرات 
محصوات غیرنفتی دارد که بخش قابل توجه ای از 50میلیارد دار صادرات 
میعانات گازی، می توانند خوراک های تولید ش��ده از گازهای ف��لر باشند و 
به عنوان درآمد ارزی کشور به شمار آیند. کشت زر اضافه کرد: به زعم سازمان 
برنامه و بودجه اعمال تحریم و دست اندازهای خارجی در کنار عدم همکاری 
دستگاه ها و اشخاص مرتبط، مهمترین موانع بر سر راه کاهش گازهای همراه 
سوزانده شده به شمار می آیند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
میزان گازهای س��وزانده ش��ده همواره یکی از چالش های صنعت نفت در 
سال های گذشته بوده است، اضافه کرد: اکنون میزان گازهای همراه سوزانده 

شده در کشورهای منطقه به جزء عراق به مراتب کمتر از ایران است.

نصب بارکدهای ویژه 
بر روی کااهای اساسی

معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، از تعریف 
س��ازوکاری خبر داد که بر این اساس 
کااهایی که بر مبن��ای دار 4 هزار و 
200 تومانی وارد کشور می شوند بارکد 
مخصوصی دریافت می کنند تا با همان 

قیمت به دست مصرف کننده برسند.
وی  با اشاره به پیش بینی افزایش حقوق 20 درصدی در بودجه سال 98، گفت: 
مجلس تاکید دارد که میزان افزایش حقوق در س��ال آینده بیش از 20 درصد 
نباش��د، چراکه افزایش حجم نقدینگی در جامعه، تورم افسارگسیخته ایجاد 
می کند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه 
مجلس با دولت هماهنگی های ازم  را انجام داده تا با بسته های غیرنقدی 
به خانوارها و سفره های آنها کمک شود، افزود: کارت هایی تعبیه شده است تا 
بتوان با این کارت ها در فروشگاه های خاص ارزاقی که روی کدهایی ثبت شده 

را در اختیار کارکنان دولت، کارگران، عشایر و روستاییان قرار داد.

  اقتصادی  

دبیرکانون سر اس��ری انبوه سازان مسکن هفته 
گذش��ته از این طرح ابراز ب��ی اطاعی کرده بود 
و این در ش��رایطی اس��ت که ضروری اس��ت تا 
ب��رای جلوگیری از تکرار ط��رح های ناموفق در 
زمینه انبوه سازی مسکن، مشورت ازم با بخش 

خصوصی صورت گیرد.  

   توقف پروژه های ساختمانی 
در حال حاضر بسیاری از پروژه های ساختمانی 
به دلیل نوس��انات قیمت ها متوقف شده است و 
بر این اساس پیش بینی می شود این طرح بتواند 
تا حدود زیادی  آینده بازار مصالح س��اختمانی را 
قابل پیش بینی و شرایط را برای فعالیت فعاان 
این حوزه مهی��ا کند.  عضو کمیس��یون عمران 
مجلس با بیان این که کارت های اعتباری خرید 
مصالح ساختمانی به انبوه سازان باعث رونق بازار 

مسکن می شود، گفت: »به دلیل افزایش قیمت 
نهاده های ساختمانی در 10 ماه اخیر ساخت برخی 

از پروژه های ساختمانی متوقف شده است.«
سیدحسین افضلی با اش��اره به برنامه وزارت راه 
برای ارائ��ه کارت های اعتب��اری خرید مصالح 
ساختمانی به انبوه سازان و سرمایه گذاران بازار 
مس��کن، اظهار کرد: »در 10 ماه اخیر سازندگان 
مسکن به علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح 
س��اختمانی دچ��ار موانع عملیاتی و مش��کات 
بسیاری ش��ده اند و این مس��ئله موجب شد که 
برخی از پروژه های س��اختمانی به علت کاهش 
سرمایه متوقف شود.« وی بیان کرد: »وزارت راه 
و  شورایعالی مسکن در چند ماه اخیر تصمیمات 
خوب��ی را اتخاذ ک��رده اند که ارائ��ه کارت های 
اعتباری خری��د مصالح به انبوه س��ازان یکی از 
سیاست های درس��ت برای بهبود وضعیت بازار 

مسکن است. بر این اساس بانک به عنوان واسطه 
میان تولیدکننده مصالح و س��ازنده قرار گرفته و 
ضمان��ت های ازم را از دو ط��رف اخذ می کند، 
پس از آن شرایط خرید وفروش غیرنقدی مصالح 
س��اختمانی فراهم می شود.« وی با بیان این که 
بازار مسکن دچار مشکات و تاطمات بسیاری 
است و حمایت از فعاان و سازندگان می تواند به 
بهبود شرایط این بخش کمک کند، به خانه ملت 
گفت:  »در شرایط کنونی مشخص نیست که این 
کارتها به چه کس��انی ارائه خواهد شد؟ و این که 
چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با 

داان، محتکران و فروشندگان وجود دارد؟.«

   پیش بینی افزایش آمار ساخت وساز
به گفه افضلی، ارائ��ه کارت های اعتباری خرید 
مصالح به انبوه س��ازان می تواند موجب کاهش 

سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه های مسکن شود 
که این مسئله در نهایت افزایش رونق بازار مسکن 
و ارتقا آمار ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.
محمدرض��ا رضایی کوچی، رییس کمیس��یون 
عم��ران نیز در این خصوص گفت: »س��ازنده ها 
به دلی��ل وجود ام��کان خرید اعتب��اری مصالح 
س��اختمانی با می��زان کمتری از مناب��ع نقدی و 
سرمایه در گردش قادر به شروع پروژه های جدید 
خواهند بود. ایجاد تحرک در صنایع باادس��ت 
در مقطع زمانی فعلی که بازار س��اخت و س��از در 
وضعیت رکود موقت قرار گرفته است از محاسن 
اجرای این طرح محسوب می ش��ود؛ به واسطه 
ارتباط بخش مس��کن با تعداد قاب��ل توجهی از 
صنایع باادس��ت، ایجاد تحرک در بازار ساخت 
وس��از منجر به فعال شدن س��ایر صنایع مرتبط 

خواهد شد.«
ایجاد امکان خری��د غیرنقدی و اعتباری مصالح 
ساختمانی هم اکنون یکی از درخواست های اصلی 
سازندگان و نیازهای اساسی حوزه ساخت مسکن 
است و در صورت اهتمام جدی این طرح می تواند 
جبرانی برای کم توجهی به سیاست های عرضه 
مسکن در سال های گذشته باشد. از سویی دیگر 
افزایش س��اخت و ساز مس��کن عاوه بر تعدیل 
قیمت مس��کن عاملی موثر برای رشد اقتصادی 
و اش��تغالزایی خواهد بود. مسکن از بخش های 
پیش��ران اقتصاد اس��ت و رونق در ساخت و ساز 
در اش��تغالزایی  بیش از 150 صنعت وابس��ته به 

آن موثر است.  
در این شرایط باید دید تا جزییات و سازوکار این 
طرح چگونه خواه��د بود. کارشناس��ان اقتصاد 
مس��کن با اش��اره به ضرورت تناس��ب عرضه و 
تقاضا در این بخ��ش، معتقدند مهمترین راهکار 
تعدیل قیمت ها در بازار مسکن، افزایش عرضه 
و انبوه سازی اس��ت و این مسیر جز در حمایت از 
انبوه س��ازان و تسهیل ش��رایط برای آنها امکان 
پذیر نیس��ت. در سال های گذش��ته عمده توجه 
سیاست گذاران حوزه مسکن به تقویت تقاضا به 
جای عرضه بوده است؛ با این وجود افزایش حدود 
80 درصدی متوسط قیمت مسکن در پایتخت در 
یکس��ال گذش��ته، این اقدامات را خنثی کرده و 
قدرت خرید متقاضیان را پایین آورده اس��ت. در 
این ش��رایط خبرها حاکی از این است که با تغییر 
سیاست گذاری ها، افزایش وام مسکن از دستور 
کار خارج ش��ده اس��ت و تاکید بر افزایش عرضه 
مسکن و سیاست های مرتبط با آن در دستور کار 

قرار گرفته است.

»حمایت« از تسهیات جدید به انبوه سازان گزارش می دهد

 کنترل قیمت مسکن 
با کارت اعتباری مصالح

اخبار کوتاه

توزیع گسترده گوشت قرمز 
در روزهای آینده

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، از توزیع گسترده گوشت قرمز 
منجمد 29 هزار تومانی و گوش��ت گرم 40 ه��زار تومانی در روزهای 

آینده خبر داد.
حمید ورناصری اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تازه 
بصورت مخلوط )اش��ه ای(   40 هزار تومان و برا ی گوشت منجمد 
گوس��فند کیلویی 29 هزار تومان در نظر گرفته شده که این عرضه در 
روز های آتی بصورت گس��ترده در بازار صورت می گیرد و تا وقتی که 
بازار کشش داشته باشد عرضه ادامه می یابد. وی افزود: در همین راستا 

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

قرمز در بازار تثبیت و روند کاهشی داشته باشد.
ورناصری با اشاره به عرضه نهاده های دامی نیز اظهار داشت: عرضه 
کنجاله سویا، ذرت و جو بعنوان مهمترین نهاده ها از چند روز قبل آغاز 
ش��ده و به همه استان ها نیز اباغ شده است و این اقام با قیمت های 
مصوب در اختیار مرغداران گوشتی، تخم گذار و دامداران قرار می گیرد.

وی افزود: قیمت های مصوب کنجاله سویا 23 هزار تومان و ذرت 12 
هزار تومان در نظر گرفته ش��ده که این اقام با این قیمت ها در اختیار 
همه تولیدکنندگان به حد نیاز قرار می گیرد و هیچ محدودیتی در میزان 
موجودی و در تامین آن وجود ندارد. ورناصری ادامه داد: کل نهاده های 
مورد نیاز بخش تولید هم در مراکز استان ها و هم در بنادر،   ترخیص شده و 
این روند ادامه دارد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور تصریح کرد: 
حجم واردات این اقام بین 25 تا 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشته است. وی افزود: قیمت نهاده ها از ابتدای سال روند 
با ثباتی داشته و خللی که در دو سه روز گذشته در توزیع آن بوجود آمده 
بدلیل مشکاتی بود که برخی وارد کنندگان برای انتقال پول با آن مواجه 
شده بودند که این مشکات مرتفع شده است. ورناصری ادامه داد: عاوه 
بر آن، حجم گسترده توزیع، قیمت نهاده ها را کاهش می دهد و به تبع 
آن انتظار می رود قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز نیز کاهش یابد.

ورناصری اضافه کرد: در روز های گذشته قیمت گوشت مرغ کاهش 2 
هزار تومانی را تجربه کرده و با اقدامات صورت گرفته انتظار می رود این 
روند ادامه یابد، در خصوص تخم مرغ هم قیمت ها به ثبات رسیده و انتظار 
کاهش قیمت داریم. وی اظهار داشت: عرضه نهاده ها،   سهمیه یک ماه 
آینده تولیدکنندگان را پوشش می دهد و پس از آن برای برطرف شدن 

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

گوشت مرغ تا رسیدن به قیمت متعارف ادامه می یابد.

قیمت نفت از ۶0 دار گذشت
قیمت نفت در ادامه معامات روز گذشته به روند صعودی خود ادامه داد 

و هر بشکه نفت برنت دریای شمال از 60 دار عبور کرد.
به دنبال ارسال سیگنال های مثبت از احتمال حل و فصل قریب الوقوع 
اختافات تجاری میان آمریکا و چین، قیمت نفت روز گذشته  بیش از 

2 درصد افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با 1 دار 
و 40 سنت افزایش به 51 دار و 18 سنت رسید. این اولین بار از ابتدای 

امسال است که قیمت نفت خام آمریکا به باای 50 دار می رسد.
قیمت نفت برنت نیز روز گذشته با 1 دار و 45 سنت افزایش به 60 دار 
و 17 سنت رسید. قیمت هر دو شاخص نفتی در جلسه قبل نیز بیش از 2 
درصد افزایش یافته بود. استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در سنگاپور گفت: 
»با توجه به گزارش های اولیه از پکن در مورد مذاکرات تجاری آمریکا 
و چین و احتمال موفقیت آمیز بودن مذاکرات، قیمت نفت همچنان رو 
به افزایش اس��ت... بازارهای پرریسک پس از پشت سر گذاشتن یک 

دسامبر وحشتناک، قیمت نفت در حال ترمیم است.«
همزمان با تقویت قیمت نفت، شاخص ها در بورس های آسیایی نیز 
افزایش داشت و دیروز به بااترین رقم ها در 3 هفته و نیم گذشته رسید.

مذاکرات تجاری در پکن بین دو اقتصاد بزرگ جهان روز گذشته وارد 
سومین روز خود شد. پیشتر گزارش شده بود که طرفین به پیشرفته هایی 
در برخی مسائل از جمله فروش محصوات کشاورزی و انرژی آمریکا و 

افزایش دسترسی آمریکا به بازارهای چین دست یافته اند.

نحوه شناسایی کارگران فاقد بیمه 
برای دریافت سبدکاا

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از وزارت کار خواست تا 
برای شناسایی کارگران فاقد بیمه و معرفی آنها برای دریافت سبد کاا، 

از ظرفیت تشکل های کارگری استفاده کند.
هادی ابوی درباره توزیع بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: براساس 
آنچه که اعام شده پس از توزیع کامل بسته های حمایتی بازنشستگان 
تامین اجتماعی، همه شاغان بخش های خصوصی و غیردولتی که 
مشمول قانون کار هستند و بیمه پردازی آنها با سازمان تامین اجتماعی 

است، بسته حمایتی را دریافت می کنند.
وی ادام��ه داد: این افراد از طریق لیس��ت بیمه های��ی که در تامین 
اجتماعی وجود دارد شناس��ایی ش��ده و در صورت داشتن دریافتی 
زیر سه میلیون تومان، بسته حمایتی به آنها تعلق می گیرد. به گفته 
دبیرکل کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگ��ران، صرف نظر از 
کارگران مشمول قانون کار، بخشی از کارگران فصلی و ساختمانی 
فاقد بیمه هم هستند که باید شناسایی و مشمول دریافت بسته حمایت 
غذایی ش��وند. ابوی از وجود شش میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور 
خبر داد و گفت: بعضا عنوان می ش��ود که همه این شش میلیون نفر 
کارگر محسوب نمی ش��وند و اگر آن را بپذیریم در حالت خوشبینانه 
نیمی از این جمعیت و معادل س��ه میلیون نفر، به شکل زیرپله ای و 
در کارگاه های فاقد بیمه مش��غول کارند و یا به مشاغل کاذب روی 
آورده اند که برای دریافت سبد کاا، نیازمند شناسایی هستند. این مقام 
مسئول کارگری استفاده از ظرفیت تشکل های کارگری را برای این 
منظور پیشنهاد کرد و گفت: وزارت کار به جای ادارات و سازمانهای 
بهزیس��تی، می تواند در قالب بخش��نامه ای اعام کند که کارگران 
فاقد بیمه به انجمن های صنفی و تشکل های کارگری استان  محل 
سکونت خود مراجعه و نسبت به معرفی و ثبت نام برای دریافت بسته 

حمایتی اقدام کنند.
به گفته وی ، این کار با توجه به تعداد کارگران فاقد بیمه هر استان، در 
سریع ترین زمان ممکن صورت می پذیرد و اطاعات دریافتی کارگران 

در اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
دبیرکل کان��ون عالی انجمن های صنفی کارگ��ران، گفت: قبا هم 
سامانه ای را به منظور ثبت نام و شناسایی کارگران فاقد بیمه اعام کرده 
بودیم تا برای چنین روزهایی بتوانیم کارگران را معرفی کنیم.در حال 
حاضر نیز سامانه سنای قوه قضاییه با چنین رویکردی ایجاد شده و افراد 
قبل از تشکیل پرونده و یا دریافت هرنوع وامی به این سامانه مراجعه 

می کنند تا یک بانک اطاعاتی مشخص از افراد تشکیل شود.
پیش از این س��ازمان تامین اجتماعی تنها س��ه میلیون کارگر فاقد 
بیمه تامین اجتماعی دانسته و با اعام سامانه پیامکی10001420 
و ش��ماره تلفن 1420 به عنوان پل های ارتباطی برای بیمه ش��دن 
3 میلیون کارگر فاقد بیمه بر لزوم بررس��ی مداوم وضعیت بیمه ای 

کارگران تاکید کرده بود.

طرح تامین مالی زنجیره ساخت وساز از هفته آینده نهایی می شود. در این طرح ارائه کارت های اعتباری خرید 
گروه

مصالح به انبوه س�ازان در دس�تور کار است و بر اس�اس آن  یک بانک عامل در جریان خرید و فروش مصالح اقتصادی
ساختمانی بین تولیدکننده مصالح و س�ازنده مسکن، ورود پیدا می کند و با تضمین تعهدات طرفین نسبت به 
هم، امکان معامله غیرنقد،  پیش فروش یا خرید اعتباری مصالح ساختمانی را به وجود می آورد. ارائه این طرح 
در ش�رایطی است که در یکسال گذشته و در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی در بازار با افزایش زیادی رو به رو 
بوده اس�ت و برخی آمارهای غیررس�می افزایش ۸0 درصدی را نشان می دهد. این مس�اله عاوه بر افزایش قیمت مسکن، 
کاهش س�ود ساخت و ساز و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در این بخش را نیز همراه داشته است و تکرار این روند منجر به 
تش�دید رکود بازار مس�کن می ش�ود. همچنین گزارش ها حاکی از این است که به دلیل نوس�انات قیمت ها، از ابتدای امسال 
بس�یاری از پروژه های ساختمانی متوقف شده است. کارشناس�ان اگرچه این طرح را در حالت کلی عاملی برای رونق بخشی 

بازار مسکن عنوان می کنند، اما نسبت به موفقیت های اجرای آن اما و اگرها و تردیدهایی دارند.
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اقتصاد کانخودرو

تکلیف خودروسازان به افزایش تولید 
خودروهای پرتیراژ

مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه ریزی این سازمان برای تحقق 
ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه ای از سیاست های کان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.
عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای 

رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری پرداخت.
به گفته مدیر عامل س��ازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با 
توجه به شرایط جدید، خودروس��ازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش ادامه داد: »همچنین شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل 80 درصد تولید خود را به تعهدات 

معوق اختصاص داده و 20 درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.«
وی متذکر شد: »یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر 

اساس قیمت های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.«
تابش اضافه کرد: »خودروس��ازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 31 
مردادماه 97 است به قیمت های مصوب مورد عمل در موعد تحویل )مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و 

نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.«
معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اظهار کرد: »برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل 
که تاریخ های سررس��ید قرارداد آنها بین یک ش��هریور تا 30 دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه 
مش��تری، و افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای برای شرکتهای خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات 
نرخ ارز محاس��به و دریافت کنند.« وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد 
آنها از ابتدای بهمن ماه امس��ال به بعد است، گفت: »این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که 

حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.م
تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای رقابت تصریح کرد: »در این 
بخش نیز ش��رکت عرضه کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ های سررس��ید قرارداد آنها تا 31 مردادماه 
امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل )مندرج در قرارداد( رعایت کند و نباید افزایشی 
نسبت به قیمت مذکور داش��ته باشد. مدیر عامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ های 
سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد می باشد)اعمال تغییرات نرخ برابری ارز( بر اساس ضوابط 
قیمت گذاری کااهای تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و 
برای اجرا اباغ خواهد شد.« وی افزود: »در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف 
کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط 

شرکت های عرضه کننده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.«

 اختاف بر سر 
اعام آمار 

در حالی که مرکز آمار در کمیسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک 
مرکزی تاکید کرده اس��ت، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده که این بانک بر اساس 
قانون، همچنان به تولید و انتش��ار آمار اقدام خواهد کرد. در هفته اخیر طی مصوبه ای که شواری عالی 
آمار داشت رای بر حذف موازی کاری آماری داد و بر این اساس بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط 

به تورم، رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شد.
این در حالی اس��ت که تاکنون مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو نسبت به انتشار این آمار اقدام کرده و با 
توجه به اختافی که بین ارقام اعامی این دو نهاد وجود داش��ت همواره محلی برای انتقادات و ایجاد 

شائبه نسبت به آمارها بر جای می گذاشت.
اما بعد از رای ش��ورای عالی آمار، مرکز آمار با اس��تقبال از این موضوع بر این تاکید داشت که این مرکز 
به عنوان مرجع رس��می انتشار آمار باید در این باره اقدام کند و این در حالی است که آمارهای مربوط به 
تورم و رش��د اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیس��ت که آنها را اعام ومنتشر کند، در عین 
حال که این موازی کاری آماری تاکنون هزینه های سنگینی به دنبال داشته است. از سوی دیگر بانک 
 مرکزی در واکنش��ی بار دیگر اعام کرد در چارچوب اختیارات قانونی نس��بت به تولید و انتش��ار آمار 

اقدام می کند.
اما نظر ش��ورای عالی آمار در رابطه با مصوبه اخیر و حذف موازی کاری مورد توجه است. در این رابطه 

عباسی، دبیر کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار  توضیحاتی ارائه کرد.
دبیر کمیسیون تخصصی آمار به ایسنا گفت: »براساس وظایف قانونی و اجرای مصوبات شورای عالی 
آمار به منظور تعیین آمارهای تخصصی دستگاه های اجرای و تعین تکلیف تولید و انتشار آمارهای نرخ 
تورم و رش��د اقتصادی که به صورت موازی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید و منتشر می شد این 

موضوع در دستور کار کمیسوین تخصصی شواری آمار قرار گرفت.«
عباس��ی گفت: »کمیس��یون تخصصی ش��واری عالی آمار بازوی مشورتی و کارشناس��ی آن است و 
تصمیم گی��ری در این رابط��ه انجام نمی دهد بلک��ه موضوعات را صرفا از طریق کارشناس��ی و علمی 
بررس��ی کرده و پیشنهاد می دهد و در کل جای شکایت یا گرایشات سیاسی نیست و فقط هویت فنی و 
کارشناسی را بررسی و پیش��نهادات با اکثریت آرا مورد تایید قرار می دهد و با همین سازوکار به شورای 

عالی آمار مشورت می دهد.«
امیدعلی پارس��ا، رییس مرکز آمار نیز انتش��ار آمار بانک مرکزی را اتاف منابع دانست و گفت: »هیچ 
کش��وری 2 نرخ تورم اعام نمی کند.« این اظهارات در شرایطی است که در حال حاضر در بسیاری از 
کش��ورهای جهان به آمارهای بانک مرکزی استناد می ش��ود و باید دید چه تصمیمی در این خصوص 

اتخاذ می شود. 

چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان 
ایران شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانکها به راه انداخته اند 
که واقعیت نداش�ته و هدف آن، تخریب نظام بانکی کش�ور 
اس�ت. این خبرها بعضا باعث نگرانی س�پرده گذاران بانک 
ها می ش�ود این در حالی اس�ت که تمامی س�پرده های زیر 
100 میلی�ون تومان در نظام بانکی ضمانت ش�ده هس�تند و 
جای نگرانی برای سپرده های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی 
بانکه�ا، مکلف به داش�تن ذخی�ره قانونی ن�زد بانک مرکزی 
هس�تند. حتی س�پرده گذارانی که س�پرده آنها ب�اای 100 
میلیون تومان است، چنانچه س�پرده های خود را به مضربی 
از س�پرده های ص�د میلیون تومان�ی تبدیل کنن�د، حتما این 
س�پرده ها هم راهی برای بیمه ش�دن در نظام بانکی خواهند 
داشت.  در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها 
نزد بانک مرکزی، سپرده ای است که بانک ها در حساب های 

خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود 
نگهداری می کنند. 

این شایعات با واکنش بانک مرکزی همراه بوده است. روابط عمومی بانک 
مرکزی روز پنج شنبه مطالب منتشره از سوی رسانه های معاند پیرامون 
یکی از بانک های کش��ور را در راس��تای تاش آنها برای ضربه زدن به 
بازار پول دانست و از هموطنان خواست در این زمینه هوشیاری ازم را 
داشته باشند و فریب فضاس��ازی رسانه های معاند را نخورند. در همین 
راستا، بانک آینده نیز در اطاعیه ای اعام کرد: از آن جایی که بانک ها 
در نظام اقتصادی کش��ورمان از اهمیت بسیار باایی برخوردار هستند؛ 
در زمان هجمه بیگانگان به س��اختارهای اقتصادی کشور، بیشتر مورد 
هدف قرار می گیرند. چنان چه در روزهای اخیر، شاهد ادعاهای واهی و 
بی اساس از طرف رسانه ای معلوم الحال و به تبع بازنشر آن در شبکه های 
اجتماعی درخصوص عملکرد بانک بوده ایم. در این بیانیه تاکید شده بود: 

مدعیان و شایعه پراکنان این روزها، همان هایی هستند که در طول یک 
سال گذشته در جنگ اقتصادی، ابزار عملیات روانی شده اند، آنها مدتی 
نظام ارزی و اقتصادی کش��ور و زمانی بازار محصوات و مایحتاج مورد 
نیاز مردم را مختل کردند و امروز نیز نام و اعتبار بانک ها و کارآفرینان را 

مورد حمله قرار می دهند.
بانک آینده انتساب هرگونه طرح ادعای واهی به این بانک که در روزهای 
اخیر در فضای مجازی منتش��ر شده است را رد کرد و از مشتریان خواست 
اخبار مربوط به بانک را از رسانه اختصاصی و کانال های ارتباطی بانک و یا 

رسانه های معتبر داخلی و مراجع رسمی کشور دریافت کنند.
در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه 
اقدامی در مورد سپرده های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و 
جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطاعیه ای اعام کرد 
که مطالب منتشره از سوی رسانه های معاند پیرامون بانک های کشور، در 

راستای تاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است. 

شایعه پراکنی رسانه های معاند علیه نظام بانکی کشور



512/15آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
نظر به اینکه بموجب پرونده اجرائی به کاسه 970117 اجرای احکام مدنی دادگستری بجستان برابر نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری 
خلیل آباد محکوم علیه آقای حسین شریف زاده فرزند احمد به نشانی بجستان- خیابان 22 بهمن بابت بدهی خود به پرداخت مبلغ 50/804/000 
ریال بابت نفقه معوقه  و جاریه و هزینه های  دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها خانم فرزانه سیرجانی فرزند ابراهیم به نشانی خلیل آباد 
شهرکندر-روستای جعفرآباد –کوچه امام رضا 18 و همچنین به پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم 
می باشد و آنجایی که محکوم علیه فوق تا کنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است؛ از  ناحیه وی یک دستگاه موتورسیکلت زال 
توس 150 سی سی مدل 1395 آبی رنگ به شماره پاک 775-63332 معرفی و توسط این اجرا توقیف و به مبلغ 33/000/000 ریال توسط خبره 
محلی به عنوان کارشناس ارزیابی گردیده که پس از اباغ نظریه ارزیابی قطعیت حاصل نموده است )محکوم علیه پس ازاعتراض هزینه کارشناسی 
را واریز ننموده و نظریه کارشناسی قطعیت حاصل نموده است ( لذا در اجرای درخواست محکوم لها از مال معرفی شده مقرر شده تا کل شش دانگ 
یک دستگاه موتورسیکلت با مشخصات فوق الذکر به مبلغ 33/000/000 ریال طبق نظر خبره محلی و در اجرای مواد 49 الی 51 قانون اجرای احکام 
مدنی مصوب 1356 از طریق مزایده به فروش خواهد رفت. شرح اموال مورد مزایده عبارتست از:1-موتورسیکلت مورد نظر تحت مالکیت آقای 
حسین شریف زاده توقیف شده و قرار است در این مرحله از مزایده کل ششدانگ موتورسیکلت مذکور به فروش برسد.2- موتورسیکلت مورد 
نظر پس از توقیف در پارکینگ نگهداری می شود و در اجاره کسی نیست 3- کسی نسبت به آن ادعایی ندارد..لذا مقرر شده در روزچهارشنبه 
مورخ 1397/11/17 از ساعت 10 الی 11 ظهر از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم داستان عمومی وانقاب شهرستان بجستان در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان واقع در ساختمان دادگستری- طبقه دوم – اتاق 308 به فروش برسد.طالبین به خرید 
می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از مال مذکور داده شده. فروش از 
قیمت پایه کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد وجه فی المجلس از خریدار دریافت خواهد شد الباقی 
وجه را باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب وجوه سپرده دادگستری بجستان واریز و رسید آن را به دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری ارائه نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد. کلیه بدهی های مال تا تاریخ مزایده بر عهده فروشنده )محکوم علیه( و تنظیم سند تابع مقررات جاریه و هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار 
می باشد.این آگهی در راستای مواد 117، 114و118 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1359 در یکی از جراید کثیراانتشار طی یک نوبت درج می 

گردد و مزایده نوبت اول می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان

512/16رونوشت آگهي حصر وراثت
 آقاي مهدی محمودی به شماره شناسنامه/ملی 0901631932 به شرح دادخواست به کاسه 970252 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین محمودی به شناس�نامه/ملی 0901438561 در تاریخ 1397/8/21  در اقامتگاه  دائمي خود 
درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1-مرضیه حاج خلیل آباد فرزند محمد حسین ش.ش 0901475173 متولد 1329 همسرمتوفی 
2- مهدی محمودی فرزند حسین به ش.ملی 0901631932 متولد 1350 پسرمتوفی 3- مریم محمودی فرزند حسین به ش.ملی 0901703257 
متولد 1359 دخترمتوفی 4- فاطمه محمودی فرزند حسین به ش.ملی 0901749941 متولد 1363 دخترمتوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/17آگهی مزایده مرحله اول اموال منقول محکوم علیه آقای غام حضرت قاسمی
به موجب محتویات پرونده کاسه 970315 اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف دادگستری شهرستان خواف محکوم علیه غام حضرت 
قاسمی فرزند ابوالقاسم ساکن سنگان-نرسیده به گوریاب محکوم است به پرداخت مبلغ 54/185/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
در حق محکوم له آقای محمد یعقوبی فرزند محمد صالح ساکن سنگان –خیابان ابن سینا و مبلغ 2/637/500 ریال بابت حق ااجرا در حق صندوق 
دولت، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون اقدامی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم علیه یک دستگاه 
موتورگازائیلی برقی زرد رنگ بزرگ واقع در سنگان جاده معدن دولتی بااتر از روستای گوریاب سایت دانه بندی قاسمی توقیف و کارشناسی 
گردیده و مقرر گردید از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برند ه مزایده اخذ خواهد شد و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده نسبت به پرداخت الباقی وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده 
ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خواف مراجعه نمایند و اطاعات ازم در مورد مزایده کسب نمایند . ضمنا هزینه نقل و انتقال و تنظیم سند با خریدار می باشد.مشخصات مورد 
مزایده:1- یک دستگاه موتور گازائیلی برقی زرد رنگ)بزرگ( به شماره موتور 42360400125972  و شمار ژنراتور 10045080010 دارای باک گازائیل 
و شاسی و رادیاتور و موتور سالم در حال روشن- مدل پرکنزکه به ارزش 80/000/000 ریال برآورد گردیده است .2-قیمت کارشناسی :جمعا به 
مبلغ 80/000/000 ریال . 3- محل مزایده:اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف دادگستری خواف-4- تاریخ وروز مزایده:یکشنبه 1397/11/07 

ساعت 11الی 12 ظهر.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان خواف- صباغ

512/18آگهی
در پرونده کاس�ه 971172 صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی انقاب شهرستان خواف شکایتی علیه آقای امیررحمان پور فرزند 
علیجان و به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 174 از قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر می گردد تا متهم از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه جهت 
اعام آدرس اقامتگاه خود و پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود مراجعه نماید.درصورت عدم حضور در مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد.ازم به ذکر است هزینه نشرآگهی بر عهده امور مالی دادگستری شهرستان خواف می باشد.
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان خواف- علی ذبیحی

512/19آگهي اباغ دادنامه
شماره بایگانی:4/617/97 پیروآگهي قبلی شماره 4343-97/8/27روزنامه حمایت بدینوسیله به خانم/آقای 1- رمضانعلی روستائی سرباایی 
فرزند محمدرضا2- سعید رضا قندهاریان فرزند علی 3- سید حامد بدیعی فرزند سیدرضا 4- محمد ناطقی فرزند ابوالقاسم 5- حمیدرضا مؤدی 
فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره 708-97/10/5 صادره ازشعبه  چهار شورای حل اختاف تربت حیدریه به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 146/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خسارت تأخیرتأدیه از 
تاریخ سررسید چک 97/5/22 الی یوم الوصول برابر شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت سمانه ایل بیگی محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی / روزنامه رسمی 
آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به 

دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه 

512/20آگهی
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت س�ید محمد حبیب زاده بایگی فرزند س�یدغامرضا به ش�رح داخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709985728500132 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید غامرضا حبیب زاده بایگی 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سید محمد حبیب زاده بایگی فرزند سیدغامرضا 
به ش.ش 91 متولد 1330 فرزندمتوفی 2- سیداصغر حبیب زاده بایگی فرزند سیدغامرضا به ش.ش 26 متولد 1338 فرزندمتوفی3- فاطمه 
زهرا حبیب زاده بایگی فرزند سیدغامرضا به ش.ش 4895 متولد 1331؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا چنانچه شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 5 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه 

512/21آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد ناصر حسن پور  دوغشکی فرزند محمد به شرح داخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985728500131 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن پور دوغشکی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدناصر حسن پور دوغشکی فرزند محمد به ش.ش 1840 متولد 1341/11/01 
فرزندمتوفی 2- طاهره حسن پور دوغشکی فرزند محمد به ش.ش 3229 متولد 1348/7/10 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 5 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه
512/22آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست وضمائم استماع شهادت شهود و قرار ارجاع امر به داوری به 

آقای هاشم تاتاری فرزند فضل اله
خواهان خانم کبری سلطانی فرزند حمیدرضا دادخواستي به طرفیت خوانده آقای هاشم تاتاری فرزند فضل اله بخواسته طاق به درخواست 
زوجه به علت تخلف از ش�روط ضمن العقد بند های 7 و 8 و9و11 س�ند نکاحیه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرودنده کاس�ه 
9709985174600973 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه ثب و وقت رسیدگی یکشنبه 1397/12/05 ساعت 10 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
،نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان مبنی بر ترک زندگی مشترک از ناحیه 
زوج و نیز اعتیاد زوج ) هاشم تاتاری( در دادگاه حاضرگردد.همچنین با توجه به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 مجلس شورای 
اسامی قرار ارجاع به امر داوری صادر شده است. لذا به خوانده اباغ می گرددظرف یک هفته از تاریخ اباغ)آگهی( این قرار یک نفر داور واجد 
شرایط مندرج در ماده 28 قانون یاد شده که از اقارب زوج بوده و آشنایی نسبی به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی و متاهل و حداقل سی 
سال سن داشته باشد به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مقرر دادگاه راسا از طرف خوانده )زوج (داور منصوب خواهد نمود.
مدیردفترشعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان  تربت حیدریه
512/23آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست وضمائم استماع شهادت شهود ونیز قرار ارجاع امر به داوری 

به آقای مسعود حسینی فرزند حسن
خواهان خانم سمیرا جامی فرزند علی دادخواستي به طرفیت خوانده آقای مسعود حسینی فرزند حسن بخواسته طاق به درخواست زوجه به 
علت تخلف زوج از بندهای 1و 8 شروط ضمن العقد سند نکاحیه و مطالبه کلیه خسارات مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985174601124 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی چهارشنبه 1397/12/01 ساعت 11 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
،نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان مبنی بر ترک زندگی مشترک از ناحیه 
زوج) مسعود حسینی( در دادگاه حاضرگردد.همچنین با توجه به ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 مجلس شورای اسامی قرار ارجاع 
به امر داوری صادر شده است. لذا به خوانده اباغ می گرددظرف یک هفته از تاریخ اباغ)آگهی( این قرار یک نفر داور واجد شرایط مندرج در ماده 
28 قانون یاد شده که از اقارب زوج بوده و آشنایی نسبی به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی و متاهل و حداقل سی سال سن داشته باشد به 

دادگاه معرفی نماید در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مقرر دادگاه راسا از طرف خوانده )زوج (داور منصوب خواهد نمود.
مدیردفترشعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان  تربت حیدریه

512/24آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی پرونده:961765؛بدینوس�یله به آقای حمید حجت پناهیان فعا مجهول المکان اباغ می گردد بموجب رأی ش�ماره 2672-
1397/10/04 صادره از شعبه 103 دادگاه جزایی تربت حیدریه بابت مشارکت در حبس غیرقانونی و تهدید با چاقو و معاونت در کاهبرداری مرتبط 
با رایانه به تحمل سه سال حبس بابت مشارکت در حبس و دو سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری بابت تهدید با چاقو و دوسال حبس تعزیری 
بابت معاونت در کاهبرداری محکوم گردیده .رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک مرتبه در روزنامه کثیراانتشار اگهی می گردد تا 

چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را با قید آدرس کامل به دفتر دادگاه ارائه نماید. رایگان
مدیر دفتر  شعبه 103 دادگاه جزایی شهرستان تربت حیدریه

512/25آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا رحمانی ثانی فرزند عباسعلی طی کاسه پرونده 97/826 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته صدریه فخاری 
شیراز فرزند علی به ش.ش 747 مورخه 1397/8/20 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- طیبه رحمانی ثانی فرزند  مرحومه 2- ابوالفضل 
رحمانی ثانی فرزند  مرحومه3- طاهره رحمانی ثانی فرزند  مرحومه4- رضا رحمانی ثانی فرزند  مرحومه ؛ 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.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/26آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا رحمانی ثانی فرزند عباسعلی طی کاسه پرونده 97/825 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته عباسعلی رحمانی 
ثانی فرزند قربانعلی به ش.ش 12838 مورخه 1390/3/2 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1-صدریه فخاری شیرازی همسرمرحوم 
2- طیبه رحمانی ثانی فرزند مرحوم3- رضا رحمانی ثانی فرزند مرحوم4-ابوالفضل رحمانی ثانی فرزند  مرحوم5- طاهره رحمانی ثانی فرزند  
مرحوم ؛ اینک درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

واا گواهی صادر خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/27رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم جواد بلقوری فیض آباد دارای شناس�نامه ش�ماره 0890280460 به شرح دادخواست به کاسه 5/97/673 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه رحیمی مقدم به شناسنامه 6 در تاریخ 1396/3/1 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-موسی بلقوری فیض آباد ش.ش 0901117773 ت.ت 1349/8/4 
همسرمتوفی 2-زهرا بلقوری فیض آباد ش.ش 0890637458 ت.ت 1381/12/1 فرزند متوفی3- زینب بلقوری فیض آباد ش.ش 0890546241 
ت.ت 1379/5/16 فرزن�د متوفی 4- جواد بلقوری فیض آب�اد ش.ش 0890280460 ت.ت 1372/5/2 فرزند متوفی 5- جال بلغوری فیض آباد 
ش.ش 0890355754 ت.ت 1374/1/8 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.
رئیس شعبه5 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/28اجرائیه
کاسه پرونده شورا:5/171/97؛ مشخصات محکوم علیه: مجید اسکندری تربقان فرزند غامرضا به نشانی مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
محمد حامدی طرقی فرزند حسن به نشانی کاشمر- روستای قلعه باا- خ شهدای1؛محکوم به : به موجب رای شماره 5/354 تاریخ 1397/7/14 
شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ شش میلیون ریال  بابت 
اصل خواس�ته و پرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 1397/4/3 بر اساس تغییر نرخ شاخص بانک مرکزی ایران الی یوم 
الوصول و مبلغ سیصدو پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی در حق  محکوم له ، نیم عشر دولتی 300/000 ریال ؛ 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 5 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمد شامکوئیان دارای شناسنامه شماره 493 به شرح دادخواست به کاسه 4/675/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شامکوئیان به شناسنامه 377 در تاریخ 1397/9/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علی شامکوئیان ش.ش 366 ت.ت 1318/12/15 همسرمتوفی 2-محمد شامکوئیان 
ش.ش 493 ت.ت 1355/6/30 فرزند متوفی3- فاطمه شامکوئیان ش.ش 12800 ت.ت 1349/4/1 فرزند متوفی 4- مریم شامکوئیان ش.ش 12801 
ت.ت 1351/5/1 فرزند متوفی 5-ملیحه شامکوئیان ش.ش 18115 ت.ت 1359/11/13 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه4 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/30آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی : 6/855/96؛پیرو آگهی شماره مورخه روزنامه بدینوسیله به آقای /خانم 1- قاسم اجنگان فرزند غامعلی 2- محسن اجنگان فرزند 
غامعلی 3- غامعباس پورمحمد فرزند علی اکبر 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 610-97/7/24 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدریه 
که پرداخت متضامنا مبلغ 174/000/000 )یکصد و هفتاد و چهار میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 3/950/000 ریال هزینه دادرس و خسارت 
تأخیرتأدیه از تاریخ 1396/11/3 تا یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مهراقتصاد 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

511/50آگهی مزایده اموال
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 32/971729 صادره از حوزه شماره 159 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای محسن شکری 
خیرآبادی جمعا به پرداخت مبلغ 137/564/756 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای مهدی ارجمندی محکوم 
گردیده است چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/06 از ساعت 12 الی 1 ظهر در محل اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی – بین قرنی 22 و 24 مجتمع شماره سه از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه 
شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد 
مزایده عبارت است از: یک دستگاه خودروی سواری سمند EFJ به شماره پاک 944 ق 59 ایران 12-مدل 1395 رنگ سفید روغنی به شماره 
موتور 0181061 و شماره شاسی GE337356 با توجه به وضعیت ظاهری و آثار برخورد بر روی گلگیر جلو راست، سالم بودن موتور وشاسی میزان 
ارزش قیمت اتومبیل فوق در عرف بازار سیصد و نود میلیون ریال390/000/000 ریال طبق نظر کارشناسی ارزیابی شده است .هزینه های معوقه 

ومتعارف اجرایی با فروشنده )محکوم علیه( می باشد و هزینه های نقل وانتقال بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد مقدس

)512/51(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/877(
بدینوسیله به آقای/خانم حکیمه همتی فرزند علی اصغر2- مجتبی سبز علی فرزند محمد ابراهیم فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ 
خانم بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/877 ثبت 
و برای روز چهارشنبه مورخه 97/12/1 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع 
شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 5 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/52(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/863(
بدینوسیله به آقای/خانم 1- امید کیانی فرزند اسماعیل 2- آسیه بتوئی فرزند محمد ابراهیم فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم 
بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/863 ثبت و 
برای روز چهارشنبه مورخه 97/12/1 ساعت 09:15 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع 
شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 5 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/53(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/720(
بدینوسیله به آقای/خانم 1- خداداد رباطی بلوچ فرزند غامحسین 2- رحمت اه حمیدی فر فرزند احمد 3- حبیب رباطی فرزند غامعلی فعًا 
مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بانک ملت دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور 
ارائه و به کاسه 97/720 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 1397/12/01 ساعت 11:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد 
ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 
شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 5 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/54(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/899(
بدینوسیله به آقای/خانم 1- اسماعیل رامشینی 2- داوود سلیمانی 3- لیا سلیمانی فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بانک 
ملت دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاس�ه 97/899 ثبت و برای روز 
چهارش�نبه مورخه 1397/12/01 ساعت 10:45 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع 
شماره مرکزی به نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 5 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/55(آگ�هی اب�اغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/924(
بدینوسیله به آقای/خانم 1- معصومه سادات حسینی فرزند علی اصغر 2- سید مهدی رضوی فرزند اصغر 3- حیدر علی عمارلو فرزند رمضانعلی 
فعاً مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم بانک انصار با وکالت خانم دلشاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 
4 شورای حل اختاف نیشابور ارائه و به کاسه 97/924 ش 4 ثبت و برای روز شنبه مورخه 97/12/04 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی دادگستری سابق مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 4 شورای ح�ل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/56( ان�حصار وراث�ت )97/920(
 نظر به اینکه آقای/خانم حمید سلیمانی دارای شناسنامه شماره 28930 به شرح دادخواست به کاسه 97/920 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر سلیمانی  به شناسنامه 282 در تاریخ 95/11/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ایران ناظری ف: علی ش.ش: 224 ت.ت: 1310 ص: حوزه یک نیشابور )همسر(. 2- حمید 
سلیمانی ف: علی اصغر ش.ش: 28930 ت.ت: 1344 ص: حوزه یک نیشابور )پسر(. 3- مهری سلیمانی ف: علی اصغر ش.ش: 143 ت.ت: 1333 
ص: حوزه یک نیشابور )دختر(. 4- ناهیده سلیمانی ف: علی اصغر ش.ش: 425 ت.ت: 1335 ص: حوزه یک نیشابور )دختر(. 5- فروغ سلیمانی 
ف: علی اصغر ش.ش: 284 ت.ت: 1338 ص: حوزه یک نیشابور )دختر(.  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 13  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/57( ان�حصار وراث�ت )97/1035(
 نظر به اینکه آقای/خانم عبداه تونی مقدم دارای شناسنامه شماره 21801 به شرح دادخواست به کاسه 97/1035/ ش10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد تونی مقدم به شناسنامه 17073 در تاریخ 94/01/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عبداه تونی مقدم ف: احمد ت.ت: 1330 ص: نیشابور ش.ش: 21801 پسر 
مرحوم. 2- علی تونی مقدم ف: احمد ت.ت: 1325 ص: نیشابور ش.ش: 24 پسر مرحوم. 3- مخدره تونی مقدم ف: احمد ت.ت: 1341 ص: زبرخان 
ش.ش: 2 دختر مرحوم. 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 10  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/58( ب�رگ اج�رائی )4/97/252(
مشخصات محکوم علیه : ورثه مرحوم حمزه واحدی 1- احمد 2- علی اکبر 3- علی محمد 4- علیرضا 5- ابوالفضل 6- زهرا 7- زهره 8- فرشته همگی 
واحدی فرزندان مرحوم حمزه واحدی 9- مهری جمالیان  نشانی محل اقامت : همگی مجهول المکان. مشخصات محکوم له : محمد حسن خماری نشانی 
محل اقامت : جاده باغرود روستای فرخک جنب مسجد باا - محکوم به: به موجب رأی شماره 507/102 تاریخ 1397/06/31 شعبه 4 شورای حل اختاف 
شهرستان نیشابور )رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: ورثه مرحوم حمزه واحدی ) خواندگان 
ردیف 1 تا 9 ( را به تنظیم سند اتومبیل خودرو کامیونت وی نیسان به شماره انتظامی 938 ب 28 ایران 32 بنام خواهان در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور 
و نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد و ضمناً حکم غیابی میباشد. محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای 

احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور
)512/59 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6174 (

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای ش�ماره 
139760306005006174هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی هوائی فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 154/2 متر مربع از پاک شماره 92 فرعی از 234 اصلی واقع در اراضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 
محمدصادق شاه محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 7902
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور
)512/60  ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6170 (

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760306005006170هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امیر مژدکانلو فرزند محمد بشماره شناسنامه 109 صادره از تحت جلگه در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 601/31 مترمربع از پاک شماره 37 فرعی از 40 اصلی واقع در اراضی گذرنوغان بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین بصریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 

97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 7903
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور
) 512/61 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )5774 (

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760306005005774هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اکرم پاکزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 3154 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 124/48 مترمربع از پاک شماره 25 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالکین رسمی مسعود،منصور،مرجانه،وحید و لیدا شهرت همگی سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور
) 512/62 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6196(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای ش�ماره 
139760306005006196هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم ام البنین فتح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 44 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 175/98 مترمربع از پاک شماره 26 فرعی از 15 اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدرضا دهنوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور
)  512/63( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6197 (

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر رای شماره 
139760306005006197هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی براتی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 10 صادره از حوزه 3 نیشابور در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 5940 مترمربع از پاک شماره 164 اصلی واقع در اراضی قاسم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری ازمحل 
مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

) 512/64 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )3569 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139660306005003569هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود توزنده جانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 815 صادره از تحت جلگه 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/30 متر مربع پاک شماره 77 فرعی از 41 اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک 
نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 

97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 2213
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

) 512/65 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  )6167(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای شماره 
139760306005006167هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم کریمی شرق فرزند عیسی بشماره شناسنامه 3 صادره از نیشابور در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 30/28 مترمربع از پاک شماره 68 فرعی از 48 اصلی واقع در اراضی باغنو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

) 512/66 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  )6169(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760306005006169هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای هادی یوسف آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1003 صادره از حوزه 8 نیشابور 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149 مترمربع از پاک شماره 96 فرعی از 95 اصلی واقع در اراضی مژدآباد بخش 13 حوزه ثبت ملک 
نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد یوسف آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول 97/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

512/1مفقودی
مفقود شدن سند موتورسیکلت پیشتاز به شماره پاک 765-19833 از اینجانب عبداله مبارز رودی 
فرزند عبدالمجید اهل و س�اکن خواف به شماره ملی 0769867146 ش�ماره موتور NEG1102715 و 
شماره شاسی NEG000125A9005239 به رنگ قرمز آلبالوئی مدل 1390 مفقود واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
خواف

511/2آگهی اباع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجید مومن فرزند
شماره بایگانی شعبه:971112 ؛خواهان آقای غامحسین صحتی یزدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید مومن به خواسته اعسار مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900901 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/24 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 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.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/3آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/2/960608 آقای موسی الرضا تیموری 
قره چاه محکوم است به پرداخت مبلغ 113/285/999 ریال در حق خانم کبری براتی مقدم و نیز مبلغ 5/664/299 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 و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/06 از ساعت 9/30 
الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال 
مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال 
مورد مزایده: یک دانگ و 1328 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد،بلوار وحدت 14، 
نبش چهارراه اول ،پاک 119، طبقه فوقانی تاکسی تلفنی رضائیه ، طبقه اول ، به مساحت تقریبی 80 متر مربع به صورت قولنامه ای ، و فاقد سند 
رسمی ، یک خواب، آشپزخانه ، کابینت فلزی ، فاقد پارکینگ ، نمای اصلی سنگ، اسکلت فلز، سقف ضربی، سیستم گرمایش بخاری، سرمایش 
کولر آبی دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن ) به صورت مشترک( و در حال حاضر ملک در تصرف مستاجر ، با قدمت بیش از 20 سال که شش 
دانگ آن مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 600/000/000 ریال برآورد شده است،که به میزان فوق به مبلغ 113/285/999 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/4آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 28 دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگانی اجرای اح�کام 110/6/960394 آقایان و خانم 
ها1- افسرعاملی 2- سمیه 3- نرگس4- محمدرضا 5- جواد6- فهیمه 7- اعظم شهرت همگی حکیمیان محکوم است به پرداخت مبلغ 1- 
669/540/000 ریال و نیز مبلغ 34/615/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 110/6/960394 و-2- مبلغ 656/351/000 ریال محکوم به 
بعاوه مبلغ 40/037/000 ریال بابت شورای حل اختاف 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 و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/08 از ساعت 12/30 الی 13صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در 
مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: دو دانگ و 938ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به 
محکوم علیهم واقع در مشهد، بلوار ابوطالب 57، خیابان سمت چپ مسجد ابوالفضل نخودگ، انتهای سمت راست، اولین خیابان بن بست سمت 
راست پاک 35 دارای پاک ثبتی 4015 فرعی از 3 فرعی از 80 اصلی واقع در اراضی نخودک بخش نه مشهد ، با عرصه 2 ممر به مساحت 240 
مترمربع با قدمت بیش از 17 سال و دارای دو طبقه و نیم مسکونی )همکف ، اول و نیم طبقه دوم( در ضلع شمالی و یک حیاط مشترک با همسایه 
غربی در ضلع جنوبی است. سازه غیر اسکلت با سقف های طاق ضرب و دیوارهای جانبی باربر، نمای ساختمان آجر سه سانت، همکف حدود 140 
مترمربع ، 2 خواب ، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی ، طبقه اول مشابه به طبقه همکف ، به مساحت کل 308/72 مترمربع و 2/5 مترمربع انباری در 
حیاط و 7 مترمربع پیش آمدگی و دارای رأی کمیسیون ماده 100 و تعهد در مسیربابت  تخلفات و میزان در مسیر که مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 4/000/000/000 برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 1/395/928/000 ریال  به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/5آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 901/970509 خانم زهرا کردی خان پور طرقی به اتهام جاسازی 1/75 گرم هروئین فشرده تحت تعقیب می باشد . به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب  در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشر آگهی  
در شعبه 901 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 9 مشهد واقع در خیابان کوهسنگی، میدان الندشت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، 

در صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 901 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 9 مشهد

511/6آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 214/971043 آقایان1- افشین لشگری 2- علی اورزنگی محمد به اتهام مشارکت در سرقت شبانه و مقرون به آزار موضوع 
شکایت فرهاد وکیل چپ تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب  
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روزاز تاریخ نشرآگهی  در شعبه 214 دادسرای عمومی وانقاب مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در 

صوت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.رایگان
بازپرس شعبه 214 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد

512/7رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  شهناز فقهی دارای شناسنامه شماره 459 به شرح دادخواست به کاسه 2/1463/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالقیوم موسوی المجوقی به شناسنامه 216 در تاریخ 1393/12/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-امید موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم ش.ش 769 متولد 1360/3/30 صادره از 
تربت جام فرزند متوفی 2- وحید موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم به ش.ش 21 متولد 1363/3/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی  3- جال 
الدین موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم به ش.ش 0720367441 متولد 1373/4/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی   4- محمد موسوی المجوقی 
فرزند عبدالقیوم به ش.ش 0720038261 متولد 1368/5/1صادره از تربت جام فرزند متوفی   5- فرزانه موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم به 
ش.ش 0720562031 متولد 1376/5/9 صادره از تربت جام فرزند متوفی   6- افسانه موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم به ش.ش 0720562022 
متولد 1376/5/9 صادره از تربت جام فرزند متوفی   7- حمیده موسوی المجوقی فرزند عبدالقیوم به ش.ش 252 متولد 1365/1/16صادره از تربت 
جام فرزند متوفی   8- شهناز فقهی فرزند فاروق به ش.ش 459 متولد 1342/3/9 صادره از تربت جام 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 دو شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/8رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  محمد رجبی فرزند علی اکبر دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 9709985607100471از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پیمان رجبی  فرزند محمد به شناسنامه شماره 6510020602 در تاریخ 
1397/8/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد رجبی فرزند علی اکبر متولد 
1348 کدملی 6519855340 پدرمتوفی 2- لیلی داوری فرزند رمضانعلی متولد 1352 کدملی 6519408700 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 شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان مه و ات

512/9آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاسه 970559 این اجرای احکام محکوم علیه ابراهیم پدیدارفرزند رمضان پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/096/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/04/10( الی یوم الوصول در حق 
محکوم له عصمت جهانگیری و پرداخت پنج درصد کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده .لذا جهت استیفاء 
دین اموالی متعلق به محکوم علیه شامل یک ساعت آب کشاورزی در چاه عمیق معروف به عسکری واقع در اراضی جنت آباد توقیف  و طبق نظر 
کارشناس به مبلغ 390/000/000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با تعیین مورخ 1397/11/15 ساعت 9 الی 10 اعام می شود. مال مذکور از طریق مزایده 
حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسد .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این 
اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان 
از مال توقیفی داده شود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.محل برگزاری 

مزایده: دادگستری مه وات- دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مه وات- سعیدی

512/10آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه 960355 این اجرای احکام حکم به فروش شش�دانگ یک باب منزل مس�کونی واقع در شادمهر پاک ثبتی 
125 فرعی از 45 اصلی از ترکه مرحوم محمد ابراهیم رحمانی وتقسیم وجه حاصل از فروش بین ورثه طبق حکم دادگاه، صادر گردیده است با 
قطعیت حکم و اجرائیه موضوع به کارشناسی جهت تعیین قیمت ارجاع و ملک مذکور به مبلغ4/367/000/000 ریال ارزیابی ، لذا جهت مزایده 
آن و استیفای حقوق ورثه و دولتی با تعیین مورخ 1397/11/28 ساعت 8/30 الی9/30 صبح اعام می شود مال مذکور از طریق مزایده حضوری 
در موعد مقرر بفروش خواهد رسید.طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای 
احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از 
مال توقیفی داده شود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.حداقل ده 

درصد از بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری مه وات- جعفری

512/11اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:970108 ؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم: جال زال شوی فرزند حیدرعلی به نشانی :استان خراسان رضوی- شهرستان 
درگز- شهر درگز-عامه مجلسی – بین کات 2 وپیرزاده پاک 36 ؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- حسین نظرزاده مینایی فرزند 
رضا به نشانی استان خراسان رضوی-درگز –کوچه خوشچران وصل به یخدان پاک 17 –و2-حسین وایتی مجهول المکان  ؛محکوم به: بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97/254 و شماره دادنامه مربوطه 9709975768100152 محکوم علیهها محکوم هستند به انتقال سند 
موتورسیکلت به شماره 761/91258 مدل 89 برابر با قولنامه در حق محکوم له و مبلغ 115000 تومان نیم عشر دولتی در حق دولت محاسبه می 
گردد. ؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی 
دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو با 
انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود 
آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفترشعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان درگز

512/12رأی
کاسه پرونده:1/480/97 ؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه اول؛ به نشانی: کاشمرمجتمع شوراها؛ خواهان:مهدی فدائی نیا به نشانی 
کاشمر، خ قائم- روبه روی بانک ملی فرش فروشی فدائی نیا ؛خوانده: مجید مهران پور مجهول المکان؛ موضوع:مطالبه وجه؛ رأی شورا: به تاریخ 
97/10/9در وقت مقرر صورتجلسه ی شوراتشکیل است پرونده کاسه فوق شعبه اول شورای حل اختاف از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار 
گرفته با بررسی محتویات پرونده و ماحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و لحاظ وجدان قضایی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.رأی شورا: در خصوص دعوای آقای مهدی فدائی نیا فرزند احمد به طرفیت آقای مجید مهران پور 
به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره های 346216 – 485620- 649611 به مبلغ سی میلیون ریال به انضمام کلیه ی 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 97/2/1 الی یوم الوصول، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان کپی مصدق سفته ها میباشد واینکه ازطرفین 
جهت رسیدگی و صلح وسازش دعوت به عمل امده وخوانده علی رغم اباغ قانونی)درج آگهی( در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده و در مقابل 
خواسته ی خواهان ایراد ودفاع موثری به شورا ارائه نداده و سازشی میسرنگردیده ، لذا با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده شورا خواسته 
ی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده های 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته سه فقره سفته به شماره های 346216 و 
485620 و 649611 و خسارت تاخیر از تاریخ 97/2/1 الی یوم الوصول براساس نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه های دادرسی به مبلغ هفتصد 
و پنجاه هزار ریال)هزینه دادرسی ، تمبر اوراق، نشرآگهی( در حق خواهان  صادر واعام می دارد و هزینه نشرآگهی اباغ دادنامه و اجرائیه پس 
از پرداخت از ناحیه ی خواهان از طریق اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود. رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی 

به خوانده قابل واخواهی در این شورا و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کاشمر است.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/13آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی روزنامه محلی به آقای محمد بیداد فرزند ماشاء اله فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای احمد پهلوان فرزند ذوالفقار 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه سه فقره سفته به طرفیت شما تقدیم شورا نموده که به کاسه 3/102/97 ثبت به موجب دادنامه شماره 
229-97/3/21محکوم به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان خواسته -هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 1397/2/4 تا زمان اجرا در حق خواهان صادرگردید، شده اید.چنانچه به حکم صادره اعتراضی دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار 

آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم و به دفتر دادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختاف شعبه سه شهرستان تربت جام

512/14آگهی مزایده اموال غیر منقول
ب�ه موج�ب پرونده کاس�ه 960232 و 970204 اجرائیه محکوم علیه آق�ای علیرضا صمدی فرزند رمضانعلی محک�وم گردیده به پرداخت 
552/519/470 ریال بعنوان اصل خواس�ته )مهریه( و مبلغ 16/806/300 ریال بعنوان هزینه دادرس�ی و مبلغ 13/800/000 ریال حق الوکاله 
وکیل مرحله بدوی و مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق الوکاله مرحله اجرا و مبلغ 8/900/000 ریال بابت حق الوکاله مرحله تجدید نظر و همچنین 
پرداخت مبلغ 35/284/500 ریال بابت نفقه معوقه و هزینه جاری و هزینه کارشناسی تا مورخه 97/09/25 در حق محکوم له معصومه مرادزاده 
و پرداخت مبلغ 5/779/650 ریال بعنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت . لذا با توجه به توقیف آب و باغ انگوری جهت مزایده و فروش به 
نش�انی ش�هرکندر پس از کارشناسی و تعیین وقت بشرح ذیل به فروش می رسد.)توصیف اجمالی پاک در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر 
اساس نظریه کارشناس محترم(1- 10 من باغ انگوری واقع در کندر-از اراضی چاه موتور معروف به عبداه زاده و دارای سند عادی که به مبلغ 
هرمن محلی 20/000/000 ریال ارزیابی می گردد.2- یک ساعت آب از چاه موتور معروف به عبداه زاده که مبلغ هر ساعت 400/000/000 ریال 
ارزیابی می گردد.شرایط زمان و مکان مزایده:1- مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/11/18 راس ساعت 9 صبح  در محل اجرای دادگاه 
عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد 2-فروش از قیمت کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.3-طالبین 
شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجرا می تواند از ملک موصوف بازدید نمایند.4-ده درصد بهای مورد مزایده از 
برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و ر سید آنرا ارائه و در غیراین صورت 
وفق ماده 129 ا.ا.م س�پرده پس از کس�ر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.5- تایید صحت مزایده از 
ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود و در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ 
تودیع شده عودت خواهد شد.6- این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار درج 
می گردد.7- این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می گیرد.8- انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم 

اعتراض به مزایده خواهد بود .9- هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/31رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم زهرا کاظمی دارای شناس�نامه شماره 2537 به ش�رح دادخواست به کاسه 4/706/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقوی خیابانی به شناسنامه 454 در تاریخ 1397/8/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-جواد تقوی خیابانی کدمل�ی 0920287792 ت.ت 1373/7/26فرزند متوفی  
2-جال تقوی خیابانی کدملی 0925774367 ت.ت 1380/1/20 فرزندمتوفی 3- مجید تقوی خیابانی کدملی 0922046281 ت.ت 1371/10/4 
فرزندمتوفی4- جعفر تقوی خیابانی کدملی 0924751071 ت.ت 1378/1/11 فرزندمتوفی5- س�یمین یدی نائی به ش.ش 40 ت.ت 1347/1/2 
همسرمتوفی 6-- زهرا کاظمی ش.ش 2537 ت.ت 1351/5/25 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 نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه4 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/32رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  مهدی محبوب زاده  دارای شناسنامه شماره 325 به شرح دادخواست به کاسه 2/629/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم فلفلی به شناسنامه شماره 12 در تاریخ 1397/4/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-طاهره فلفلی  کدملی 900111208 ت.ت 1344/9/5 فرزند متوفی 2- سوسن فلفلی  
کدملی 900120551 ت.ت 1349/5/2 فرزند متوفی3- طیبه فلفلی  کدملی 901065651 ت.ت1339/3/21 فرزند متوفی4- زهره فلفلی  کدملی 
901083321 ت.ت 1342/9/1 فرزند متوفی5- مهدی محبوب زاده کدملی 901107247 ت.ت 1347/8/16 فرزند متوفی6-صدری محبوب زاده 
کدملی 901126101 ت.ت 1351/2/9 فرزند متوفی7- محمد محبوب زاده کدملی 901152242 ت.ت 1355/3/23 فرزند متوفی8- حسین محبوب 
زاده کدملی 901241458 ت.ت  1361/2/1 فرزند متوفی9- مرضیه  پرویزی کدملی 900990678 ت.ت 1322/7/6 همسر متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 6  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/33آگهی
شماره بایگانی شعبه:970457؛ پیرو آگهی های منتشره  بدینوسیله به محکوم علیه  حسین طاهریان فرزند تیمور که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709975191801089 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر در پرونده شماره 970457 به 
صورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه که از تاریخ 
چک )1396/9/23( تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد بابت اصل خواسته وهمچنین محکوم علیه ردیف اول )امیر 
طاهریان فرزند محمد ابراهیم( از باب تسبیب محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و سیصد  و هشتاد وهفت هزار و پانصد و دوازده 
ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له شده اید. ظرف ده 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. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/34آگهی
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای حسین یاعلی فرزند محمد اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801355 در پرونده کاسه 

970785 این دادگاه در خصوص دعوای بانک ملت به طرفیت شما قرار عدم استماع دعوا صادر شد است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر- خواجه زاده 

512/35رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم   ناصر یعقوب پور  دارای شناسنامه شماره 247 به شرح دادخواست به کاسه 4/681/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رجب زاده  ترشیزی به شناسنامه شماره 249 در تاریخ 1397/5/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد یعقوب پور ش.ش 116 ت.ت 1346/2/5 فرزند متوفی 2-محسن 
یعقوب پور ش.ش 654 ت.ت 1358/1/1فرزند متوفی 3- ناصر یعقوب پور ش.ش 247 ت.ت 1339/4/9 فرزند متوفی 4- زهرا یعقوب پور ش.ش 
352 ت.ت 1335/10/18 فرزند متوفی 5- طیبه یعقوب پور ش.ش 137 ت.ت 1333/4/25 فرزند متوفی 6- ش�کوه یعقوب پور ش.ش 11973 
ت.ت 1348/1/1فرزند متوفی 7- مهری یعقوب پور ش.ش 133 ت.ت 1342/2/30 فرزند متوفی 8- اشرف یعقوب پور ش.ش 31 ت.ت 1343/1/1 
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.
رئیس شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  س�یدعلی اصغر موس�وی زاده  دارای شناسنامه شماره 11144 به شرح دادخواست به کاس�ه 4/688/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نژادقلی به شناسنامه شماره 306 در تاریخ 1396/9/16 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید هاشم موسوی زاده ش.ش 1114 ت.ت 1358/1/1 فرزند 
متوفی 2-منیره السادات موسوی زاده ش.ش 2417 ت.ت 1363/6/14 فرزند متوفی 3- مریم السادات موسوی زاده ش.ش 1002 ت.ت 1359/1/1 
فرزند متوفی 4- معصومه السادات موسوی زاده ش.ش 4602 ت.ت 1365/1/1 فرزند متوفی 5- سیده مرضیه موسوی زاده ش.ش 10247 ت.ت 
1366/5/24 فرزند متوفی 6- س�ید علی اصغر موسوی زاده ش.ش 11144 ت.ت 1338/7/4 همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/37اجرائیه
کاسه پرونده شورا:5/197/97؛ مشخصات محکوم علیه: سیدمحمد رضا سادات نژاد فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له: هرمز دلیری فرزند موس�ی به نشانی کاش�مر- خ امام علی 1 –پاک 17؛محکوم به : به موجب رای شماره 5/325 تاریخ 1397/6/27 شعبه 
پنجم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته)یک فقره چک بانک ملت به شماره ی 1567/308137/55( و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ چک 1395/4/28  بر اساس تغییر 
نرخ شاخص بانک مرکزی ایران الی یوم الوصول و مبلغ چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین مبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه نشرآگهی در حق  محکوم له ، نیم عشر دولتی 400/000 ریال ؛ 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 5 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/38آگهی اباغ دادنامه
به پوریا رضائی فرزند حسین فرزند موسی الرضا اباغ می گردد که زهرا کروژدهی فرزند نصراله دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون 
تومان بابت اصل خواست وخسارت تأخیرتأدیه از مورخه 1397/7/22 و نیز هزینه دادرسی به مبلغ دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال  علیه 
ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رأی شماره 119/782 به شرح خواس�ته مذکور محکوم گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل 

واخواهی می باشد.
شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم   صدیقه بامداد فیض آبادی  دارای شناسنامه شماره 1004 به شرح دادخواست به کاسه 4/709/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم زبیده فدافن به شناسنامه شماره 32 در تاریخ 1383/2/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین بامداد فیض آبادی ش.ش 3319 ت.ت 1315/6/3 همسرمتوفی 
2- محمد بامداد فیض آبادی ش.ش 180 ت.ت 1348/5/6 فرزند متوفی 3- حسن بامداد فیض آبادی ش.ش 447 ت.ت 1352/6/2 فرزند متوفی 
4- علی بامداد فیض آبادی ش.ش 4172 ت.ت 1365/3/9 فرزند متوفی 5- علی اکبر بامداد فیض آبادی ش.ش 418 ت.ت 1346/10/15 فرزند 
متوفی 6- صدیقه بامداد فیض آبادی ش.ش 1004 ت.ت 1358/1/1فرزند متوفی7- فاطمه بامداد فیض آبادی ش.ش 12079 ت.ت 1349/6/8فرزند 
متوفی8- زهره بامداد فیض آبادی ش.ش 14409 ت.ت 1354/3/1فرزند متوفی9- معصومه بامداد فیض آبادی ش.ش 3352 ت.ت 1360/6/30 
فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/40رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم   ام لیلی رحیمی  دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کاسه 3/673/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی شبان رزق آبادی به شناسنامه شماره 21 در تاریخ 1349/3/13 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ام لیلی رحیمی ش.ش 30 ت.ت 1324/12/1 همسرمتوفی 2- فاطمه 
شبان رزق آبادی ش.ش 73 ت.ت 1348/10/4 فرزند متوفی 3- عزت شبان رزق آبادی ش.ش 3458 ت.ت 1360/9/1 فرزند متوفی 4- خدیجه 
شبان رزق آبادی ش.ش 0890166188 ت.ت 1370/1/4 فرزند متوفی 5- معصومه  شبان رزق آبادی ش.ش 2255 ت.ت 1364/6/1 فرزند متوفی 
6- طاهره شبان رزق آبادی ش.ش 25 ت.ت 1358/1/3فرزند متوفی7- محمد شبان رزق آبادی ش.ش 55 ت.ت 1355/4/6فرزند متوفی؛ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 3  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/41رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم خدیجه نصیری دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کاسه 692/97از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مهدی شکفته به شناسنامه شماره 517 در تاریخ 1397/9/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه نصیری ش.ش 5 ت.ت 1349/1/3 همسرمتوفی 2- سیدابوالقاسم شکفته 
ش.ش 33 ت.ت 1308/8/10 پدر متوفی 3- سیده زینب شکفته ش.ش 0890234388 ت.ت 1371/5/10 فرزند متوفی 4- سید سجاد شکفته 
ش.ش 0890454582 ت.ت 1376/10/23 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.
رئیس شورا شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/42رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  عباس خرمی س�رحوضکی  دارای شناس�نامه ش�ماره 4659 به شرح دادخواست به کاس�ه 2/686/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی خرمی مقدم به شناسنامه ش�ماره 2 در تاریخ 1392/2/6 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- س�لطنت واحدی سرحوزکی ش.ش 987 ت.ت 
1320/8/5 همس�رمتوفی 2- عب�اس خرمی س�رحوضکی ش.ش 4659 ت.ت 1352/1/1 فرزند متوفی 3- مهدی خرم�ی ش.ش 11186 ت.ت 
1343/8/1فرزند متوفی 4- حسین خرمی ش.ش 24 ت.ت 1355/1/12 فرزند متوفی 6- طاهره خرمی سرحوضکی ش.ش 364 ت.ت 1362/1/1 
فرزند متوفی7- پروین خرمی ش.ش 3 ت.ت 1343/1/3 فرزند متوفی 8- بتول خرمی ش.ش 21 ت.ت 1337/6/3 فرزندمتوفی؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

512/43آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه زهرا دست مزدی فرزند روح اله طی کاسه پرونده 1/97/854 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته روح اله دست مزدی 
فرزند محمدرضا به ش.ش 521 مورخه 1397/10/2 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- سکینه بازقندی همسر2- فاطمه دست مزدی 
فرزند متوفی 3-علی دست مزدی فرزند متوفی 4- زهرا دست مزدی فرزند متوفی 5- معصومه دست مزدی فرزند متوفی 6- محمدرضا دست 
مزدی فرزند متوفی 7-مریم دست مزدی فرزند متوفی 8- محمد دست مزدی فرزند متوفی ؛ 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.
شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/44آگهی اباغ دادنامه
به علی اصغر شکراللهی فرزند حسین اباغ می گردد که مهرداد عرب عامری فرزند قاسم دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 1/280/000 
میلیون تومان بابت اصل خواسته وخسارت تأخیرتأدیه )1397/5/1( و هزینه دادرسی به مبلغ 1/260/000 میلیون ریال  علیه شما به این شعبه 

ارائه که حسب رأی شماره 519-72 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.
شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/45آگهی اباغ وقت رسیدگی
به سیدابوالفضل طباطبائیان فرزند سید عباس اباغ که عباسعلی سیاوش کیا فرزند محمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که 
به کاسه 4/97/739 ثبت و برای مورخه 1397/11/24 ساعت 16/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این 

شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.
شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار-لطفعلی مقدم

512/46آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه مریم لعلیان فرزند صفرعلی طی کاسه پرونده 12/97/933 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته یحیی فروزان فرزند براتعلی 
به ش.ش 264 مورخه 1395/11/9 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- مهدی فرزان به ش.ش 8851 فرزند مرحوم 2- جعفر فروزان به 
ش.ش 57074 فرزند مرحوم3- ز هره فرزان به ش.ش 2687 فرزند مرحوم4- مصطفی فرزان به ش.ش 58460 فرزند مرحوم 5- فرشته فرزان به 
ش.ش 4229 فرزند مرحوم6- رحیمه فرزان به ش.ش 0780467906 فرزند مرحوم7- مریم لعیان به ش.ش 425 همسر 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.
شعبه دوازده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/47آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به خانم رقیه خلفی فرزند محمدعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که خانم مرضیه حداد دادخواستی به خواسته تعویض 
پاک به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 2/714/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 ساعت 
9  وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م.مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی  خیابان منتظری جنوبی  مراجعه و 
با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/48آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعام می نماید به موجب درخواست حبیب اله یوسفی کاته شادی به طرفیت 1- علی یوسی کاته شادی 2- محمد یوسفی کاته 
شادی 3- عصمت صفری 4- مرضیه یوسفی 5- عباسعلی یوسفی قرار تحریر ترکه مرحوم خاتون صفری طی شماره 1/97/497 در شورای حل 
اختاف شعبه اول بردسکن صادر و وقت اجرای قرار ساعت شنبه 5/30 عصر مورخه 97/11/27 )تاریخ بابد به نحوی تنظیم شودکه کمتر از یک ماه 
و بیش از سه ماه از زمان نشرآگهی نباشد(تعیین گردیده است لذا از ورثه یانماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری 
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان بردسکن به آدرس خ قائم – مجتمع شوراهای 

حل اختاف حاضر شوند. عدم حضو مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بردسکن

511/49آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970054 حکم به فروش 
مال مشاع متعلق به 1-آقای سید حجت امیر فخری و 2- زهرا نقابی صادر مقرر گردید که مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از 
طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397/11/18 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای 
مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه 
به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:یک قطعه زمین واقع در اراضی چهارچشمه 
، قطعه 15 بلوک اف 6 بااتر از اداره ناحیه 2 شهرداری منطقه 9 مشهد ، بلوار نماز ، نماز 1/23، قطعه اول سمت چپ دارای پاک ثبتی 812 فرعی از 
186 اصلی مفروز و مجزی شده از )12 و 29 و83 و45 و36( فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد به صورت 3 نبش با مساحت 239 مترمربع که 
هنوز آماده سازی خیابان باایی آن انجام نشده است و درخیابان پایئنی نیز جدول گذاری ناقص است .دارای تراکم کم با ضابطه حداکثر تراکم 2 
طبقه مسکونی باای پیلوت که جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 5/200/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. ضمنا به خانم زهرا نقابی 

اباغ می گردد در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایید.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر
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)آگهی مزایده مرحله دوم(
  بموج�ب اجرایی�ه بایگان�ی 970166/ش�عبه اول حقوق�ی بندرگ�ز محک�وم علی�ه ش�رکت مه درکاس�پین محک�وم اس�ت بپرداخت 
مبلغ108/383/010ریال درحق جعفر اربابی ف غام وهمچنین پرداخت مبلغ1500000ریال بابت هزینه اجرایی درحق دولت که درقبال بدهی 
خود سیس�تم برودتی )iqf( که شامل کابین اصلی واواپراتورها وسایرمتعلقات به ابعاد 3m*4m*3m متعلق به شرکت مه کاسپین واقع 
درشهرک صنعتی باغو فاز2 کارگر3رامعرفی نموده که طبق نظریه کارشناسی بمبلغ2/000/000/000ریال ارزیابی گردید)توصیف اجمالی ملک 
براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(نوع اموال توقیف شده طبق آدرس لیست باا میباشد)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزشنبه 
مورخ 1397/11/13س�اعت10الی11و2-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که 
توس�ط کارش�ناس تعیین شده شروع میشود وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده 
میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
2171294791002س�پرده دادگس�تری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج 
روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق ااش�تراک یاحق انش�عاب ومصرف وبدهی 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک 
پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با 
خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام 

مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
1394-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

)آگهی مزایده مرحله دوم(
بموج�ب اجرایی�ه بایگانی960244ش�عبه اول حقوقی بندرگز محکوم علیه محمود مظهری ف عباس�علی محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ 
947/320/256ری�ال درحق ابوالقاس�م طاهری ف محم�د باوکالت نصرت اله دماون�دی وهمچنین هزینه اجرایی درح�ق دولت ودرقبال 
بدهی خود پاک ثبتی1449/1واقع دربندرگز معرفی نموده اس�ت که توس�ط کارش�ناس مورد ارزیابی قرارگرفته است ملک موصوف واقع 
دربندرگز خیابان امام خمینی کوچه روبروی اداره ثبت اس�ناد که این ملک درضلع ش�مالی منزل عباسعلی مظهری و6دانگ اعیانی زمین 
به پاک1-فرعی از1449-اصلی بمس�احت 240/70وششدانگ عرصه دارای پاک 3404بمساحت 240/7میباشد وساختمان احداث شده 
دارای پروانه س�اختمانی بشماره 13163باکد نوس�ازی1-2-2-23وگواهی پایان کار باکاربری تجاری مسکونی در2طبقه)همکف واول(که 
طبقه همکف بمساحت120مترمربع وبصورت3باب مغازه تجاری که 67مترمربع مابقی راپله وپارکینگ میباشد و ورودی به طبقه اول باراه 
پله مجزا ودرضلع غربی س�اختمان هم ازطرف حیاط وازکوچه ضلع شمالی ساختمان دسترسی دارد وطبقه 1واحد مسکونی128مترمربع 
شامل 3خواب وهال وپذیرایی وآشپزخانه وحمام وسرویس بهداشتی وتراس بزرگ درضلع غربی ودرب های داخلی ازجنس چوبی ودرب 
ورودی وپنجره ها ازجنس آلومینیوم وفلزی اس�ت وسیستم گرمایشی گازطبیعی است وسقف بین طبقه اول وهمکف طاق ضربی وسقف 
نهایی ساختمان ازخرپا وپوشش ایرانیت وکلیه پله ها ونمای ضلع شرقی سنگکاری ودارای امتیاز آب وبرق وگازاست که براساس مساحت 
وکاربری وکلیه جوانب وعوامل در6دانگ عرصه واعیان وهمچنین پس ازکسر سرقفلی مغازه تجاری جمعا بمبلغ 6/795/900/000ریال ارزیابی 
شده اس�ت)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزچهارشنبه مورخ1397/11/10ساعت 10الی11و2-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی 
شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع میشود وبرنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ رادر جلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری تودیع  
ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا 
نماید درغیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق 
ااشتراک یاحق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود ودرصورت عدم تائید 
صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی در رابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان 

عمومی وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
1395-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
  درپرونده اجرایی970151/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه790صادره از ش�عبه 4ش�ورای حاختاف گرگان محکوم علیه 
اکبرمهاجر ف قاس�معلی محکوم بپرداخت مبلغ216/228/123ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وکارشناسی وخسارت تاخیرتادیه 
درحق حسین شکفته باوکالت حمزه گرزین ومبلغ10/736/406ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد وحسب تعرفه مال ازسوی محکوم 
له درجهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وکارشناس منتخب بمبلغ250/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس 
ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل الذکرمال مورد مزایده رابفروش برساند متقاضیان خریدمیتوانند درجلسه 
مزایده ش�رکت وپیش�نهادات خودرا ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل یکدستگاه خودرونیسان2000وانت آبی رنگ بشماره انتظامی59-

731ب17مدل1385بایخچال بامارک س�ورنا اس�تیکها حدود50درصد دارای خط وخش های متعدد دربدنه شیشه هاوچراغهای آن سالم 
میباشد زمان ومکان موردمزایده زمان مزایده روزدوشنبه مورخ97/11/15 ساعت11الی12مکان مزایده گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی خ 
شهیدبهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده 
کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده 
با حضورنماینده محترم دادستان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با 

هماهنگی این اجرا احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید می باشد.
1370-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

اباغ وقت رسیدگی 
در خصوص ش�کایت آقایان  1- محمد امین  امانی فرزند غامحس�ین 2- س�جاد فروغی فر فرزند ابراهیم  علیه 1- جواد کس�کنی فرزند 
عبدالحسین 2- احمد رجبی فرزند ابراهیم  دایر بر مشارکت در آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح  عمد بعاوه  متهم 
ردی�ف  اول دایر بر نگهداری چهار پاکت مش�روب الکلی  و همچنین  اتهام دیگر متهم ردی�ف دوم  دایر بر لواط  در تاریخ و مکان دیگر  با 
توجه به صدور  قرار رسیدگی  غیابی نسبت  به متهمان  در راستای  مواد 394 و 395 قانون آئین دادرسی  کیفری بدینوسیله  به متهمان  
اباغ  می گردد  جلس�ه  رس�یدگی  برای مورخه  1397/11/28 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده تا در جلسه حاضر شوند که در صورت  عدم 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
 نظر به صدور فروش یک قطعه زمین به ش�ماره پاک ثبتی2953  فرعی از 1378 فرعی از 13 اصلی  واقع در ش�یروان خیابان 22 متری 
احس�ان  بعد از چهارراه اول س�مت چپ و قطعه چهارم جنوبی به مساحت 304/85  مترمربع ملک مرحوم مجید صدقی در بادام  با حدود 
اربعه شماا به طول 13/40  مترمربع متصل به خیابان 22 متری مربع  شرقا به طول 22 متر متصل به پاک ثبتی 2952 فرعی مجزی می باشد 
جنوبا به طول 13/40 مترمربع پاک های ثبتی 1393 و 1392 و غربا به طول 23/50  متر متصل به پاک ثبتی 2954  فرعی می باشد و هیچ 
گونه مشخصاتی ندارد و دارای بافت مسکونی و دریافت نشدنی می باشد که از ناحیه کارشناسی قرار هر متر مربع به مبلغ 5/000/000  ریال 
ارزیابی می گردد در خصوص شماره پرونده اجرایی کاسه 970487   شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی  مورد 
کارشناسی را طبق مزایده به فروش برساند مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد و ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار میباشد  و هزینه بدهی و عوارض گذشته به عهده مالکین می باشد

 مکان مزایده:  دادگستری شیروان- دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شیروان
 زمان مزایده: روز شنبه 97/11/06  ساعت 10 الی 11 

 طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی  شیروان  خیابان 22 متری احسان بعد از چهارراه اول  
سمت چپ  قطعه چهارم بازدید عمل آورند  ضمناً برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره 

اجرا تسلیم نمایند و مابقی را ظرف یک ماه از خریدار اخذ می گردد   تاریخ انتشار در روزنامه:   شنبه 97/10/22 16
 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان- مرادی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970104 ش�عبه س�وم دادیاری ش�یروان  محمد صادق نوروز یور فرزند علی با عنوان  سرقت علیه ناصر علیزاده فرزند 
عبدالرحمان طرح شکایت کرده است و به علت مجهول المکان بودن متهم  شناسایی نشده است  لذا وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری  بدین وسیله به متهم اباغ می گردد  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی  جهت دفاع از اتهام انتسابی  در این شعبه حاضر شود  در غیر 

اینصورت به پرونده وفق مقررات رسیدگی و اظهار نظر خواهد شد . 8
جواد بهروز – دادیار شعبه سوم  دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

آگهی مفقودی 
س�ند و برگه س�بز خودروی وان�ت نیس�ان تی�پ 2400CC-Z24LXB  آبی، دوگانه س�وز مدل 
1388 ب�ه ش�ماره پ�اک ای�ران 26 – 844 ب 56 و ش�ماره موت�ور 509629 و ش�ماره شاس�ی 
NAZPL140TBM218295 متعلق به آقای اس�ماعیل درتومی مفق�ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. بجنورد 10

دادنامه 
ش�اکی: اداره کل حفاظت محیط زیس�ت استان قزوین با نمایندگی آقای صادق خس�روی فرزند اسماعیل به نشانی قزوین- خیابان نواب 
شمالی- مجتمع ادارات- اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و خانم مخدره کشاورز اصلی فرزند حسین به نشانی استان قزوین- 
شهرستان قزوین- شهر قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات- اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین  متهم: روح اه افشار 
ونگینی فرزند مرادعلی به نشانی روستای کلج منزل روح اه افشار  اتهام: سرقت دوربین تله ای  رای دادگاه  در خصوص اتهام آقای روح 
اه افشار ونگینی فرزند مرادعلی 37 ساله، ساکن روستای کلج از توابع طارم سفلی، باسواد، متاهل، شغل کشاورز، فاقد سابقه کیفری، فاقد 
قرار تامین به لحاظ متواری بودن دایر بر سرقت دو دستگاه دوربین موضوع شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با توجه به 
محتویات پرونده و شکایت آقای سیاوش شمس پور مدیرعامل حفاظت محیط زیست استان قزوین با این توضیح که به منظور زنده گیری 
یک قاده پلنگ که وارد روستای کلج شده بود با همکاری انجمن حیات وحش میراث پارسیان اقدام به نصب ده دستگاه توربین تله ای در 
محله های متعدد حاشیه جنوبی روستای کلج نموده در بازدید مورخه 1395/11/21 ماموران این یگان متوجه سرقت دو دستگاه دوربین تله 
ای در محل شده که از نوع اکوتون به شماره ثبت 1515 اداره کل محیط زیست قزوین و دومی از نوع پانته آ متعلق به انجمن میراث پارسیان 
بوده است و باتوجه به اظهارات نمایندگان حقوقی اداره محیط زیست شهرستان قزوین باتوجه به اثر رد کفش فردی که در محل استقرار یکی 
از دوربین های به سرقت رفته با ماموران به روح اه افشار ونگینی مظنون شده است که در زمان نصب دوربین ها نیز نامبرده حضور داشته 
و نظر به اینکه متهم پس از بازجویی ضمن انکار اظهار داشت. که برای شناسایی سارق حاضر است با اداره آگاهی همکاری کند اما نامبرده 
پس از خروج از دادگاه خارج شد و از حضور در دادگاه خودداری و اظهار جلب های متعدد در دستگیری وی و موثر واقع نشده و با توجه به 
عدم دفاع موثر متهم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته به استناد ماده 661 قانون مجازات اسامی 
کتاب تعزیرات که با درجه 6 از ماده 19 همان قانون منطبق است و نیز به استناد ماده 667 همان قانون نامبرده را به تحمل یک سال حبس 
تعزیری و تحمل سی ضربه شاق تعزیری و رد اموال مسروقه یا قیمت آن در حق اداره محیط زیست استان قزوین محکوم و اعام می نماید 
رای صادره غیابی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت مشابه قابل تجدید نظرخواهی در 

دادگاه محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد. 19
م الف: 1632/1 مورخه: باقریان- دادرس دادگاه عمومی بخش کوهین

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پراید سایپا 131SE مدل 1394 به شماره انتظامی ایران 89- 381 ب 83، 
ش�ماره موتور 5497787 و شماره شاس�ی NAS411100F1163513 به نام پرستو محمدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 10
بویین زهرا

دادنامه
پرونده کاسه 9309986111200802 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اهواز )9 خانواده سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976111201545 
خواهان: خانم عزیزه آل گرگر فرزند جبار به نشانی شهرستان اهواز - بلوار حمیدی عامری مسجد علی بن ابی طالب )ع( خوانده: آقای فاروق 
آل گرگر فرزند سبیتی به نشانی مجهول المکان خواسته: طاق به درخواست زوجه )) رای دادگاه (( در خصوص دعوای خانم عزیزه آل گرگر 
فرزند جبار به طرفیت آقای فاروق أل گرگر فرزند سبیتی به خواسته صدور حکم طاق به لحاظ عسر و حرج به این بیان که همسرم معتاد 
است و حدود ده یازده سال است منزل را ترک کرده و معلوم نیست کجاست ، هیچ نفقه ای هم به من نداده است ، حاضرم تمام حقوق مالیم 
را به او ببخش�م ، جهیزیه ای نداش�تم ، فرزندانم کبیر هستند و باردار نیستم . در مقابل خوانده به رغم انتشار آگهی در جلسات دادرسی 
حاضر نشده و دفاعی ارائه ننمود با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره 7865 صادره از دفتر ازدواج شماره 
70 خوزستان و نیز اقاریر طرفین در محضر دادگاه وقوع رابطه زوجیت فیمابین طرفین محرز است و اما درباره دعوای مطروحه ، دادگاه با 
توجه به اظهارات خواهان و ادله ابرازی وی از جمله شهادت شهود و گزارش کانتری که حاکی از اعتیاد و بی خانمانی خواده است . عسر و 
حرج غیر قابل تحمل خواهان را در ادامه زوجیت با خوانده محرز می داند از سوی دیگر تاش داوران طرفین منجر به سازش ایشان نگردید 
و لذا دادگاه مس�تندا"  به آیه ش�ریفه 78 سوره مبارکه حج و قاعده فقهی اضرر وا ضرار في ااس�ام و مواد 1321 و 1324 و 1129 و 1130 
قانون مدنی خوانده را محکوم به مطلقه نمودن خواهان می نماید نوع طاق بائن است و عده آن از تاریخ وقوع طاق سه طهر خواهد بود و 
رعایت وجود شرائط صحت اجرای صیغه طاق از جمله مراعات مفاد مواد 1134و1140و1141 قانون مذکور بر عهده مجری صیغه است و در 
صورت امتناع خوانده از مطلقه نمودن زوجه خواهان مجاز است پس از مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق خود را به نحو بائن مطلقه نماید 
و س�ر دفتر یا مجری صیغه از جانب دادگاه به عنوان الحاکم ولی الممتنع وکیل در اجراء طاق می باش�د. زوجه بنا به اقرار خود باردار نمی 
باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
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دادنامه
پرونده کاسه 9309986111200802 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اهواز )9 خانواده سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976111201545 
خواهان: خانم عزیزه آل گرگر فرزند جبار به نشانی شهرستان اهواز - بلوار حمیدی عامری مسجد علی بن ابی طالب )ع( خوانده: آقای فاروق 
آل گرگر فرزند سبیتی به نشانی مجهول المکان خواسته: طاق به درخواست زوجه )) رای دادگاه (( در خصوص دعوای خانم عزیزه آل گرگر 
فرزند جبار به طرفیت آقای فاروق أل گرگر فرزند سبیتی به خواسته صدور حکم طاق به لحاظ عسر و حرج به این بیان که همسرم معتاد 
است و حدود ده یازده سال است منزل را ترک کرده و معلوم نیست کجاست ، هیچ نفقه ای هم به من نداده است ، حاضرم تمام حقوق مالیم 
را به او ببخش�م ، جهیزیه ای نداش�تم ، فرزندانم کبیر هستند و باردار نیستم . در مقابل خوانده به رغم انتشار آگهی در جلسات دادرسی 
حاضر نشده و دفاعی ارائه ننمود با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره 7865 صادره از دفتر ازدواج شماره 
70 خوزستان و نیز اقاریر طرفین در محضر دادگاه وقوع رابطه زوجیت فیمابین طرفین محرز است و اما درباره دعوای مطروحه ، دادگاه با 
توجه به اظهارات خواهان و ادله ابرازی وی از جمله شهادت شهود و گزارش کانتری که حاکی از اعتیاد و بی خانمانی خواده است . عسر و 
حرج غیر قابل تحمل خواهان را در ادامه زوجیت با خوانده محرز می داند از سوی دیگر تاش داوران طرفین منجر به سازش ایشان نگردید 
و لذا دادگاه مس�تندا"  به آیه ش�ریفه 78 سوره مبارکه حج و قاعده فقهی اضرر وا ضرار في ااس�ام و مواد 1321 و 1324 و 1129 و 1130 
قانون مدنی خوانده را محکوم به مطلقه نمودن خواهان می نماید نوع طاق بائن است و عده آن از تاریخ وقوع طاق سه طهر خواهد بود و 
رعایت وجود شرائط صحت اجرای صیغه طاق از جمله مراعات مفاد مواد 1134و1140و1141 قانون مذکور بر عهده مجری صیغه است و در 
صورت امتناع خوانده از مطلقه نمودن زوجه خواهان مجاز است پس از مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق خود را به نحو بائن مطلقه نماید 
و س�ر دفتر یا مجری صیغه از جانب دادگاه به عنوان الحاکم ولی الممتنع وکیل در اجراء طاق می باش�د. زوجه بنا به اقرار خود باردار نمی 
باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001726 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اله بخش رحیمی فرزند بیاتی به شماره شناسنامه 14 صادره از آبدانان در 
یک باب خانه به مساحت 57/28متر مربع پاک 10107 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-شهرسرابباغ –خیابان توحید- کوچه 
شهید اکبرمردانی خریداری شده از آقای بیاتی رحیمی و منتسب به مالکیت رسمی بیاتی رحیمی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/10/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:10/22 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

دادنامه 
به تاریخ 97/10/8 کاس�ه پرونده  97/274 ش�ماره دادنامه: 346-97 مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف چغادک خواهان: بانک ملت با 
وکالت س�کینه آتش�ی و روح انگیز مظاهری پور به آدرس بوشهر ابتدای خیابان فرودگاه مجتمع یاس سفید طبقه 4  واحد 4 خواندگان: 1. 
صدیقه مرادی به نشانی عالیشهر فاز 2  گلزار شهدای گمنام 2. هوشنگ رفیعیان کمارجی به نشانی شیراز کازرون کمارج خو استه: مطالبه  
و جه جمعا به  مبلغ 94/413/879 ریال بابت اصل طلب و  جریمه تاخیر تادیه تا مورخ 97/2/13 و جریمه تاخیر روزانه مبلغ 59/351 ریال و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله و کیل گردشکار:  خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده  باا تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کا سه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس�یدگی  را ا عام و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک 
ملت با    وکالت سکینه آتشی و روح انگیز  مظاهری پور به طرفیت 1. صدیقه مرادی  2. هوشنگ رفیعیان کمارجی به خواسته مطالبه وجه 
جمعا   به مبلغ 94/413/879 ریال بابت اصل طلب و جریمه تاخیر تادیه تا  مورخ 97/2/13  و جریمه تاخیر روزانه به مبلغ 59/351 ریال و 
هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل وکیل خواهان با  ارائه دادخواستی به شورا اظهار داشته  خواندگان مزبور به استناد یک فقره تعهدنامه 
تس�هیاتی  به شرح س�تون  خو استه از بانک ملت شعبه چغادک بوشهر اخذ نموده اند اما علیرغم سررسید تسهیات تاکنون نسبت به 
پرداخت بدهی خود به بانک امتناع کرده اند لذا تقاضای رسیدگی  دارم.  خواندگان علیرغم اباغ وقت رسیدگی در محل شورا حضور نیافته 
و ایحه ای نیز دال بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه ننموده اند نظر به دادخواست خواهان و تعهدنامه فی مابین خواسته  خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص و با استناد به ما ده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 و ماده 
1 قانون نحوه و صول مطالبات بانک ها مصوب 1368  و مواد 198  و 519  و 522 قانون آئین دادرسی  مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
موصوف  متضامنا به پرداخت مبلغ 94/413/879 ریال بابت اصل طلب و جریمه تاخیر تادیه و از مورخ 97/2/14 پرداخت خسارت تاخیر 
روزانه  به مبلغ 59/351 ریال لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2/280/173 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی و ظرف مدت مذکور قابل تجدید 

نظر خو اهی در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
897 قاضی شورای حل اختاف  چغادک 

دادنامه 
شماره  نهایی  تصمیم  کرمانشاه  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه    9609988310200231 کاسه  پرونده 
استان  نشانی  به  برزو  فرزند  پور  آرین  آقای سیامک  وکالت  با  فرزند شنبه  پرویز خزائی  آقای  9609978310200883  خواهان: 
کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه میدان شهرداری سابق ابتدای خیابان معلم شرقی کوچه جنب بانک ملی ساختمان  
بلوار  خیابان  انتهای   2 فاز  فرهنگیان  کرمانشاه  نشانی  به  اله  حشمت  فرزند  مهدوی  یزدان  آقای   .1  : خواندگان  اول  طبقه  وکا 
صیاد شیرازی پاک 20 فعا مجهول المکان 2.  آقای احمد سیاوشی فرزند مظفر به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه 
شهر کرمانشاه خیابان محمدباقر صدر پاساژ پرویز فروشگاه مظفر سیاوشی خواسته ها: 1 مطالبه وجه سفته 2. اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای پرویز خزایی با وکالت آقای سیامک آرین پور به طرفیت 
خواندگان احمد سیاوشی و 2. یزدان مهدوی ند بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 820/000/000 ریال موضوع شش فقره سفته و خسارات 
دادرسی  و تاخیر تادیه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان که از هر گونه ایراد و اعتراض خوانده 
مصون مانده است و خوانده با وصف اطاع از وقت دادرسی حاضر نشده است و ایحه ای ارسال ننموده است وجود اسناد در ید 
خواهان نیز دالت بر بقای دین و اشتغال ذمه  خوانده دارد دلیلی بر برائت ذمه از سوی خوانده ارائه نشده است لذا دادگاه با تمسک 
به اصل استصحاب دعوا را وارد دانسته و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 515 و  519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 820/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  
بر اساس تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس تغییر شاخص قیمت ها که توسط 
بانک مرکزی اعام می شود در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این  شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
6231 دادرس  شعبه دوم حقوقی شهرستان کرمانشاه 

آگهی مفقودی
 پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان شرکت ساخت و توسعه کارای مسکن 
آباد گران به شماره ثبت 13321 وتاریخ تاسیس 3/6/1394 به شماره عضویت 00471_12_19 
با مدیریت مهندس سید مهدی گلستانه به شماره ملی 0452739896 صادره از شمیرانات 
به  حقیقی  شخص  کار  به  اشتغال  پروانه  دارنده  منصور  سید  پدر  نام   1361 سال  متولد 

شماره:1230003263 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ساری

2- آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کاسه 970706 
وقت رس�یدگی : 97/11/23 س�اعت 8:00 خواهان : احمد خالقی بارچی خوانده : فاطمه س�لمان پور خواسته : الزام به تنظیم سند خواهان 
دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف شماره 23 کرمان نموده که جهت رسیدگی به شرح صدرالذکر تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ خواندگان حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه ها 
)جراید( کثیراانتشار سراسری آگهی می شود که خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 30 روز به دفتر شورا واقع دربلوار 
22 بهمن چهارراه شعبانیه کوچه شهرداری منطقه 4 اداره کل شوراهای حل اختاف کرمان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ادای توضیح در شورا حاضر شوید در غیر اینصورت غیابا رسیدگی 

به عمل آمده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
706 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای عباس احمدی فرس�نگی فرزند احمد دارای شناس�نامه 154 ش�رح دادخواست ش�ماره 798/4/97 مورخ 1397/10/19 توضیح داده 
شادروان صغری اشرف گنجویی فرزند محمد بشناسنامه 76  در تاریخ 97/10/9 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- محمد احمدی فرسنگی فرزند احمد ش.ش 100 متولد 1334 فرزند متوفی. 2- عباس احمدی فرسنگی فرزند احمد ش.ش 154 متولد 
1339 فرزند متوفی. 3- محمدحسین احمدی فرسنگی فرزند احمد ش.ش 191 متولد 1341 فرزند متوفی. 4- فاطمه احمدی فرسنگی فرزند 
احمد ش.ش 38 متولد 1337 فرزند متوفی. 5- زهرا احمدی فرسنگی فرزند احمد ش.ش 4 متولد 1344 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.
798 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای حسین خسرویان چترودی فرزند غامرضا دارای شناسنامه 25 شرح دادخواست شماره 26 مورخ 1397/10/19 توضیح داده شادروان 
زهرا حاج سیدحس�ینی فرزند علی و بی بی نسا بشناس�نامه 620  در تاریخ 1393/3/10 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- حسین خسرویان چترودی فرزند غامرضا و زهرا به کدملی 2993521578 پسر متوفی. براساس اعام دارائی به نامه شماره 
61045- 97/10/18 ماترک متوفی بیش از سی میلیون ریال اعام گردیده است.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی 
آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه اعتبار 

ساقط است.
260 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

دعوتنامه هیات حل – نوبت دوم – تجدید نظر خوانده 
طرفی�ن دعوی: تجدید نظر خواه: احمد یزدان پورفرد نش�انی: اس�تان تهران – کارگر 
شمالی ک نهم پ66 ط2 تلفن: 88020062 تجدید نظر خوانده : دفتر مهندسی ابهری 
– نصرت اله ابهری نش�انی: کارگر ش�مالی پاک 1683 ط4 واحد 6  تلفن: 88006242  
تجدید نظر خواسته: اعتراض به رای شماره 96/10924  مورخ 1396/12/8 شعبه: هیات 
تش�خیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران محل و وقت حضور: اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران به نشانی خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ 
خ پور  موسی پاک 40 شعبه: هیات حل ا ختاف ساعت: 12:00 روز 15 ماه 10 سال 1397 
گواهی مامور اباغ در سا عت روز ماه سال 1397 دعوتنامه به همراه دادخواست و ضمائم 
اباغ شد.  تذکر: خواهشمند است کلیه مدارک مورد استناد خود را برای طرح در جلسه 

هیات حل اختاف همراه داشته باشید. 
19979 مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران – داود روشن نیا 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای وحید رضا احس�انی طبق  وکالتنامه ش�ماره 15199 مورخ 97/7/12 دفتر 908 
تهران از طرف منصوره جعفرپور طی وارده 139785601145016894  مورخ 97/8/6 
با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی که گواهی امضاء شهود آن طی شماره 8715 
مورخ 97/7/24 دفتر اس�ناد رس�می 908 تهران ثبت گردیده اس�ت مد عی اس�ت 
که س�ند مالکیت شش�دانگ پاک ثبتی 30202  فرع�ی از 74 اصلی مفروز مجزی 
ش�ده از 18223  فرع�ی از اصلی مذکور واقع در بخ�ش 11  تهران که به عنوان  یک 
دس�تگاه آپارتمان  واقع در س�مت شرق طبقه سوم به مس�احت 128/48 متر مربع 
قطعه 7 تفکیکی و ششدانگ یک  واحد پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع قطعه 
4 تفکیکی و شش�دانگ یکباب انباری به مساحت 3/12 متر مربع قطعه 7 تفکیکی 
ذیل ثبت 255822  صفحه 448 دفتر 1017/2 به شماره چاپی 126618 بنام منصوره 
جعفرپور ثبت و صادر گردیده ا س�ت. به علت ا س�باب کش�ی مفقود   گردیده است 
لذا مراتب به اس�تناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می ش�ود تا 
چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت  نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و ا عتراض 
خود را ضمن  ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از 
تنظیم صورت  مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور 
المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصاح قضایی خواهد بود و پس 
از انقضای مدت مذکورو عدم هرگونه ا عتراض ا ین منطقه نس�بت به صدور المثنی 
سند مالکیت  اقدام خواهد نمود.   با توجه به سوابق پاک 74/30202 بازداشت نمی 
باش�د.  صدور پس از گواهی های بش�رح ذیل : 1. بایگانی 2. اماک 3. بازداش�تی 4. 

رونوشت: ستاد محترم اجرایی فرمان امام )ره( 
19973  کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران – علیرضا صالحی فشمی 

 آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محسن حجتی  اصالتا طی وارده 13978560114501145020741 مورخ 97/10/1 با 
تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که گواهی امضاء شهود آن طی شماره 4875 مورخ 
97/9/26 دفتر اس�ناد رس�می 1274 تهران ثبت گردیده اس�ت مد عی است که سند 
مالکیت شش�دانگ پاک ثبتی 16672 فرعی از 72 اصلی مفروز مجزی ش�ده از 967 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11  تهران که به عنوان  یک دستگاه آپارتمان  واقع 
در سمت شمال شرق طبقه چهارم به مساحت 72/49 متر مربع قطعه 24  تفکیکی  ذیل 
ثبت 31592 صفحه 140 دفتر 238 به شماره چاپی 184975 بنام محسن جنتی ثبت و 
صادر گردیده است. به علت گم شدن مفقود   گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت  نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی به این منطقه مراجعه و ا عتراض خود را ضمن  ارائه اصل سند مالکیت اقدام 
نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت  مجلس اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع 
ذیصاح قضای�ی خواهد بود و پس از انقضای مدت مذکورو عدم هرگونه ا عتراض ا ین 
منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت  اقدام خواهد نمود.   با توجه به سوابق پاک 

72/16672 بازداشت نمی باشد.  
19972  کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران – علیرضا صالحی فشمی 

آگهی اخطار ماده 101  آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
بدینوس�یله به شرکت توسعه کاای دماوند و ش�رکت توسعه بازار دماوند هر دو فاقد 
نش�انی  بدهکار / راهن پرونده اجرائی  کاس�ه 9503402  اباغ می  گردد ملک مورد 
وثیقه پرونده اجرائی مذکور به پاک ثبتی شماره 11021 فرعی از 45  و 44  اصلی قطعه 
5 تفکیک�ی واقع در بخش 11 تهران به مبل�غ 12/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده که 
نظریه کارش�ناس مذکور به علت فاقد نشانی مدیونین فوق اباغ  نگردیده لذا مراتب 
به ش�رح فوق به ش�ما اباغ  می گردد چنانچه به مبل�غ ارزیابی پاک مذکور معترض 
می باش�ید م�ی توانید اعتراض کتبی خ�ود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتش�ار این 
آگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد    کارشناس تجدید نظر به مبلغ 17/160/000 ریال 
واریز به حساب سیبا 0103134800001  نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری به دفتر این اداره واقع در م ونک  چهارراه حقانی )جهان کودک( پاک 34 
طبقه دوم اداره س�وم اجرای اس�ناد رسمی ملی تسلیم و ضمنا به اعتراضی که خارج 
از موعد و یا فاقد فیش بانکی دس�تمزد کارش�ناس تجدید نظر باش�د ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
19971 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی تجدید مزایده اموال ورشکسته 
به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته   تجارت فن آوران بخارا پارس کیش 
در نظر دارد برای بار سوم نسبت به فروش اموال  منقول شرکت مذکور )لیستی 
شامل وسایل برقی و غیر برقی از جمله شارژ موبایل، هدفون، باطری، سشوار،  
انواع ریش�تراش،  اپیاتور،  صافکن،  انواع موزر،  باند، انواع فلش، پاور بانک،  
انواع مموری،  مسواک برقی، اتوی مو، انبر موج و موپیچ  و .0.( متعلق به شرکت 
ورشکس�ته از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 اقدام گردد. 
خریداران می توانند یک روز قبل یعنی دو ش�نبه مورخ 1397/10/24  جهت 
رویت اجن�اس و کااها به جزیره کیش ، صفین، جنب ب�ازار ماهی فروش ها، 
تجارت خانه جنوب از س�اعت 10 الی 12  مراجعه نمایند. طبق نظر کارشناس 
رس�می  دادگستری اقام فوق حدود 433 قلم به مبلغ 2/000/000/000 ریال  و 
معادل دو میلیارد ریال ارزیابی گردیده اس�ت و پایه مزایده همین مبلغ است. 
شرایط ش�رکت در مزایده: 1. فروش نقدی است و هزینه مزایده بالمناصفه به 
عهده طرفین است. 2. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد مبلغ خرید خود را در 
پاکت بسته شده و مشخصات کامل خود و نشانی را در پشت پاکت درج و همراه 
یک فقره چک به مبلغ 100/000/000 ریال  معادل یکصد میلیون ریال به عنوان 
پنج درصد قیمت پایه تا س�اعت 12 سه ش�نبه مورخ 1397/10/25 به آدرس 
جزی�ره کیش  صفین، جنب بازار ماهی فروش ها، تجارت خانه جنوب تحویل 
نماینده دهند. 3. پیش�نهادات در ساعت 12:30 دقیقه باز و قرائت و عاوه بر 
آن در همان جلس�ه مزایده حض�وری نیز برگزار می ش�ود و برنده مزایده 
کس�ی است که بااترین قیمت را پیش�نهاد دهد. 4. به پیشنهادات مبهم، 
مش�روط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی ش�ود. 5. کل کااها به صورت 
یکجا به فروش می رس�ند.  6. برنده مزایده موظف اس�ت کل مبلغ را ظرف 
حداکث�ر یک هفت�ه  واریز و کااها را پس از آن تحوی�ل گیرد. 7.  چنانچه 

پرداخت بها در موعد مقرر انجام نشود سپرده ضبط می شود. 
محمد نجاتی – مدیر تصفیه 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آئین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی 
و س�اختمانهای فاق�د س�ند رس�می  براب�ر رای ش�ماره   139260301060009970  و رای اصاحی 
139360301060001800 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای یونس کیوانلو شهرس�تانکی فرزند محمد علی بشماره  شناس�نامه  8484  صادره از ورامین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100 مترمربع پاک 557  فرعی از 98  اصلی واقع در قریه اسفند 
آباد خریداری از مالک رس�می آقای محمد فخاری  زواره محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله  15 روز اگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/7  
م. الف 505 ث   رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد رحیم پورراینی

اگهی
   درپرونده بشماره بایگانی 961069/صادره ازشعبه پنجم بازپرسی دادسرای 
عمومی وانقاب شهرس�تان گنبد کاووس متهم به هویت یوس�ف ش�افعی 
اردهایی متهم به قتل عمدی مرد مس�لمان میباشد ونامبرده صاحب عکس 
اس�ت لذا به محض روییت نامبرده درهرجایی ازای�ران مراتب به پلیس 110 
اطاع داده شود تا متهم دستگیر وفوری ازاین شعبه بازپرسی کسب تکلیف 

گردد.

979-بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گنبد کاووس-فاطمی نژاد
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت کارن خودرو سهامی خاص 

به شماره ثبت 12527 و شناسه ملی 14004081319 
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال 
منقس�م به یک میلیون سهم با نام هر یک به ارزش ده هزار ریالی به 
مبلغ بیس�ت میلیارد ریال منقس�م به دو میلیون سهم با نام هر یک 
ب�ه ارزش ده هزار ریال�ی افزایش یافت و مبلغ ده میلیارد ریال جهت 
افزایش س�رمایه ، نزد بانک صادرات ش�عبه فلکه کریمی طی گواهی 
ش�ماره 28/707/199 م�ورخ 1397/8/21 نقدا واریز وگواهی گردیده 

است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)345732(

آگهی مفقودی
درخص�وص مفق�ود ش�دن پروانه تاس�یس ش�رکت تعاون�ی پروار 
بندی گوس�اله ابتکار آزادش�هر بنشانی اس�تان گلستان شهرستان 
رامیان بخش مرک�زی 150راس گوس�اله اصیل پرواربن�دی درزمین 
بمساحت4200مترمربع بش�ماره 28083 درتاریخ 1381/10/17توسط 
جهاد کشاورزی استان گلستان صادر گردیده است لذا پروانه تاسیس 

فوق مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
1423-استان گلستان – گرگان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن سند مالکیت وکارت مشخصات موتورسیکلت یک سیلندر جترو تیپ 
تکنو 125CC به رنگ س�فید مدل1390 شماره شاسی 125T9035474***NCW شماره موتور 
NCW125404079 شماره پاک ایران595 - 34897بنام عبدالحمید احمدی فرزند یوسف شماره 
شناس�نامه 28223صادره ازگنبد کاووس لذا برگ سبز)سند مالکیت(ومشخصات کارت شناسایی 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   ش�اکی خوش�دل میهن پرس�ت وزینب حاج حسینی ش�کایتی علیه حمزه گزمه تقدیم دادگاههای عمومی اس�تان گلستان نموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان مستقردردادگس�تری گنبد کاووس ارجاع وبکاسه 9209981750301232 
بایگانی950086/ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 1397/01/27س�اعت9/30صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
وبه تجویزماده 394قانون آئین دادرس�ی کیفری ودس�توردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میشود تا متهم پس 
ازنش�رآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حاضرگرد نتیجه عدم 

حضور صدورحکم غیابی است. 
1094-شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان مستقردر گنبد کاووس-قدیم آبادی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی97/0836/شعبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه شماره9309970056401028 صادره ازشعبه 5دادگاه 
حقوقی گرگان و9709971711100442صادره ازشعبه11دادگاه تجدید نظراستان محکوم علیه حبیب اله حبیبی فر ف مهدی محکوم بپرداخت 
مبلغ 688/134/324ریال بااحتساب به اصل خواسته وپرداخت هزینه تمبردادرسی وحق الوکاله وکیل وبااحتساب به خسارت تاخیرتادیه 
درحق محکوم له سیامک غفوری مظفرآباد ف حججی علی باوکالت علی اصغرمنصوریان ومبلغ 34/406/716ریال بعنوان نیم عشر دولتی 
درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد که وکیل محکوم له نسبت به توقیف مغازه پشت بازارامام خیابان15متری مهرآیین جنب ساختمان 
خرمی مغازه کاای برق محمود کدپستی4913715573-2مش�خصات مغازه موصوف قس�متی از1س�اختمان تجاری مسکونی در2طبقه 
روی3باب مغازه است باتوجه به بررسی های بعمل آمده وبادرنظرگرفتن مساحت موقعیت پاخور مغازه فارغ ازهرگونه دیون وتعهدات احتمالی 
این ملک به نهادهای قانونی اعم ازشهرداری دارایی ثبت بانکها وغیره وبافرض دراختیارداشتن حق سرقفلی محکوم علیه وبالحاظ نمودن 
جمیع جهات موثر درقضیه ارزش ملکیت مغازه مذکور باحق سرقفلی بمبلغ یک میلیارد وپانصد وشصت میلیون تومان)15/600/000/000ریال(
برآورد میگردد که پس ازاجرای تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت 
وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند توصیف اجمالی مال منقول وغیرمنقول توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی1-

آدرس گرگان پشت بازارامام خیابان15متری مهرآیین جنب ساختمان خرمی مغازه کاای برق محمود کدپستی4913715573-2مشخصات 
مغازه موصوف قسمتی از1ساختمان تجاری مسکونی در2طبقه روی 3باب مغازه است بمساحتی حدود70/11 مترمربع به ارتفاع 3متر باکف 
موزائیک بدنه ام دی اف وسیمان سفید درب شیشه سکوریت وکرکره آهنی که درضلع شمالی ان سرویس بهداشتی باکف سرامیک بدنه 
کاشی وسیمان سفید بناشده است وبه کسب الکتریکی کاای برق محمود اشتغال دارد توضیح اینکه محکوم علیه اظهارداشته سرقفلی 
مغازه مذکور به پسرش انتقال یافته ولی مدرکی دراین خصوص ارائه نکرده است4-اظهارنظرکارشناسی باتوجه به بررسی های بعمل آمده 
وبادرنظرگرفتن مساحت موقعیت پاخورمغازه فارغ ازهرگونه دیون وتعهدات احتمالی این ملک به نهادهای قانونی اعم ازشهرداری دارایی 
ثبت بانکها وغیره وبافرض دراختیارداشتن حق سرقفلی محکوم علیه وبالحاظ نمودن جمیع جهات موثر درقضیه ارزش ملکیت مغازه مذکور 
باحق سرقفلی بمبلغ یکمیلیارد وپانصد وش�صت میلیون تومان )15/600/000/000ریال(برآورد میگردد زمان ومکان مزایده1-زمان مزایده 
روزچهارش�نبه مورخه1397/11/10 ساعت9 الی10و2-مکان مزایده دفترشعبه 3 اجرای مدنی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که 
توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست 
ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” به حساب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز 
وقبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک 
توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت 
عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1342-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکز-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
  بدینوسیله درپرونده کاسه 970364-اجرایی ارجاعی ازشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش محکوم علیه مصطفی خسروی 
ف عباس به آدرس گالیکش خ دس�تغیب پ85بپرداخت مبلغ450/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ13/575/000ریال بابت هزینه 
دادرس�ی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیزخسارت تاخیرتادیه)بعدا محاس�به خواهد شد(درحق محکوم له حجت اله استیری محکوم 
گردیده اس�ت دراین راستا محمدرضا اسامی مرزنکاته 1قطعه زمین بمس�احت 583/3مترمربع ازپاک2-اصلی بخش6-آق قا ازسند 
ش�ماره5611را درقبال بدهی محکوم علیه تعرفه نموده اس�ت که توسط کارش�ناس منتخب ارزیابی وقیمتگذاری گردیده است وازطریق 
مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید ملک اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وقیمت آن1-
ملک مورد مزایده 1قطعه زمین بمس�احت 583/3مترمربع مشاع ازسند اصاحات ارضی بش�ماره5611مورخ05/10 /1353دفترخانه 1-آق 
قا درمحله آق تکه خان واقع ش�ده ومالک دارای مدرکیه رسمی بشماره س�ند8331 مورخ1396/07/16ازدفترخانه 56-آق قا ازسلیمه 
ایزدی)یکی ازوراث مرحوم ایزدی(میباشد که فاقد اعیانی بوده ودرمحدوده شهر آق قا میباشدکه باتوجه به مراتب فوق وموقعیت مکانی 
ازقرارمترمربعی2/000/000ریال وجمع کل 583/3مترمربع بمبلغ1/166/600/000ریال ارزیابی ش�ده اس�ت ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده 
روزدوشنبه درتاریخ 1397/11/15-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ 
کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده می 
بایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006 واریز والباقی را 
ظرف 1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی 
دایره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازملک مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس ازتایید صحت مزایده 

ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1341- مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا-کتوکی

آگهی فقدان سند مالکیت 1205/120/327 اصلی
آقای قدرت غامی  طی درخواست وارده شماره 25525 مورخ 1397/10/16 منضم به دوبرگ استشهاد محلی که به تأیید دفترخانه شماره 
12 ایام رس�یده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک دس�تگاه آپارتمان  پاک 1205/120/327 اصلی واقع در ایام به علت انجام 
امورات اداری  مفقود شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  پاک 1205/120/327 اصلی ذیل ثبت 
72206 صفحه 318 جلد 440 بنام محمدرضا س�لیمانی فر صادرو تسلیم گردید سپس برابر سند قطعی ش�ماره 13169 مورخ 1392/10/7 
دفترخانه 12 ایام  بنام آقای قدرت غامی منتقل گردید و برابر س�ند های رهنی ش�ماره 13135 مورخ 1393/6/18 و رهنی شماره 11702 
مورخ 1392/11/23 دفترخانه 44 ایام در قبال مبلغ 1725000000 ریال به مدت 180 روز در رهن بانک آینده  قرار گرفت لذا مراتب در اجرای 
تبصره ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعام تاهرکسی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله  را به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام ارائه نماید در غیر اینصورت پس 

از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان ایام- صفری

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای علی قدرتی فرزند مراد به شناسنامه شماره 357 متولد 1315/11/2 مبنی بردرخواست  صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهارداش�ته که خانم ش�اپرور بهراموند فرزند علی رضا به ش�ماره شناس�نامه 222 در تاریخ 97/1/26 در اقامتگاه دائمی خود در 
شهرستان آبدانان دارفانی را وداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1- حسن قدرتی به شماره شناسنامه 6120018387 
فرزند متوفی 2- فاطمه قدرتی به شماره شناسنامه 425  فرزند متوفی 3- کبری بهراموند به شماره شناسنامه 445فرزند متوفی 4- زهرا 
قدرتی به شماره شناسنامه 643 فرزند متوفی 5- کلثوم قدرتی به شماره شناسنامه 6120004033 فرزند متوفی 6- صغری قدرتی به شماره 
شناسنامه 426 فرزند متوفی 7- محمد قدرتی به شماره شناسنامه 4060251062 فرزند متوفی 8- رسول قدرتی به شماره شناسنامه 454 
فرزند متوفی 9- علی قدرتی به شماره شناسنامه 357همسر متوفی 10- فخری دهقان پور به شماره شناسنامه 5 مادر متوفی واغیر می 
باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آبدانان - روح اه شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت 
با توجه به درخواست آقای شکراه نوری فرزند داراب به شناسنامه شماره 3 متولد 1321/6/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داشته که شادروان خانم سنگینه شامحمدی فرزند فاضل به شناسنامه شماره 210 در تاریخ 97/8/28 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به : 1- شکراله نوری به شماره شناسنامه 3 همسر متوفی 2- زنوبه نوری به شماره 
شناسنامه 8152 فرزند متوفی 3- خدیجه نوری به شماره شناسنامه 5766 فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق 
متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آبدانان - روح اه شریفی

آگهی 
 در اجرای قرار کارشناس�ی پرونده 970266 آن ش�عبه محترم موضوع دعوی شرکت لیزینگ خودرو به وکالت حسین منصوری عبدالهی 
به طرفیت آقای پرویز فتح الهی و داریوش کاویانی بابت مانده بدهی نامبردگان به مبلغ 448/000/000 ریال از خرید یک دس�تگاه خودرو 
ایکس C30 مدل 1394 به شرکت فوق که با مراجعه به شعبه محترم و مطالعه پرونده نتیجه گزارش کارشناسی به شرح زیر جهت استحضار 

اعام میگردد .
1-مفاد قرار کارشناسی :

الف-در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی 
ب-با توجه به قراردادلیزینگی فی ما بین خواهان و خوانده آیا مبلغ خواسته شده یا سود توافقی در قرارداد و جریمه تاخیر مطابقت دارد 

یا خیر ؟
 2-اقدامات انجام شده : الف- برقراری تماس تلفنی به شماره همراه 09122541623 آقای حسین منصوری عبدالهی وکیل خواهان وارسال 
پیامک به شماره همراه نامبرده طی دو مرحله به تاریخ های 97/7/9 و 97/7/14 در خصوص ارایه مستندات موارد مطرح شده در شکوایه 

تسلیمی به محضر دادگاه محترم ضمیمه پیوست شماره 1
ب-برقراری تماس تلفنی به ش�ماره همراه 09166595574 آقای پرویز فتح اله خریدار خودرو از ش�رکت لیزینگ ارسال پیامک به شماره 
همراه نامبرده طی دو مرحله به تاریخ های 97/7/15 و 97/7/22 در خصوص ارایه مستندات ادعای وکیل خواهان در شکوایه مطرح شده 
به محضر دادگاه محترم ضمیه پیوس�ت ش�ماره 2 ، ج-برقراری تماس تلفنی به شماره همراه 09168596841 آقای داریوش کاویانی ضامن 
آقای پرویز فتح الهی خریدار خودرو از شرکت لیزینگ خودرو ارسال پیامک  به شماره همراه نامبرده طی دو مرحله به تاریخ های 97/7/15 

و 97/7/22 در خصوص ارایه مستندات ادعای وکیل خواهان در شکئایه مطرح شده به محضر دادگاه محترم ضمیمه پیوست شماره 3 ، 
3-بررسی مستندات اصحاب دعوی :

در پاس�خ به ارس�ال پیامک این کارشناس�ی آقای حسین منصوری عبدالهی وکیل خواهان نامبرده با ارس�ال قرارداد فی ما بین به شماره 
5461-94 مورخ 94/9/11مبنی بر واگذاری یکدس�تگاه خودرو ایکس C30 مدل 1394 به شماره انتظامی 325د57ایران 31 به آقای پرویز 
فتح الهی یگانه فرزند شیرعلی به شماره ملی 4072712493 به آدرس خرم آباد بلوار وایت شهرک آذربایجان خیابان سهند کوچه سوم 
پاک 7 طبقه 2  به شماره همراه 09166595574 به مبلغ 510/000/000 ریال که مبلغ 255/000/000 ریال آن را نقداً و متعهد میگردد مابقی 
به مبلغ 225/000/000 ریال در تعداد 12 قسط با نرخ سود 21 درصد و جریمه تاخیر 6 درصدکه اولین قسط به میزان 29/177/555 ریال به 
سررسید 94/7/15 و سایر اقساط به مبلغ 29/177/555ریال با فاصله زمانی 3 ماهه پرداخت نماید که شرکت لیزینگ خودرو جهت تضمین 
تعهدات خریدار آقای داریوش کاویانی فرزند علی حس�ین به شماره ملی 4180061317 به آدرس خرم آباد بلوار وایت شهرک آذربایجان 
خیابان سهند کوچه سوم پاک 7 طبقه 2 به ضمانت میپذیرد که نامبردگان ذیل قرارداد را گواهی و امضاء مینمایند برابر تماس های مکرر با 
ارسال پیامک به خواندگان دعوی که آقایان پرویز فتح الهی خریدار خودرو و آقای داریوش کاویانی ضامن نامبرده از ارایه هرگونه مستندات 
و به احتمال اینکه هر گونه اقساط واریزی از تعهدات خود داشته باشند خوداری نموده ولی برابر اظهارات تلفنی آقای داریوش کاویانی خوانده 
ردیف دوم که خودرو مذکور توسط پرویز فتح الهی به شخص دیگری واگذار گردیده و بعلت عدم تعهدات پرداخت اقساط خودرو مذکور با 
پیگیری شرکت لیزینگ خودرو توسط راهنمایی و رانندگی توقیف و در پارکینگ می باشد و مستنداتی  در این خصوص جهت اثبات ادعای 

خود ارایه نگردیده ضمایم پیوست 4 الی 6 
جدول محاسبات تعیین اقساط با فاصله زمانی 3 ماهه و محاسبه جریمه تاخیر اقساط تا 97/4/2 تاریخ تسلیم دادخواست .

شماره 
قسط 

جریمه متعلقه بریالتعداد روزهای تاخیر تا تاریخ 97/4/2مبلغ قسطتاریخ قسط 

20/158/893از تاریخ 94/9/11 به مدت 934 روز 29/177/555 ریال194/9/11

از تاریخ 94/12/11 به مدت 29/177/555 ریال294/12/11
844 روز

18/216/387

16/252/298از تاریخ 95/3/11 به مدت 753 روز29/177/555 ریال395/3/11

14/245/042از تاریخ 95/6/11 به مدت 660 روز29/177/555 ریال495/6/11

12/280/953از تاریخ 95/9/11 به مدت 569 روز29/177/555 ریال595/9/11

از تاریخ 95/12/11 به مدت 29/177/555 ریال695/12/11
479 روز

10/338/447

8/352/775از تاریخ 96/3/11 به مدت 387 روز29/177/555 ریال796/3/11

6/345/519از تاریخ 96/6/11 به مدت 294 روز29/177/555 ریال896/6/11

4/381/430از تاریخ 96/9/11 به مدت 203 روز29/177/555 ریال996/9/11

از تاریخ 96/12/11 به مدت 29/177/555 ریال1096/12/11
113 روز

2/438/924

474/835از تاریخ 97/3/11 به مدت 22 روز29/177/555 ریال1197/3/11

----------------------------29/177/555 ریال1297/6/11

350/130/660 جمع کل 
ریال

------------------113/485/500

ازم به توضیح اس�ت که در موقع تس�لیم دادخواست به دادگاه قسط12 فرصت قانونی خود را تا پرداخت داشته و قسط 11 مدت 22روز از 
جریمه را تحمل میکند لذا سود قسط 12 به مبلغ 1/455/413 ریال بعلت عدم سررسید از کل اصل و سود برگشت میشود ریال اصل و سود 

تا 97/4/2  تاریخ تسلیم دادخواست 348/675/247=1/455/413—350/130/660 ریال 
کل بدهی اصل و سود و جریمه تا 97/4/2 تاریخ تسلیم دادخواست 462/160/748=348/675/247+113/485/500 

فرمول محاسبات جریمه تاخیر )وجه الضمان ( 36/500   / مدت تاخیر جریمه * ) نرخ جریمه+ نرخ سود ( * مبلغ هر قسط 
فرمول محاسبه جریمه کل                   نرخ جریمه * )نرخ جریمه +نرخ سود ( /مبلغ کل جریمه تاخیر 

4-نتیجه گزارش کارشناسی : برابر بررسی های از محاسبات بعمل آمده و با توجه تبصره 3 قرار داد و با بازپرداخت اقساط 12 ماه به باا با 
نرخ سود 21 درصد و جریمه در پرداخت )6 درصد(بوده لذا میزان اقساط تعیین شده با فاصله زمانی سه ماهه و با سود تعیین شده مغایرت 
نداشته با نظر به اینکه ولی جریمه تاخیر بدلیل محاسبه جریمه که تا تاریخ 97/4/2 تاریخ تسلیم دادخواست به دادگاه با جریمه اعام شده 

مغایرت دارد که نتیجه محاسبات و میزان طلب شرکت لیزنیگ خودرو بشرح زیر تقدیم میگردد 
بنابراین میزان طلب شرکت لیزنگ خودرو با سود به مبلغ     348/675/247 ریال می باشد 

میزان جریمه تاخیر دیرکرد تا تاریخ 97/4/2 به مبلغ          113/485/500 ریال می باشد
کل طلب شرکت لیزنگ خودرو با اصل طلب و سود متعلقه و جریمه دیرکرد به مبلغ         462/160/748 ریال می باشد

کل جریمه اقساط به نرخ 6 درصد به مبلغ 25/219/000 ریال در شرایط فعلی تعیین و اعام میگردد در صورت پرداخت اصل و سود متعلقه 
توس�ط خواندگان دعوی ش�رکت لیزنگ خودرو به خواندگان دعوی جریمه فوق را با نظر مس�اعد بخشش نماید و از کل بدهی کسر شود 
مراتب جهت اس�تحضار دادگاه محترم جهت هرگونه تصمیم قضایی تقدیم میگردد خواهش�مند است دستور فرمایند نسبت به پرداخت 
مبلغ 6/000/000 ریال حق الزحمه کارشناسی اینجانب براساس ماده 11 و 25 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به حساب کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری واریز نمایند .
محمد تقی مرادی فرد –کارشناسی رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی خرم آباد 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709986611700161 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان خ�رم آب�اد )101 جزای�ی س�ابق ( تصمیم نهایي ش�ماره 
9709976613500600–شاکی:خانم الهام بختیاری هرسینی فرزند براعزیز به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد - شهر خرم آباد 
–خ دلفان پایین تر از سوپر مارکت– متهم : آقای داریوش طاهری فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان–اتهام ها : 1-مزاحمت برای بانوان و 

اطفال در اماکن عمومی یا معابر 2-تخریب اتومبیل 3-ضرب و جرح عمدی  دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده 
کاسه پیوست تحت نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده ماحظه اظهارات و مداقه ازم در مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعام و با 
تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید.   رای دادگاه  در خصوص اتهام آقای داریوش طاهری فرزند فریدون 22 ساله ، مجرد 
، فاقد سابقه کیفری ، اهل و ساکن خرم آباد دایر بر 1-ایراد ضرب و جرح عمدی ساده 2-تخریب عمدی یک دستگاه سواری پراید به شماره 
614ج38 ایران 31 ، 3-ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال موضوع شکایت خانم الهام بختیاری هرسینی فرزند براعزیز دادگاه با التفات به 
مندرجات پرونده و شکایت شاکی که ضمن تشریح و تفصیل اظهارات خود در مرحله تحقیقات و جلسه این دادگاه بیان داشته توسط متهم 
دچار صدمه شده است به نحوی که متهم وی را داخل خیابان مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده و برایش ایجاد مزاحمت نموده و اتومبیل 
وی را نیز تخریب کرده است و با عنایت به اینکه مفاد گزارش ضابطین دادگستری که طی آن از اهالی و مطلعین محلی تحقیق گردیده دالت 
بر صحت مدعای شاکی دارد و گواهی پزشکی قانونی نیز از حیث زمان و علت ورود صدمات با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت مینماید و 
همچنین مفاد اظهارات گواهان که در مرحله تحقیقات ...... از روی قطع و یقین و مستند به امور حسی شهادت نموده اند متهم را به عنوان عامل 
درگیری و ایراد صدمه به شاکی معرفی کرده اند عاوه بر آن متهم در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور نیافته و از ابتدای تشکیل پرونده 
قضایی متواری بوده و امکان دسترسی به وی میسر نشده است. بر این اساس دادگاه ضمن احراز ارکان سه گانه وقوع جرم بزهکاری مشارالیه 
را به شرح کیفرخواست تنظیمی ثابت تشخیص و نظر به عدم احراز عوامل رافع یا سالب مسوولیت کیفری یا عوامل زوال یا سقوط مجازات یا 
عوامل موجهه جرم و یا معاذیر قانونی و با هدف تامین مصالح عمومی و پاسداری از حقوق اشخاص و جامعه و در راستای تحقق عدالت از باب 
جنبه عمومی قضیه موضوع اتهام ایراد صدمه عمدی به جهت فقد عنصر قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد و از باب جنبه خصوصی قضیه 
موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد 447-448-452-488-714 از قانون 
مجازات اسامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیات زیر ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم می نماید .1-یک و نیم 
هزارم دیه کامله بابت کبودی سطح خارجی ران چپ و ازحیث اتهام ایجاد مزاحمت برای بانوان مستند به ماده 619 از قانون تعزیرات و رعایت 
ماده 134 از قانون مجازات اسامی به جهت تعدد جرائم ارتکابی وی را به تحمل شش ماه حبس بعاوه 74 ضربه شاق و از حیث اتهام تخریب 
اتومبیل مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید .این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 

است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است .
آرش قاسمی - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9509986613000317 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان خ�رم آباد )101 جزایی س�ابق ( تصمیم نهایي ش�ماره 
9709976613500741–شکات:1-آقای محمد گراوند به نشانی لرستان –کوهدشت روستای سی پله 2-آقای مجتبی شرفی فرزند حاجعلی 
به نشانی لرستان –کوهدشت چروگره –اتهام :تبانی در فراری دادن محکومین به اعدام  دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل 
تش�کیل و پرونده کاسه پیوست تحت نظر اس�ت و اینکه پس از مطالعه پرونده ماحظه اظهارات و مداقه ازم در مندرجات پرونده پایان 
دادرسی را اعام و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص اتهام آقایان1- محمد گراوند معروف 
به همت 2- مجتبی شرفی فرزند حاجعلی فعاً متواری مجهول المکان دایر بر مشارکت در فرار دادن محکومین به اعدام به اسامی اسماعیل 
حسن پور و رحمان گراوند از زندان پارسیلون خرم آباد در تاریخ 1395/3/14 دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به گزارش مسوولین 
زندان پارسیلون و مامورین بدرقه مبنی بر فراری دادن محکومین اعدامی توسط متهمین موصوف و تحقیقات جامع و مبسوط عوامل حفاظت 
و اطاعات نیروی انتظامی دال بر تائید این موضوع و همچنین اظهارات مطلعین و افراد حاضر در صحنه به اس�امی فتح اله رش�نو و بهمن 
بهاری که ظاهراً این افراد به عنوان متهم در معیت مامورین بدرقه بوده اند و صحنه فرار محکومین اعدامی را در اثر کمک و مشایعت متهمین 
موصوف مشاهده نموده اند به نحوی که اظهارات آنان به عنوان شهود واقع به طور قطع و یقین دالت بر دخالت متهمین در فرار محکومین 
به اعدام دارد بنابراین دادگاه بزهکاری نامبردگان را ثابت تشخیص مستند به ماده 551 از قانون تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 1375 
هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید.این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین 

شعبه است سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد .
آرش قاسمی - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد

آگهی احضار متهم 
اباغ وقت دادرسی به متهم میثم جانی فرزند بداق علی اتهام تهدید –ایراد ضرب و جرح عمدی که فعاً مجهول المکان و متواری می باشد 
اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد 

حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد .
نوشین حاجیوند -دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد 

آگهی اباغ اجرائیه 
مش�خصات محکوم له: روح اله فاضلی با وکالت خانم مولود حاتمی به آدرس بوش�هر به موجب پرونده کاس�ه 97/259  و شماره  دادنامه 
9709977745603536 حکم بر محکومیت خوانده  خانم فاطمه ممس�نی مجهول المکان به پرداخت مبل�غ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 157/200 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 97/3/19 تا هنگام پرداخت متناسب با  تغییر 
ش�اخص قیمت س�اانه که از طرف بانک مرکزی ا عام  می ش�ود و توس�ط اجرای احکام حقوقی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت در حق 

خواهان صادر و اعام می دارد. 
898 قاضی شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

اباغ وقت رسیدگی
خواهان عباس محمدیان به طرفیت خوانده علی خوارزمی به خواسته تامین خواسته + مطالبه وجه به شماره کاسه پرونده 672-97 ثبت و 
وقت رسیدگی در تاریخ 97/11/21 ساعت 8/5 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و 
موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده 
/ خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضوریابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
672 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان
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512/67برگ اجرائی
شماره پرونده : 11/119/97 مشخصات محکوم علیه: حسن غامی فرزند اسداله مجهول المکان مشخصات محکوم له: غامحسین اسماعیل زاده 
فرزند محمد به نشانی رباط سنگ محکوم به : به موجب رای شماره 145 تاریخ 97/8/30  شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان  رباط سنگ که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دو میلیون تومان وجه چک شماره 899099 بانک کشاورزی بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی پرداخت دین در حق محکوم له هزینه های اجرائی بعهده محکوم علیه 
می باشد. محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 

قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 9شورای حل اختاف رباط سنگ- تربت حیدریه

512/68آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای مهدی عبدالهی فرزند علی محمد فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که خانم زینب رضایی وکالت محبوبه وفایی نیا 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به  طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف ارائه و به کاسه 3/1199/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
1397/11/24 ساعت 9/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره به نشانی مقابل 
دادگستری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، 

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

512/69آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای مهدی عبدالهی فرزند علی محمد فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که خانم زینب رضایی به وکالت محبوبه وفایی نیا 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به  طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف تربت جام ارائه و به کاس�ه 3/1197/97 ثبت و برای روز 
چهارشنبه مورخه 1397/11/24 ساعت 9 وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره 
به نشانی مقابل دادگستری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/70رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  ابوالفضل لشگری کات دارای شناسنامه شماره 270 به شرح دادخواست به کاسه 97/194 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره نادری کات به شناسنامه1080در تاریخ 1394/1/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-ابوالفضل لشگری کات فرزند مسلم به ش.ش 270 فرزند آن مرحومه 2- ابوالفتح 
لشگری کات فرزند مسلم به شماره شناسنامه 86 فرزند آن مرحومه ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/71رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم صدیقه برادران س�لمانی قوژدی دارای شناس�نامه شماره 39 به شرح دادخواست به کاس�ه 970179/ 3 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه پیرپشت به شناسنامه 1387در تاریخ 1391/2/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه برادران سلمانی قوژدی به ش.ش 39 متولد 1334/1/2 
صادره از گناباد 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 گناباد

512/72آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای حسین قاسمیان فرزند حسن 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:حسین مهران فر فرزند اسحاق محکوم به پرداخت مبلغ 
55/500/000 ریال بابت اصل خواسته .خسارت تأخیرتأدیه از سرسید چک تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم تعیین شده از ناحیه بانک مرکزی 
؛پرداخت  مبلغ 893/750 ریال بابت هزینه دادرسی 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 

512/73آگهی اباغ دادنامه
بدینوسله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد قندابی فرزند غامرضا 2- خانم شمسیه بذرکار رودی فرزند نورمحمد فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
در خصوص دادخواست آقای سید رسول محمدی موسوی فرزند سید علی اکبر علیه شما به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو وانت پیکان مدل 
1392 رنگ سفید به شماره شهربانی 356ص 52 ایران 42 منتهی به صدور رأی شماره 970997573820029 -1397/10/18 در پرونده کاسه 
970010/ح2 مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم بنام خانم شمسیه بذرکار رودی فرزند نورمحمد را به الزام و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
وتنظیم و انتقال سند ماشین مارالذکر به نام خواهان گردیده.ورأی صادره غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در شورا سپس ظرف بیست رو 
زقابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی تربت حیدریه است مراتب یک نوبت آگهی می شود چنانچه اعتراضی دارید طی دادخواست 

رسمی با تعیین آدرس دقیق خود به دبیرخانه شورا اعام نمائید.
دبیر شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/74آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی شماره 4314  مورخه 1397/7/19روزنامه  حمایت بدینوسیله به آقایان 1- غامرضا صباغ فرزند غام محمد 2- غامحسن صباغ 
فرزند غام محمد از طریق جرائد و در 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 480-1397/7/4 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدریه به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 98/000/000 ریال بابت جمع بدهی)اصل وام و تأخیرتأدیه( تا مورخه 1397/5/20 و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از مبلغ 40 میلیون ریال از 
1397/5/20 تا یوم الوصول و مبلغ 153 هزار تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له تعاونی اعتبار 
ثامن با  وکالت سمیرا احسانبخش شده اید. مفاد اجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ  انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات 
اجرائی نیازی به اباغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام اعام نمائید.ضمنا کلیه ی هزینه 

های اجرای بر عهده محکوم علیه می باشد .
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/75آگهی 
احتراما خواهان رونوشت حصروراثت زهرا کریمی فرزقی فرزند غامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985728200121 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا کریمی فرزقی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1-حمیده کریمی فرزقی فرزند علی اکبر به ش.ش 1104 متولد 1323 همسرمتوفی 2- مرتضی  کریمی 
فرزقی فرزند غامرضابه ش.ش 80 متولد 1365 فرزند متوفی 3-محمد کریمی فرزقی فرزند غامرضابه ش.ش 744 متولد 1356 فرزند متوفی 
4- حسن کریمی فرزقی فرزند غامرضابه ش.ش 1674 متولد 1351 فرزند متوفی 5- حسین کریمی فرزقی فرزند غامرضابه ش.ش 1577 متولد 
1347 فرزند متوفی 6- علیرضا کریمی فرزقی فرزند غامرضابه ش.ش 1320 متولد 1360 فرزند متوفی 7- زهرا کریمی فرزقی فرزند غامرضابه 
ش.ش 129 متولد 1354 فرزند متوفی 8- عباس کریمی فرزقی فرزند غامرضا به ش.ش 6 متولد 1363 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2 شورای حل اختاف تربت حیدریه-محمدمهدی سلطانی

512/76آگهي مزایده
به موجب پرونده کاسه 97859 اجرای مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقي سبزوار آقای حسین ساروقی فرزند حبیب اه به پرداخت 480/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ریال خسارت تاخیروتادیه  از تاریخ 1395/2/25 الی یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و پرداخت 
مبلغ 15/135/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 12/720/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و 5 
درصد محکوم به بابت حق ااجرای دولتی در حق دولت محکوم گردیده است. با توجه به انیکه نامبرده تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدامي ننموده است ازناحیه محکوم له ششدانگ پاک ثبتی 9534 فرعی از دو اصلی بخش 12 سبزوار متعلق به حسین ساروقی می باش جهت 
استیفای محکوم به به شرح ذیل معرفی پس از ارجاع امر به کارشناسی به شرح ذیل ارزیابی می گردد:ششدانگ پاک ثبتی یک طبقه مسکونی 
و دارای یک دربند مغازه با نمای سرامیک طرح سنگ دارای امتیازات آب و برق و گاز که در تصرف خود محکوم علیه حسین ساروقی واقع در 
سبزوار بلوار امام خمینی- خیابان عباسیه – عباسیه 16/2-پاک 96 می باشد لذا با توجه به موقعیت مکانی ، مساحت و کاربری، کیفیت مصالح 
مصرفی و عرف محل، ارزش ششدانگ ملک مذکور برابر 73/000/000 تومان تعیین و تقدیم می گردد. مقرر گردید مزایده در روز دوشنبه مورخ 
1397/11/08  ساعت 11 صبح ازطریق مزایده حضوري وباحضور نماینده دادستان محترم عمومي وانقاب شهرستان سبزوار در محل اجرای احکام 

مدني دادگستری به فروش می رسد. تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاري مي باشد .
دادورزاجراي احکام مدني دادگستري شهرستان سبزوار- شم آبادی

سازمان ثبت اسنادواماک کشور512/77
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصی
 حوزه ثبتی بجستان

پیروآگهي تحدید حدود قبلي که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و 
ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر:

پاک دو – اصلی سرده
1303 فرعی مفروزی از یک فرعی از دو اصلی آقای محمدحس�ن هادی و خانم نرجس روش�ن قسمتی از ششدانگ یکباب منزل باالسویه هر 

کدام نسبت به سه دانگ مشاع 
در مورخ 1397/11/17 ساعت ده صبح انجام خواهد شد. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک صاحبان ومجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله 
این آگهي اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در 
موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبورملک مورد آگهي با حدود اظهارشده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد واعتراضات مجاورین 
نسبت به حدودو حقوق ارتفاقي و نیزصاحبان اماک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تاسي روز ازتاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد ودراجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي ، معترضین مي بایست ازتاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم وگواهي ازم ازمرجع مذکور اخذ وبه این اداره 

تسلیم نمایند 0 تاریخ انتشار 1397/10/22 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بجستان – حمیدرضا باقرزاده

511/78آگهی
آقای صالح دروگر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم نرجس ابراهیمی فرد به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970296 منجر به صدور اجرائیه  علیه شما مبنی بر 1� مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/804/000 ریال هزینه دادرسی الصاق 
تمبر و 450/000 هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 97/3/28 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان 4� نیم  عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب 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 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/79آگهی
آقای عباس محرری پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای داود سلیمانی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970403 منجر به صدور اجرائیه  علیه شما مبنی برپرداخت 1� مبلغ 9/500/000 ریال بابت اجور معوقه به مدت یک ماه از قرار ماهیانه 9/500/000 
ریال 2� مبلغ 58/600/000 ریال  )پانصد و شصت هزار تومان( بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 96/4/6 به مدت 14 روز 3� مبلغ 1/436/750 
ریال هزینه دادرسی 4� مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان 5� نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است. لذا مرتب 
وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار 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 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/80آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی: 971109 خواهان محمدرضا سرابی دادخواستی به طرفیت خوانده عباس سحر خیز به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای  حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد � 
بلوارکوثر 15 ارجاع و به کاسه 9709987515000903  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/30 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 شورای حل اختاف مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زکیه زشکی

511/81آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی: 970838.  بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به  آقای حمیدرضا ملک آبادی فرزند علی  فعا مجهول المکان اباغ میگردد در 
مورد دادخواست امیر ناظران علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977515001357 مورخ 1397/9/15 در پرونده کاسه  
9709987515000644 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 165/700/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/444/150 ریال هزینه دادرسی 
الصاق تمبر و مبلغ 450/000 ریال هزینه درج  آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/3 سر رسید تا یوم اادا که بر مبنای نرخ 
تورم بانک مرکزی  محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق  تعرفه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� زکیه زشکی

511/82آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به  زهرا عادلی زاده فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست رضا ذوالفقاری زاده علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513201168 مورخ 97/09/11 در پرونده کاسه  302/970742 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت 313/000 ریال هزینه دادرسی و  مبلغ 450/000 ریال هزینه انتشار آکهی در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد. 
قاضی شعبه 302 شوراهای  حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهدی امانی

511/83آگهی وقت رسیدگی
خواهان محمد یساقی دادخواستی به طرفیت خوانده رضا ابراهیمی کوخدان به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد � بلوارکوثر 15 ارجاع و به کاسه 
971038  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/08 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 دستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید  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 را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � رشید

511/84آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید علی زاده فرزند منصور
شمار بایگانی: 971046. خواهان خانم حدیثه نصرتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید علی زاده به خواسته مطالبه نفقه معوقه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709985408401041 شعبه 90 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/01 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از  تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 90 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سحر 
شجاع

511/105آگهی 
محکوم له:آقای ایرج فزونی فرزند ارسان-محکوم علیه:فرحناز بهرامی پناه فرزندعلی اکبر-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  
به خانم فرحناز بهرامی پناه فرزند علی اکبر که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه24 دادگاه خانواده مشهد 
درپرونده کاسه24/970429 بموجب دادنامه شماره9709977580100650مورخ1397/07/09 صادره ازشعبه 24 دادگاه خانواده مشهد محکوم 
علیه محکوم به تمکین ازمحکوم له)زوج(وپرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه می باشد.. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له,یااباغ 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 
 مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/106آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم احمدعلی خجس�ته راد,پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی حسین بدری فرزند عباسعلی علیه شمابدینوسیله اباغ می 
شود که پرونده کاسه21/960928ش�مامحکوم به:پرداخت485/000/000ریال بابت اصل خواسته وهمچنین پرداخت خسارات دادرسی ازباب 
تسبیب)339/000تومان(ونیز پرداخت وجوه ثمن ماخوذه ازتاریخ پرداخت ثمن لغایت یوم الوصول آن برمبنای شاخص تورم اعامی ازسوی بانک 

مرکزی که درمرحله اجرای احکام محاسبه وبراساس آن نیز هزینه دادرسی وتمبر قانونی راپرداخت وابطال خواهدنمود.
مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/107آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم سیدهاشم غفوریان جاوید,پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی کاظم امیریان-جوادجان مشهدی-ابراهیم قربانی-علی صادقی 
پور-جوادکامل طباخ-باقردوزنده خراسانی-اصغرتوکلی-سعیدکربائی علیه شمابدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه21/940971شمامحکوم 
به:پرداخت485/000/000ریال بابت اصل خواسته وهمچنین پرداخت خسارات دادرسی ازباب تسبیب)339/000تومان(ونیز پرداخت وجوه ثمن 
ماخوذه ازتاریخ پرداخت ثمن لغایت یوم الوصول آن برمبنای ش�اخص تورم اعامی ازس�وی بانک مرکزی که درمرحله اجرای احکام محاسبه 

وبراساس آن نیز هزینه دادرسی وتمبر قانونی راپرداخت وابطال خواهدنمود.
مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/108آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای توفیق محمدیان فرزند  
خواهان خانم نسیمه میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای توفیق محمدیان به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987601601162 شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/28 
ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/109آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به عصمت خندان نسب  
خواهان رضا توکلی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده عصمت خندان نسب به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987514600961 شعبه 316شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/4 
ساعت8/30 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 اموردفتری دادگاه شعبه316شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/110آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قربان محمدزاده فرزندحسن  
خواهان معصومه یوس�فی پوردادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای قربان محمدزاده  به خواسته تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987575700783 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ1397/12/12 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 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/111آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجید مومن فرزندخلیل
خواهان آقای غامحسین صحتی یزدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید مومن فرزند خلیل به خواسته جلب ثالث مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609987575900344 شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/24 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 شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/112آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی حسین زاده هروی فرزنداکبر  
خواهان سازمان پسماند شهرداری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی فخری و... به خواسته مطالبه وجه و... مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987579200764 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/28 ساعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی سابق(

511/113آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدحسن قربانی فرزندبراتعلی  
خواهان شرکت زمزم ایران دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدحسن قربانی فرزندبراتعلی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578900247 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/07 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

511/114آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسماعیل خادمی فرزندرضا  
خواهان خانم معصومه سعیدفر فرزندحسن دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل خادمی فرزند رضا به خواسته اثبات نسب مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985113800980 شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/30 ساعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دفتر شعبه25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد
511/115آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدحسین موسوی فرزند سیدغامرضا  

خواهان خانم ناهید ظهری فرزندنعمت اه دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای سیدحسین موسوی فرزندسیدغامرضا به خواسته ماقات 
فرزندمش�ترک بنام س�یده رقیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 970837ش�عبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/30 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.
مدیردفتر شعبه29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/116آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رحمان تشکری عباس زاده 
فرزندحسینعلی  

خواهان خانم فاطمه نوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رحمان تشکری عباس زاده به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985114000914 شعبه4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)45خانواده 
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/08 ساعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)45خانواده 
سابق(

511/117آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمود محمدآبادی فرزندگرگ علی  
خواهان خانم زهراخدایی جهان آباد فرزندیوسف دادخواست طاق به طرفیت خوانده آقای محمود محمد آبادی به خواسته طاق مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587600999 شعبه 30 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/07 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.
مدیردفتر شعبه30 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد
511/118آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدرضا سیرجانی فرزند غامحسین  

خواهان خانم حانیه حیدرنژاد مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا سیرجانی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987586300983 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/12/20 س�اعت 10 تعیین  که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگه�ی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریاف�ت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/119آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبرحاجی زاده حاجی آبادی 
فرزندهاشم  

خواهان خانم اعظم داوطلب فرزندحسنعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبرحاجی زاده حاجی آبادی فرزندهاشم به خواسته طاق 
به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609987586901165 شعبه19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/12/12 ساعت 9/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/120آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غامعلی جعفری  
خواه�ان خان�م مومنه جعفری دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده آق�ای غامعلی جعفری به خواس�ته تنفیذ طاق مط�رح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587400852وش�ماره بایگانی970882 شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
ش�هیدمطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/11/28 ساعت 8/30 جهت رسیدگی و استماع اظهارات گواهان 
خواهن تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دفتر شعبه28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/121آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدجنابی فرزند ریاض  
خواه�ان خان�م فاطم�ه مدب�ری پارس�ا فرزندج�واد دادخواس�تی به طرفی�ت خوان�ده آق�ای محمدجناب�ی فرزندریاض  به خواس�ته 
اثب�ات نسب)فرزندمش�ترک ب�ه نام خاطره جنابی 4س�اله نس�بت به پ�در( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709987580200611 شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)52خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ1397/12/09 س�اعت 10 تعیین  که حس�ب 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 شعبه22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد)52خانواده سابق(

511/122آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کاسه پرونده :970703 وقت مراجعه:یک هفته پس ازدرج آگهی خواهان :زکیه سادات طاغونی فرزندسید محمود خوانده:عباس فرزانه 
ی مارشک فرزندموسی خواسته :طاق-معرفی داور خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه10 
ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 ق.آ.د.م ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر 
دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت معرفی داورحضور 

بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 10دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد

511/123آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده :25/970920 وقت رسیدگی:مورخه1397/11/29ساعت11 خواهان :مصطفی اله پورفدافن فرزندعباسعلی خوانده:سیدمحسن 
چش�می فرزند سیدعلی اصغر خواس�ته :مطالبه وجه چک-مطالبه وجه بابت سندحسابداری-خس�ارات دادرسی وتاخیرتادیه خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي 

ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/124آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده :25/970952 وقت رسیدگی:مورخه1397/12/05ساعت9 خواهان :مسلم باغبان گلستانی فرزنداکبر خوانده:مجیدشیرآل محمد 
فرزنداصغر خواس�ته :اثبات وقوع بیع-الزام به تنظیم سندرسمی ملک-مطالبه خسارت-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره-مطالبه خسارات 
دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط 

یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/85آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به 1- الیاس مظلوم بجدن فرزند قربانعلی 2- علی محمد فاتح بجدن فرزند محمدتقی 3- مهدی فاتح بجدن فرزند علی محمد4- سعید رازقندی 
فرزند محمد اباغ که بانک مهر اقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 5/97/926 ثبت و برای مورخه 97/11/28 
س�اعت 16/30  وقت رس�یدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی 

دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه  5 شورای حل اختاف سبزوار

512/86رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه سیدرضا هاشمی طلب فرزند سیدبرات طی کاسه 11/97/530 درخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته خیرالنساء برغمدی فرزند 
مهدی  به شناس�نامه ش�ماره 37 در مورخه 1397/5/13  مرحوم شده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از به: 1- سیدبرات اله هاشمی طلب 
1391 همسر مرحوم 2- سیدرضا هاشمی طلب 34737 فرزند مرحوم 3- سیدحسن هاشمی طلب 757 فرزند مرحوم4- سیدحسین   هاشمی 
طلب 673  فرزند مرحوم5- س�یدجواد هاش�می طلب 36915 فرزند مرحوم6- زهرا بی بی هاشمی طلب 1665 فرزند مرحوم .اینک درخواست 
مزبور 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.
شعبه چهارده شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

512/87آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به زهرا گل دادی فرزند عباسعلی  اباغ که علی اکبر رستمی فرزند باباعلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 9/97/843 
ثبت و برای مورخه 97/12/7 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 دریافت نمائید. 
شعبه  9 شورای حل اختاف سبزوار

512/88آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای یوسفعلی میراخوری فرزند علی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که خانم سلطان زارعی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه 
به طرفیت شما به شعبه پنجم شورای حل اختاف بردسکن ارائه و  به کاسه 97/366 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 97/11/23 ساعت 5 عصر 
وقت رس�یدگي تعیین گردیده اس�ت، 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 پنجم شهرستان بردسکن مستقر در مجتمع شماره به نشانی بردسکن خ قائم 17 مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه پنجم شورای حل اختاف بردسکن

512/89آگهي اباغ دادنامه
پیرواگهي هاي قبلي وروزنامه محلي به آقاي حسین امیری کریم آبادی فرزند امیر )فعامجهول المکان( اباغ مي شودکه آقاي علیرضا اسماعیلی 
فرزند رمضان دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شماو--- تقدیم شورا نموده که به کاسه3/1458/97 اصاحیه- 3/348/97 اصلی ثبت 
و بموجب دادنامه 1358-97/10/12 اصاحیه – 474-97/5/24 اصلی  محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و یکصد وشصت و یک هزار و 
یکصد و هفتاد و دو ریال) خواسته – هزینه دادرسی برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/4/13( شده اید لذاچنانچه به حکم صادره اعتراض 

دارید ظرف بیست روزازتاریخ انتشارآگهي دادخواست واخواهي خودراتنظیم به دفتردادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شوراي حل اختاف حوزه سوم تربت جام

512/90آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 970675  شعبه اول دادیاری  دادسرای عمومی و  انقاب خوشاب آقای یارمحمد مهدی زاده فرزند مهدی  در اتهام کاهبرداری رایانه 
ای و سرقت مبلغ 43/800/000 ریال از حساب شاکی آقای عباسعلی خوش آبی فرزند علی اصغر تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار 
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه نزد بازپرس محترم دادسرای خوشاب احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور، تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
بازپرس دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خوشاب

511/91آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای حمیدرضا جهانشیری
تجدیدنظرخواه آقای مهدی وفائی سبزوار دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای حمیدرضا جهان شیری نسبت به دادنامه 
شماره9709977577401147 درپرونده کاسه24/970020شعبه24 تقدیم که طبق موضوع ماده73و346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراانتشارآگهی می گردد تاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی رادریافت وچنانچه پاسخی 

داردکتبا به این دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس ازانقضاءمهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه24دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/92آگهی
بدینوسیله اعام می نماید به موجب درخواست خواهان محمودسعیدی گوجگی به وکالت محمدعبدالهی فرزندقاسم بطرفیت خواندگان احمد 
سعیدی گوجگی-جعفرسعیدی گوجگی-زهراجعفری گوجگی بخواسته قرارتحریرترکه مرحوم غامحسین سعیدی گوجگی طی شماره971817 
درشعبه265 صادرووقت اجرای قرارساعت9مورخه1397/12/4 تعیین گردیده است لذاورثه یانماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی 
وکس�ان دیگری که حق برترکه متوفی دارند دعوت می ش�ود درموعدمذکور درمحل این شورا باآدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد 

میدان میرزا کوچک خان روبروی تاارپردیس مجتمع 5شورای حل اختاف شعبه265 حاضرشوند عدم حضور دعوین مانع اجرای قرارنخواهدبود.
مدیردفتر265 مجتمع شماره 5شورای حل اختاف مشهد

511/93اباغ رای غیابی دادگاه
شماره بایگانی:970739-درخصوص دادخواست تقدیمی خانم دنیاعلوی فرزندحسن بطرفیت آقای باسم حلی فرزندحسون بخواسته اثبات واقعه 
طاق بالتفات به مطاوی پرونده دادخواست تقدیمی وضمائم ابرازی استماع اظهارات زوجین ماحظه می گردد خواهان اختصاراعنوان نموده باخوانده 
سال73بصورت شرعی ازدواج نموده ودرتاریخ92/10/13 بصورت عادی طاق خلع اول انجام شد دارای سه فرزندمشترک بنامهای1-سارا24ساله2-

زهرا23ساله3-یوسف20ساله می باشیم فرزندان نزد زوج می باشند تقاضای اثبات طاق رادارم.خوانده علی رغم اباغ قانونی واطاع ازوقت دادرسی 
درجلسه رسیدگی حاضر نشده وایحه ای نیرارسال نداشته ودرنتیجه دفاعی بعمل نیاورده ودعوی مطروحه مصون ازهرگونه ایراد وتعرضی باقی مانده 
علیهذابه مراتب فوق واظهارنظرقاضی محترم مشاوروتوجهابه اظهارات شهودتعرفه شده از ناحیه خواهان که درمقام ادای شهادت بارعایت موازین 
ش�رعی وقانونی متفقا برادعای خواهان صحه نهاده اند دادگاه دعوی خواهان را وارد تش�خیص داده ومستندا به ماده1257 قانون مدنی وماده198 
و230قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات واقعه طاق خلعی نوبت اول صادر می نماید.رای صادره غیابی بوده پس ازاباغ ظرف مدت بیست روز 
قابل واخواهی درشعبه صادرکننده رای می باشد درصورت اباغ وسپری شدن مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه27دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد مقدس

511/94آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73و346 قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی به تجدیدنظرخوانده,ناصرعبدالهی-اکرم 
غیبی مشهدی-اشرف خاکشورچنبرغربال-حسن حاجی زاده ناوخ-لیاقاضی کرباسی-اداره ثبت اسناد واماک ناحیه2-محمد فدوی-سهیاذریه 
امن-محمدمحمدی—اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی-اعظم محمدی-علی محمدی -لیامحمدی-هیات تصفیه تعاونی مسکن 
لشکر77-محسن عبدالهی شاه بنده-هدی محمدی-علی اکبر جلیلی-عشرت علی کردی- بی بی آمنه فتوحی اول سیدآباد-صدیقه رمضانی-

فاطمه محمدی-حسین مرادی دمسگی-نعمت سپهروش فعا مجهول المکان اباغ می شود که سیدمجید اساسی نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره 
801463 در پرونده ش�ماره 21/941007 تجدیدنظر خواهی کرده اس�ت. لذا مراتب با درج در روزنامه به ش�ما اباغ می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار  این آگهی بامراجعه به دفتر دادگاه و اعام نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی چنانچه پاسخی 
دارید کتبا اعام نمائید پس از گذشت ده روزاز انتشار آگهی اعم ازاین که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر 

ارسال خواهد شد .
مدیر دفتر  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/95آگهی
خانم غزال سپیده پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارکنان ایران بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه961089 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر محکوم است به پرداخت مبلغ 119/017/713ریال مطالبه وجه سه فقره چک به 
شماره های 1598/591393/20مورخ95/11/15 و1598/591394/57مورخ95/12/1 و1598/591395/43 مورخ95/12/15 بابت اصل خواسته مبلغ 
3/345/250ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 4/056/425ریال بابت حق الوکاله وکیل وهزینه انتشارآگهی در روزنامه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید هریک ازچکها 95/11/5 و95/12/1 و95/12/15 تا یوم اادا که برمبنای تغییرشاخص نرخ تورم شاخص اعامی ازسوی بانک  مرکزی دراجرای 
احکام محاسبه خواهدشد درحق محکوم له وپرداخت هزینه نیم عشر دولتی درحق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات 

اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه188 شوراهاي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/96آگهی اباغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان
آقای محمدذکاوت منش فعا مجهول المکان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی علیرضا خیرآبادی بطرفیت شما بدینوسیله بشما اباغ می شود 
که پرونده کاسه970112بموجب درخواست اجرای حکم دادنامه شماره9709907577500725 منجربه صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت 
مبلغ دویست وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ شش میلیون وششصد وچهل وهشت هزارریال هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سفته تا یوم اادا که پس ازقطعیت دادنامه توسط دایره اجرا برمبنای شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه خواهدشد 
در حق محکوم له و نیم عشردرحق دولت گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج 
می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد 

مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/97آگهی اباغ اجرائیه
آقایان مجیدتیریان ومصطفی غامپور وخانمها صغرا کرمانی وفرش�ته علی زاده وفرش�ته خس�رویان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی 
بانک مهراقتصادعلیه ش�ما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاس�ه27/950502 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 
17/014/000ریال گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده 
روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/98آگهی اباغ اجرائیه
آقایان غامرضا فرجامی نیاوغامحسین فرجامی وابراهیم اسماعیلی وناصرچمن آرا پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مهراقتصادعلیه 
شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه27/950503 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 16/867/000ریال گردیده 
است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع 
اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/99آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم راضیه میش مس�ت که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508801165 صادره از شعبه 249در پرونده شماره 970632 محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ1/992/000ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ودرج در آگهی خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک1396/10/15تایوم ااداء 
درحق خواهان 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
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  شهرستان مشهد

511/100آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سیدحسن موسوی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516101226 صادره از شعبه 262در پرونده شماره 970737 محکوم به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران 
پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک الی یوم اادا و نیز پرداخت مبلغ 561/000 ریال بابت خسارت وارده 
به سبب هزینه دادرسی وهفتصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له خانم عاطفه اندخشیده باوکالت محبوبه باصری باغسیاه وپرداخت 
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 262 شورای حل اختاف مجتمع 5میرزاکوچک خان  مشهد

511/101آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای پرویز هال فریمان فرزندحسین که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977509600938 صادره از شعبه 257در پرونده شماره 970518به صورت تضامنی )پرویز هال فریمان فرزندحسین 
وعلیرضا ابوئی مهریزی فرزنداصغر( محکوم به پرداخت مبلغ چهل ویک میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک11/000/000ریال مورخ1396/2/10-30/000/000ریال مورخ96/2/15 الی یوم اادا و نیز پرداخت مبلغ  یک میلیون 
ودویست ونود ونه هزاروپانصدهزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای ابوالفضل جعفری فرزند علیرضا 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 257 شورای حل اختاف مجتمع 5شهرستان مشهد

511/102آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای وحید بهلول فرزندمحمد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977509601246 صادره از شعبه 257در پرونده شماره 970817 محکوم به پرداخت جمعامبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررس�یدچک1397/1/31 و1397/2/31 و1397/3/31 و1396/12/30  
هرکدام 25/000/000ریال الی یوم اادا و مبلغ 2/114/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی طبق تعرفه ومبلغ150/000ریال بابت درج 
آگهی درحق محکوم له آقای قادر وحدانی فرزندپرویز 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 257 شورای حل اختاف مجتمع 5شهرستان مشهد

511/103آگهی 
محکوم له:موسسه میزان بانمایندگی بانک صادرات ایران-محکوم علیهم:فاطمه تاجیک فرزندولی اله-سید امیررئیس الساداتی فرزندسیدکاظم-
محمدسلمانی قاسم آبادی فرزند عبدالرحمن-حسن علیزاده فرزندغام حیدر-اسد اسدی زاده فرزندعلی-پیرو  آگهی های منتشره در جراید 
بدینوسیله  به فاطمه تاجیک فرزندولی اله –سیدامیررئیس الساداتی فرزندسیدکاظم-محمدسلمانی قاسم آبادی فرزندعبدالرحمن-حسن علیزاده 
فرزندغام حیدر-اسداس�دی زاده فرزندعلی که مجهول المکان می باشد اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از دادگاه خانواده مشهد درپرونده 
کاسه930166 بموجب دادنامه شماره9309977596200043مورخ صادره ازشعبه دوم دادگاه خانواده مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
310/000/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت برمبنای نرخ 31درصد وهزینه دادرسی به قرار 
تضامنی درحق خواهان ونیزپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت.. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له,یااباغ 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 
 مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/104آگهی 
پیروآگهی های منتش�ره درجرایدبدینوسیله به آقای محمود دارپور که مجهول المکان می باش�د اباغ می شود طبق اجرائیه درپرونده970382 
به موجب دادنامه ش�ماره9709977887600590 و9709977887600676 مورخ1397/10/02 صادره ازش�عبه 26دادگاه خانواده مش�هد بموجب 
درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره 1397025002114093 وشماره دادنامه مربوطه9709977887600590 ودادنامه 9709977887600676 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت ماهانه مبلغ  چهارمیلیون ریال بابت نفقه فرزند مش�ترک بنام حس�نا باش�د ازتاریخ تقدیم دادخواست 
1397/04/27 وهمچنین پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ41600تومان وهمچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ40000تومان هزینه 
اجرای دعاوی غیرمالی درامورخانواده درحق دولت.. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب ازمحکوم له,یااباغ 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 
 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/125آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کاس�ه پرون�ده :25/970976 وق�ت رسیدگی:مورخه1397/12/06س�اعت12/30دقیقه خواه�ان :بانک ملت خوانده:س�یدمحمد فاطمی مقدم 
فرزندسیدرضا-غام حسن امینی فرزندکرمی خواسته :مطالبه وجه –خسارات دادرسی وتاخیرتادیه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/126آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده :25/970928 وقت رسیدگی:مورخه1397/11/27ساعت10/30 خواهان :بانک رفاه کارگران خوانده:سیدعباس نظام خیرآبادی فرزند 
س�یدمحمد خواس�ته :مطالبه وجه بابت قرارداد وخسارات دادرسی وتاخیرتادیه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/127آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :27/971009 وقت رسیدگی:97/11/29 ساعت8/30 خواهان :علیرضا سقاءعیدگاهی خوانده:راضیه جاودانی-حسین دائمی سیار-
امیرحسین حبیب-شیواحبیب خواسته :الزام به تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه4 
ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه 
مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا 

اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده :970369 وقت رسیدگی:97/11/29 س�اعت9 خواهان :علیرضا همتیان خوانده:رضاصبوری خواسته :تایید فسخ قرارداد خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه4 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/129آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده :971019 وقت رسیدگی:97/12/06 ساعت9 خواهان :احمداخوان سلماسی خوانده:کامران اخوان سلماسی خواسته :تقسیم ترکه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت 

منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
منشی دفتر شعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/130آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :970998 وقت رسیدگی:97/12/04 ساعت8 خواهان :فرزانه نوعی خواندگان:محمدغفاری خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
منشی دفتر شعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/131آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :970927 وقت رسیدگی:1397/11/29 ساعت8 خواهان :حسین عطاپورمشهد خوانده:حسن عطاپور مشهد خواسته :تنظیم سند 
رسمی-اثبات وقوع بیع خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط 

یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
منشی دفتر شعبه21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/132آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  
خواهان ها قدسیه بهزادیان ومحمدرضا بهزادیان وحمیده بهزادیان وحسین بهزادیان وماه رخ شاه رخ وزهره بهزادیان وانسیه بهزادیا ومحمدهادی 
بهزادیان ومحمدجعفربهزادیان وطاهره بهزادیان ومحمدناصربهزادیان ونرگس بهزادیان وجوادبهزادیان وحوریه بهزادیان ومحمدمهدی بهزادیان 
وفرحناز بهزادیان ومحبوبه بهزادیان ومحمدکاظم بهزادیان ومحمدابراهیم بهزادیان ومحمدبهزادیان وزهرابهزادیان وفاطمه بهزادیان ولیلی بهزادیان 
ومحمدباقربهزادیان دادخواستی به طرفیت خواندگان احمداسماعیلی-مهری اسماعیلی-محسن اسماعیلی-مجیداسماعیلی-مهدی اسماعیلی به 
خواسته تخلیه ومطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609987580300331 شعبه 15 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی جهت ادامه دادرسی وبررسی امکان صلح وسازش 
واقدامات عملی جهت صلح وسازش تحقیق گرددمورخ 1397/12/08 ساعت 8/30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا 
خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.رای این دادگاه توسط دادگاه تجدیدنظرنقض وجهت رسیدگی اعاده شده است
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق(

آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  511/133
خواهان آقای علی جانقلی فرزندعزیزاه دادخواس�تی به طرفیت آقایان وخانمها خدیجه آش�ورزاده وفاطم�ه زمانی-پروین رضائی برون فرزند 
محمدباقر-محمدحسن زمانی برون فرزندمحمدباقر-محمدرضارضائی برون فرزند محمدباقر-محمدجوادرضائی برون فرزندمحمدباقر-محمدعلی 
رضائی برون فرزند محمدباقر-شهین قربانی-ولی اله قلی زاده برون فرزند فیض اله-محمدحسن صالح پور-مرضیه ابراهیم نژاد-محسن کرمانی 
فرزندغامحسین-قاسم کرمانی فرزندغامحسین-مهدی کرمانی فرزندغامحسین-فاطمه کرمانی فرزندغامحسین-مرادمژدهی فرزند براتعلی-
عاطفه کرمانی فرزندغامحسین-علیرضامحمدرضاییان آبگرگی فرزندغامحسین-محمدحس�ین رضائی برون فرزند محمدباقر-اداره کل راه 
وشهرس�ازی اس�تان خراسان رضوی-سازمان ملی زمین ومسکن-سازمان راه ومسکن وشهرسازی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
واثبات وقوع بیع ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه22ارجاع گردیده وبه شماره22/971039ثبت 
ووقت رس�یدگی برای 1397/12/14 س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه وبه 
تجویزماده73قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید. 
مدیردفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/134آگهي اباغ وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم  
خواهان آقای رضاهوشمند یوسف زاده فرزندحسین وخانم نرگس سلیمی فرزندحبیب دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم هوشمندیوسف 
زاده فرزندحسین وخانم سپیده تابنده فرفرزند هاشم به خواسته ابطال معامله وابطال سند رسمی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه22ارجاع گردیده وبه شماره22/970988ثبت ووقت رسیدگی برای 1397/12/15 ساعت 9 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خواندها و درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده73قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از 

تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید. 
مدیردفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/135آگهي اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  
خواهان آقای غامحسین زارعی فرزندمحمد دادخواستی به طرفیت خوانده ها خانم ها وآقایان محسن عالی فرزندقدیر وعلیرضا قربان زاده وناصر 
عالی ومنصوره محمدی وصابر هنرمند زاده وزهرااسکندری وهادی بهمدی وغامحسن رستگارمقدم وامین شایان منش به خواسته اثبات وقوع بیع 
والزام به اخذپایان کار والزام به اخذصورتمجلس تفکیکی به الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه22ارجاع 
گردیده وبه شماره22/971004ثبت ووقت رسیدگی برای 1397/12/06 ساعت 10 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندها و درخواست 
خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده73قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به 

دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید. 
مدیردفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/136آگهی 
خواهان گل افروز شاهسون قره غونی دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم شاهسون قره غونی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه92 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه 971210 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت8/30 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.
دفترشعبه92 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/137آگهی 
خواهان حسین اصغر برزنونی دادخواستی به طرفیت خوانده خدادادآقایی به خواسته مطالبه اجرت المثل چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مش�هدواقع در مشهد-میدان 
میرزاکوچک خان-روبروی تاارپردیس ارجاع و به کاسه 970883 ثبت گردیده جهت ماحظه نظریه کارشناس واظهار هرمطلبی اثباتا یانفیا ظرف 
مهلت یک هفته به شعبه مراجعه نمائید 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 ونظریه کارشناسی رادریافت نمایید.
مسئول دفترشعبه249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/138آگهی 
خواهان مجتبی حسین زاده دادخواستی به طرفیت خوانده گان حامدحسین ومهدی هاشمی به خواسته اثبات عقدبیع چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-
میدان میرزاکوچک خان-روبروی تاارپردیس ارجاع و به کاسه 971160 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 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.
دفترشعبه249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/139آگهی 
خواهان جواد ذاکری ش�هن آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده مظفرثمره ش�هریار بهرامی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-میدان 
میرزاکوچک خان- ارجاع و به کاسه 971227ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت8 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 شعبه241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/140آگهی 
خواهان احسان محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده محمودناصری 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 971113 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ1397/12/04 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

511/141آگهی 
خواهان آقای روح اله نصیرالدینی دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمدرضا زاده به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طاب میدان میرزاکوچک 
خان ارجاع و به کاس�ه 971185 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت8 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 امور دفتری شعبه262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/142آگهی 
خواهان آقای حسین مطلق دادخواستی به طرفیت خوانده وحید فیروزی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به 
کاسه 971186 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/28 ساعت8 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 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 شعبه262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/143آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان فاطمه مومن دادخواستی به طرفیت خوانده محمدشعرباف به خواسته مطالبه اجورمعوقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهدواقع در مشهد-بلواروکیل آباد-بلوارکوثر-کوثر15 ارجاع 
و به کاسه971087 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/04 وساعت8 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 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.
دفترشعبه302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/144آگهي  
بدینوسیله به خانم فاطمه ذبیحی  فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که آقای محمدرضا اصغرپورقوشخانه دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت به 
طرفیت شما به شعبه 188 شوراي حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 971006  ثبت  و در مورخه1397/12/06 ساعت 9وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی  بلوار کوثر-کوثر15مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا 

غیابا رسیدگي  خواهد شد
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  برابر رای شماره   139560301060012407 و اصاحی  139760301060003693 هیات 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای / سید حسن هل اتائی  فرزند  
س�ید ابوالقاسم  بشماره  شناسنامه  64981  صادره از تهران سه دانگ از ششدانگ  یک باب خانه به 
مساحت 125 مترمربع پاک 847 فرعی از 100 اصلی واقع در عمرو آباد ورامین خریداری از مالک رسمی 
آقای عباس سیدی نیاسر محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله  15 
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/7  
م.الف 507 ث      رئیس ثبت اسناد و اماک  - محمد رحیم پور راینی

دادنامه
پرون�ده کاسه9709981721100466بایگانی970468شعبه11ش�ورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971721100695خواهان حسین کاظمی ف عباسعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهرداری فروشگاه تماشارایانه 
خوانده بهاره عسگری ف علی بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه وجه سفته 
رای قاضی شورا درخصوص دعوی حسین کاظمی طرفیت خوانده بهاره عسگری ف علی بخواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال وجه یک 
طغری سفته بشماره خزانه داری کل055133بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باعنایت به محتویات پرونده تصویر مصدق سفته 
مس�تند دعوی خواهان توجها به اظهارات خواهان درجلس�ه رسیدگی مورخ97/8/9ش�وراونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاریع 
درروزنامه صاحب قلم نش�رآگهی درتاریخ97/7/8درجلسه رسیدگی شورا حاضرنش�ده ودرقبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است 
وباعنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ97/8/9دعوی خواهان واردتشخیص وبااحراز اشتغال ذمه خوانده ومستندا 
به ماده9قانون شوراهای حل اختاف ومواد223و307و249و309قانون تجارت ومواد198و519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامور مدنی حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت یک طغری سفته بشماره خزانه داری کل055133وپرداخت مبلغ 
سیصدوسی وهشت هزارریال بابت هزینه دادرسی ودرخصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/7/1تازمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعامی بانک مرکزی درحق خواهان صادر واعام میگردد رای صادره غیابی محسوب وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه وظرف 20روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1380-قاضی شعبه11شورای حل اختاف گرگان-آدینه شاه

آگهی مزایده مال غیرمنقول-نوبت دوم
   درکاسه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتولبادآااامکانمبلیبلیب)نیابت واصله بشماره 9409980056700367 ازشعبه 
اول اجرای احکام مدنی گرگان که بشماره970412/ثبت این واحد اجراء گردیده است محکوم علیه ساسان قره خانی آلوستانی ف حسین باوکالت 
خانم ناصری محکوم بپرداخت7سکه بهارآزادی)به نرخ روز درزمان ثبت پرونده مبلغ ریالی7عدد سکه بهارآزادی309/400/000ریال بوده است(
درحق محکوم له سحر احمدی باوکالت گرزین و مبلغ 15/467/331ریال بعنوان هزینه اجراء درحق دولت محکوم میباشد باعنایت به تعرفه مال 
غیرمنقول بمساحت 200مترمربع باستناد مبایعه نامه عادی متعلق به شخص ثالث به هویت سجادقره خانی آلوستانی ف حسین وتوقیف بعمل 
آمده که موردارزیابی کارشناس محترم دادگستری قرارگرفته است که بارعایت شرایط مزایده بصورت مشاع بمیزان محکوم به بتعداد61/88سهم 
مشاع از100سهم بفروش میرسد متقاضیان خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه وپیشنهاد خودرا برای خرید مال مورد مزایده ارایه 
نمایند وبرنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رااز قیمت پایه کارشناسی شده توسط کارشناس ارایه وقبول نماید)توصیف اموال(1قطعه 
زمین بمساحت200مترمربع واقع درانتهای خیابان آیت بعداز20متری متصل به دبیرستان جابر با حدود واربعه شمال بطول20متروصل به زمین 
عبدالرضا شیخ نظری جنوب بطول 20متروصل بقطعه 6مهدی شیخ نظری شرق بطول10متروصل به خیابان آیت غرب بطول10متربقطعه 22برطبق 
نقشه تفکیکی عرصه فوق زمین خالی وبدون اعیان میباشد وبابررسی بعمل آمده ارزش هرمترمربع زمین مورد نظر2/500/000ریال وارزش مجموع 
زمین500/000/000ریال ارزیابی واعام گردیده است1-زمان مزایده روزدوشنبه مورخ1397/11/08ساعت9الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که 
بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز 
والباقی را حداکثر ظرف 1ماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 
142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت 
جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط 

مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد.
1280-مدیردفترواحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول-میرشکار

دادنامه
نهای�ی  س�ابق(تصمیم  بندرگز)101جزای�ی  کیفری2شهرس�تان  کاسه9709981743100370بایگانی970366ش�عبه101دادگاه  پرون�ده    
شماره9709971742400739متهم وحید پلنگی ف عبدالکریم بنشانی گلستان بندرگزمسکن مهر بلوک3ط2-اتهام رانندگی وسیله نقلیه موتوری 
بدون گواهینامه مخصوص گردشکاردرتاریخ1397/04/22مامورین انتظامی شهرستان بندرگز علیه وحیدپلنگی مبنی بررانندگی بدون گواهینامه 
رانندگی به دادسرای عمومی وانقاب بندرگز گزارش ارسال که باقرار عدم صاحیت به دادگاه ارسال که دادگاه پس ازبرسی اوراق پرونده وپس 
ازجری تشریفات قانونی ضمن ختم رسیدگی بااستعانت ازخداوند متعال باتکیه برشرف ووجدان بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه 
درخصوص گزارش مامورین انتظامی شهرستان بندرگزعلیه وحیدپلنگی ف عبدالکریم بدون مشخصات دیگربلحاظ عدم حضوربه اتهام رانندگی 
بدون گواهینامه رانندگی باوسیله نقلیه موتوری بشرح گزارش مامورین انتظامی دادگاه بالتفات به جمیع اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی بنابرمراتب 
فوق برای دادگاه بزهکاری نامبرده رامحرز ومس�لم دانسته لذا به اس�تناد ماده723-ازقانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب75/03/02 
وماده3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین واصاحیه بعدی آن وبا رعایت قانون برنامه وبودجه سال1396متهم را به 
تادیه مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی پس ازاباغ ظرف20روزقابل واخواهی دراین 

دادگاه سپس ظرف مدت20روزپس ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان گلستان میباشد.
1391-رییس شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان بندرگز-اصغری

دادنامه
  پرون�ده کاسه9709981721100459بایگانی970461شعبه11ش�ورای حل اختاف مجتمع شهیدقدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971721100693خواهان حسین کاظمی ف عباسعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان میدان شهرداری فروشگاه تماشارایانه 
خوانده محمدعرب عامری ف داود بنش�انی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت 
دادرس�ی رای قاضی شورا درخصوص دعوی حسین کاظمی طرفیت محمدعرب عامری بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون وسیصدهزار ریال 
وجه یک فقره چک بشماره749617عهده بانک کشاورزی شعبه خ شهیدبهشتی بانضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه باعنایت به 
محتویات پرونده وکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان بشرح دادخواست تقدیمی 
ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاریه درروزنامه صاحب قلم نش�رآگهی درتاریخ97/7/8درجلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده 
ودرقبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل سندتجاری دریددارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال 
ذمه نامبرده دارد اینکه خوانده دلیلی که دالت برپرداخت وجه چک نماید ارائه ننموده است لذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح 
صورتمجلس مورخ97/8/9وبااحرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9-قانون شوراهای حل اختاف ومواد310و311و313-
قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2قانون صدورچک ومواد198و519قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامور مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ یک میلیون وسیصدهزارریال بابت1فقره چک بشماره749617عهده بانک 
کشاورزی شعبه خ شهید بهشتی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک89/9/30لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعامی بانک 
مرکزی ایران وپرداخت مبلغ سیصدوسی وهشت هزارودویست وپنجاه ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره 

غیابی وظرف20روز پس از اباغ  قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف20روزپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
1379-قاضی شعبه11شورای حل اختاف گرگان-آدینه شاه

دادنامه
پرونده کاسه9709980059000491بایگانی970558شعبه9دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی ش�ماره9709970059001200خواهان 
اعتبار آزادثامن اائمه ع باوکالت سمیه دیانت ف حسین بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان بلوارناهارخوران نرسیده به زیرگذرگلشهر 
مجتمع میادنورط3واحد1خواندگان1-ندا بغیری ف پرویز بنشانی مجهول المکان2-رضا نبوی ف پرویز بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
خیابان عدالت101مجتمع پرنیان ط2-خواس�ته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خس�ارت دادرسی رای دادگاه 
درخصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن اائمه باوکالت سمیه دیانت بطرفیت خواندگان1-رضانبوی2-ندابغیری بخواسته مطالبه وجه)محکومیت 
تضامنی خواندگان به بابت1فقره چک بش�ماره5756700مورخ94/12/16عهده بانک کش�اورزی بمبلغ236/000/000ریال بااحتساب خسارات 
دادرس�ی وتاخیرتدیه بشرح متن دادخواست تسلیمی دادگاه نظرباینکه صدور ووجود اصول مستندات مذکور دریدخواهان دالت براشتغال 
ذمه خواندگان بمیزان وجه مندرج درمتن آن درمقابل خواهان بعنوان دارنده رادارد وخواندگان درجلسه دادرسی حضورنیافته ودرمقابل دعوی 
مطروحه نیزدفاعی معمول نشده ودلیلی نیزدائر برپرداخت وجه چک مورددعوی وتحصیل برائت ذمه ازسوی خواندگان ابراز نگردیده لذا دادگاه 
دعوی رامحمول برصحت تشخیص وبااحراز مدیونیت خواندگان واستصحاب بقاء دین مستندا به مواد310قانون تجارت و198و515و519قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامور مدنی وتبصره الحاقی به ماده2-قانون صدورچک مصوب76/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام 
وقانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ1377/9/21نامبردگان رامتضامنا بپرداخت مبلغ236/000/000ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت مبلغ8/348/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ونیزخسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم 
ازتاریخ سررسید چک تازمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام ازبانک مرکزی جمهوری اسامی ایران استعام میشود درحق خواهان 

محکوم مینماید رای صادره حضوری وظرف20روزازتاریخ اباغ قابل تجددینظر دردادگاه تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
1374-رئیس شعبه9دادگاه عمومی حقوقی گرگان-یزدانی

دادنامه
نهای�ی  س�ابق(تصمیم  کیفری2گرگان)108جزای�ی  کاسه9609980167101084بایگانی970438ش�عبه108دادگاه  پرون�ده 
شماره9709970057401129شاکی محمدشاهدادی ف عین اله بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان کوی شهروند11سرنبش منزل استیجاری 
رعوف متهم یعقوب صادق پور ف قاسم بنشانی اتهام ضرب و جرح عمدی بتاریخ1397/09/29دروقت مقررجلسه شعبه108دادگاه کیفری2گرگان 
بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل پرونده کاسه970438تحت نظراست گردشکارحسب محتویات پرونده وکیفرخواست صادره بشماره 
9710430168002874مورخ1397/05/24دادس�رای عمومی وانقاب گرگان برای متهم یعقوب صادقپورف قاسم به اتهام ضرب وجرح عمدی 
تعیین مجازات شده است تحقیقات مقدماتی درشعبه4-دادیاری انجام سپس پرونده باصدور کیفرخواست غیابی به دادگاه کیفری2-ارسال 
وپس ازارجاع به این شعبه ودستور ثبت وتعیین وقت رسیدگی علیرغم دعوت ازاصحاب دعوی هیچیک حاضرنشده اند النهایه دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رس�یدگی اعام وبااس�تعانت ازخداوند متعال وباتکیه برشرف ووجدان بش�رح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای 
دادگاه درخصوص اتهام یعقوب صادق پورف قاس�م فاقد مشخصات بیشتر بجهت عدم دسترسی دایر برضرب وجرح عمدی موضوع شکایت 
محمد شاهدادی ف عین اله باعنایت به شکایت شاکی که بیان میدارد درتاریخ96/12/8ساعت23باخودروی خودم که اصا قصدمسافرکشی 
رانداشتم چندثانیه دورمیدان ترمینال دکه روزنامه فروشی درحال مکالمه باگوش موبایل خودبودم که ناگهان متهم به سمتم حمله وبامشت ولگد 
بصورت وگردن موجب ایراد جراحت وخونریزی گردید حال باتوجه به محتویات پرونده وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقاب گرگان 
صورتجلسه مرکز فوریتهای پلیس110-اظهارات شاهد تعرفه شده گواهی پزشکی قانونی وعدم حضورمتهم درتحقیقات مقدماتی واین دادگاه 
علیرغم اباغ احضاریه جهت دفاع ازاتهام انتسابی بزهکاری مشارالیه بنظرمحرزومسلم است مستندا مواد19و290و401و448و450و452و46

2و488و549و709و710و714و715-ازقانون مجازات اسامی مصوب 1392حکم به محکومیت متهم بپرداخت نیم درصد دیه کامل جمعا بابت 
ارش تورم گیجگاه سمت چپ وتورم مختصر ساق پای چپ چهارونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی گوش سمت چپ وکبودی سمت راست گردن 
یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی فک تحتانی سمت راست)حارصه(درحق محمد شاهدادی صادرواعام مینماید مهلت پرداخت دیه ظرف 
1سال قمری ازتاریخ وقوع جرم)1396/12/8(است ازم به ذکر است دادسرای محترم صرفا درخصوص جنبه خصوصی تقاضای کیفرنموده است 
رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین دادگاه میباشد بجهت اینکه دیه کمتر ازیک دهم دیه کامل است باستناد بند ب 

ازماده427قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1394قابل تجددینظر درمحاکم محترم تجدیدنظراستان گلستان میباشد.
1373-دادرس شعبه108دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-حسینی

دادنامه
نهای�ی  س�ابق(تصمیم  گرگان)107جزای�ی  کیفری2شهرس�تان  کاسه9709980169700050بایگانی970487ش�عبه107دادگاه  پرون�ده 
شماره9709970057301263ش�اکی صادق باارس�تاقی ف مهدی بنش�انی گرگان روستا ورس�ن رز13پاک151متهم امیردهنورد ف حسین 
بنشانی گلستان گرگان)مجهول المکان(اتهام سرقت پژو بتاریخ19 /97/10دروقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه107دادگاه کیفری2گرگان 
به تصدی امضاءکننده زیرتشکیل پرونده کاسه970487تحت نظر است دادگاه بشرح ذیل مبادرت به تنظیم گردشکارمینماید گردشکار دراین 
پرونده حسب کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان امیردهنورد ف حسین متهم به سرقت1-دستگاه خودرو پژو206میباشد 
پس ازارجاع پرونده به این ش�عبه وتشکیل جلس�ه وعدم حضور طرفین پرونده معد صدور رای بوده دادگاه ضمن اعام ختم رسیدگی بشرح 
زیرمب�ادرت بصدور رای مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام امیردهنورد ف حس�ین س�اکن تهران خیابان رس�الت آزاد بعلت متواری بودن 
دائربرسرقت1دستگاه خودروپژو206بشماره انتظامی 86ج71-ایران59موضوع شکایت صادق باارستاقی ف مهدی باتوجه به مجموع محتویات 
پرونده من جمله شکایت شاکی فوق گزارش مرجع انتظامی درزمان وقوع سرقت مدارک مالکیت خودرو ارائه شده ازجانب شاکی نحوه کشف 
خودرو واسترداد آن به شاکی اقدامات فنی انجام شده توسط پلیس آگاهی ضم سابقه وعدم حضور متهم جهت ایراد دفاع موثر ازخویش ومفاد 
کیفرخواستصادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان بش�ماره97002907مورخ27 /97/5وسایرقرائن وامارات موجود درپرونده بزه انتساب به 
نامبرده محرز بوده دادگاه باستناد ماده661قانون مجازات اسامی دربخش تعزیرات متهم رابتحمل2سال حبس تعزیری و74ضربه شاق تعزیری 
محکوم وصادرمینماید رای صادره غیابی بوده وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل اعتراض واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف مدت20 روزپس 

ازآن قابل اعتراض در محکام محترم تجدیدنظرمرکزاستان گلستان میباشد.
1428-رئیس شعبه107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-رستمی

دادنامه
  پرونده کاسه9609980167800752بایگانی970670شعبه110دادگاه کیفری2گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970055901322شاکی معصومه 
قلی پورف قربانعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت81مجتمع اردیبهشت ط2متهم کدهیم قاسیم ف مشعل بنشانی مهران 
فاز3-حسینیه امام سجاد10-کدپستی6991782541-اتهام کاهبرداری مرتبط بارایانه بمبلغ1/500/000تومان گردشکارحسب محتویات پرونده 
وکیفرخواست صادره بشماره 4191***97مورخ1397/07/14-دادسرای عمومی وانقاب گرگان درخواست تعیین مجازات برای متهم کدهیم 
قاسم ف مشعل به اتهام کاهبرداری مرتبط بارایانه بمبلغ1/500/000تومان موضوع شکایت معصومه قلی پور شده است که پرونده به این شعبه 
ارجاع پس ازثبت وتعیین وقت رسیدگی ومعدبودن پرونده برای صدوررای دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام بشرح ذیل 
مبادرت بصدوررای مینمایند رای دادگاه درخصوص اتهام کدهیم قاسم ف مشعل آزاد بعلت عدم دسترسی دائربرکاهبرداری مرتبط با رایانه 
بمبلغ1/500/000تومان موضوع شکایت معصومه قلی پورف قربانعلی دادگاه باتوجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه به هویت فردفوق الذکر 
ومفاد کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونظربه تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس فتا استان گلستان درجهت 
شناسایی متهم وهمچنین استعام بعمل آمده ازبانک واینکه متهم علیرغم اباغ وقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی دراین شعبه حاضرنشده 
وایحه ای ارسال نداشته اند ونظربه تحقیقات معموله بزهکاری وی محرز بوده باستناد ماده741-ازقانون مجازات اسامی)ماده 13قانون جرایم 
رایانه ای(وماده19قانون مجازات اسامی مصوب 1392وی را عاوه بر ردمال بپرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینمایند رای صادره 

غیابی ظرف20 روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه پس ازآن ظرف20روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
1427-رئیس شعبه110دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-اسبوچین

آگهی
مقتضی است متهم ناصر رخشانی فرزند حبیب را به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی وتوهین وتهدید باتوجه به شکایت مجید ازبک ومحتویات 
پرونده کاسه970021-این شعبه برای یکنوبت احضار شود ذکر شود ازتاریخ انتشار این آگهی ظرف یکماه جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین 

شعبه حاضرشود.
1455-دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقاب شهرستان علی آبادکتول-نقی پور

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عبدالرضا چنانی 
   خواهان رضا اسمعیل نیا فرزند مجتبی دادخواستی بطرفیت خوانده عبدالرضا چنانی فرزند شویع به خواسته الزام به تنظیم سندخودرو)الزام 
ومحکومیت خواندگان وحضور دردفتر خانه جهت انتقال س�ندمالکیت خودروی مزدا1600 طایی مدل70وشماره شهربانی24-224و22مقوم 
به56/000/000ریال(اثب�ات وقوع بیع مقوم به000/000/ 56ریال مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709981720500756 
بایگانی970770/شعبه5شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/27ساعت9/30تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1478-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

آگهی مزایده مرحله دوم 
به موجب اجرائیه در پرونده شماره 970282 صادره از شورای حل اختاف فاروج محکوم علیه  محمد اسماعیل بهادری فرزند براتعلی محکوم 
به پرداخت مبلغ 70379500 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له حسن دهقانیان  و پرداخت مبلغ 3350000 ریال بابت نیم عشر دولتی  و 
چون نامبرده در موعد  مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی  ننموده و حسب تقاضای محکوم له  اموال ایشان به شرح ذیل  توقیف  و طبق نظریه 
کارش�ناس  به مبلغ 80000000 ریال ارزیابی گردیده  در مورخه 97/11/17 س�اعت 10:00 تا 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام 
دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  
و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با بااترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در 

صورت عدم پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر سپرده  وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
مش�خصات مورد توقیف : یک دستگاه خودروی س�واری پژو روآ زرد رنگ مدل 1386 که دو حلقه استیک جلو نو و دو حلقه استیک عقب 
متوسط – جلوی کاپوت آسیب دیده – شکستگی سپر جلو که ترمیم  شده – چراغ راهنما جلو  راست شکسته – ابروی جلو راست  و گلگیر جلو 
راست  تعویض شده  درب جلو راست زنگ زدگی دارد 20 سانت  رکاب زیر درب جلو  راست تو رفتگی دارد -  گلگیر عقب راست کشیدگی و 
تورفتگی  در سه نقطه – گلگیر عقب  راست رنگ پریدگی  و زنگ زدگی – چراغ خطر عقب شکسته – درب صندوق عقب در چند نقطه رنگ 
شده -  سپر عقب شکستگی  و کشیدگی و زنگ زده – گلگیر عقب  چپ رنگ پریدگی و زنگ زدگی و کشیدگی دارد  درب جلو چپ کشیدگی 
و رنگ پریدگی و نیاز  به رنگ آمیزی دارد – گلگیر جلو چپ تعویض شده و فاقد راهنما  در دو طرف روی گلگیر می باشد – روکش صندلی سر 
نشین  و عقب دارد – سقف و ستون  رنگ پریدگی دارد -  دوگانه دستی می باشد – زاپاس و جک دارد که با عنایت به  موارد ذکر شده و  وضعیت 

ظاهری  موجود و سال ساخت خودرو به مبلغ 80000000  ریال ارزیابی شده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده شماره 970054 صادره از دادگستری فاروج محکوم علیه  محمد دادزن ف حسن محکوم به پرداخت مبلغ 8847425 
ریال بابت اصل خواسته ، هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق محکوم لها تکتم دازن و زهرا براتی  و پرداخت مبلغ 4100000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی  و چون نامبرده در موعد  مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی  ننموده و حسب تقاضای محکوم لهما  اموال ایشان به شرح ذیل  
توقیف  و طبق نظریه کارشناس  به مبلغ 125000000 ریال ارزیابی گردیده  در مورخه 97/11/18 ساعت 12:00 تا 12:30  از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با 
بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک 
ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر سپرده  پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
مشخصات مورد توقیف : تعداد 8 راس گوسفند که سه راس آن زائیده می باشند و پنج راس آن نزائیده می باشند که با توجه به وضعیت آنها 
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آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده ارجاعی شماره 970288 صادره از شورای حل اختاف شیروان محکوم علیها  خانم مریم بهشتی گزل آباد سفلی 
محکوم به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت خواسته و 110000 هزینه دادرسی در حق محکوم له محسن عصمتی و مبلغ 2005500 ریال بابت نیم 
عشر دولتی گردیده و چون نامبرده در موعد  مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی  ننموده و حسب تقاضای محکوم له  اموال ایشان به شرح ذیل  
توقیف  و طبق نظریه کارشناس  به مبلغ 32400000 ریال ارزیابی گردیده  در مورخه 97/11/16 ساعت 10:45 تا 11:15  از طریق مزایده حضوری 
در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با 
بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک 
ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر سپرده  پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
مشخصات مورد توقیف : پاتیل رویی یک عدد 1500000 ریال قابلمه رویی متوسط یک عدد 1200000 ریال – قابلمه رویی بزرگ یک عدد 2500000 
ریال – میز نهارخوری چهارنفره  چهاردس�ت 4000000 ریال میز نهارخوری 6 نفره  4 دس�ت 6000000 ریال – سینک ظرفشویی دوقلو یک عدد 
3000000 ریال – اجاق پلوپز چهار شعبه  یک عدد 2500000 ریال – اجاق کوچک سه شعله  یک عدد 1700000 ریال و یخچال زیست سرما ایستاده 
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متن آگهی 
پیرو آگهی های منتش�ره به پیوست یک نسخه آگهی اجراییه به نام محکوم علیهم 1-سیدامیر محمد موسوی السادات 2-سیدمحمدرحیم 
موسوی پور 2-مرتضی بازگیر 4-سیدمحمدرضا موسوی پور 5-سید فاطمه موسوی السادات 6-مریم رضایی در پرونده کاسه 970418 شعبه 
هفتم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد ارسال می گردد . مقتضی است در یکی از جراید کثیراانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت 

ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد 
اجراییه 

بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9710096610701956 و شماره دادنامه مربوطه 9709976610700852 مورخه 97/7/29 صادره 
از این دادگاه محکوم علیهم محکموند به : 1-تنظیم سند رسمي شش دانگ یک عمارت دو طبقه تحت پاک ثبتی 83 فرعی مفروز و مجزی شده 
از پاک 43 فرعی از 1929 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد به نام محکوم لهم به میزان سهم اارث هر یک به صورت مشاعی 2-پرداخت مبلغ 
2/899/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی 3-پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل . در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی 60 
درصد این رقم قابل پرداخت است در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم ، مستند به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی 
مدنی ، محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب بسپارد . و طبق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی ، پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیهم 
می باشد . هم چنین مستند به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ، چنانچه محکوم علیهم ظرف ده روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا نگذارند ، باید 
یک بیستم )یا پنج درصد ( محکوم به را بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت جمهوری اسامی ایران واریز نمایند . خرم آباد -خیابان 

ولیعصر- انتهای بلوار پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی 
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه هفتم دادگاه عمومي )حقوقي ( دادگستري شهرستان خرم آباد –محمدعلي مومني 

آگهی
بدینوسیله به آقای حسین خسروی فرزند کرم علی  مجهول المکان که به اتهام توهین ساده وتهدید موضوع شکایت آقای احمد امیدی فرزند 
علی اکبر  در شعبه دوم دادیاری موضوع پرونده کاسه  970570 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون آ- د- ک مصوب 1392 وقت 
رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراانتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت دفاع از اتهامانتسابي 

خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جال جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقاب الشتر 

اباغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9609986623300049 بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای سید مسعود اعتراف اسکویی فرزند سید جواد که مشخصات 
بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابلاغ می گردد به موجب محتویات پرونده کاسه متهم است به ارتکاب مباشرت در یک فقره کاهبرداری 
رایانه ای . لذا بدینوس�یله به ش�ما اباغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ششم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ 
خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت اباغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر اانتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

اباغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9609986622700804 بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای محمد شهماری گلستان فرزند محمد که مشخصات بیشتری از 
وی در دسترس نمی باشد ابلاغ می گردد به موجب محتویات پرونده کاسه متهم است به ارتکاب مباشرت در یک فقره سرقت. لذا بدینوسیله 
به شما اباغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز 
ماده 172 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت اباغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار درج می گردد./ 
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجرد - محمد جواد رضا پور

آگهی اباغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی 
نظر به اینکه تجدید نظر خواه بهروز منتظری فرزند  غامرضا به طرفیت سید شفیقه رفاهی به دادگاه عمومی بوشهر اقامه نموده که به شعبه 
پنجم حقوقی ارجاع و ثبت به شماره 970397 که وقت رسیدگی آن  مورخ 1398/03/20 ساعت 12:30 ظهر تعیین گردیده که خوانده  فوق الذکر 
مجهول المکان اعام شده است که مراتب طبق مقررات  ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی به آنها اباغ می 

گردد تا در وقت مقرر جهت رسیدگی و  دفاع در دادگاه حاضر  گردند. 
896 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای علی رضا حاجیان فرزند 
خواهان آقای مرتضی جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای علی رضا حاجیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه  9709987745100636 ش�عبه 1 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 10:30 
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. 
891 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709987746500437 شعبه 115 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره خواهان: آقای عبدالصاحب حسین نژاد 
فرزند اردشیر با وکالت خانم سمیرا طاب فرزند اسمعیل به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر امام رضا خوانده : آقای محمد بارودیه 
فرزند  حسن به نشانی بوشهر امامزاده کوچه مهر 20  یک درب مانده به آخر سمت چپ منزل قربانی 09179700114 خواسته ها: 1. مطالبه  خسارت 
دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک دادنامه در خصوص دعوی  خواهان عبدالصاحب حسین نژاد فرزند اردشیر با وکالت سمیرا 
طاب به طرفیت خوانده  محمد بارودیه فرزند حسن به خواسته  مطالبه  مبلغ 180/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 827660  مورخه 97/6/7 
عهده بانک کشاورزی و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست خواهان و محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک صادره از 
ناحیه خوانده  و گواهی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال  علیه  و اینکه و جود اشه چک در ید مدعی دلیل بر بقاء دین و اشتغال ذمه صادر کننده و 
مجرای اصل استصحاب می باشد و از طرفی خوانده   علیرغم اباغ قانونی وقت رسیدگی لکن در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و ایحه یا مدرکی دال 
بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 198، 515 ، 519 
و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 310 و 313  قانون تجارت و ماده 3  و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  حکم به  محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/608/000 ریال 
بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص ساانه بانک 
مرکزی  که توسط  اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و  اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
895 قاضی شورای حل اختاف بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709987745400405  شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977745402835 خواهان: 
آقای افشین مکاری پور فرزند یداله با وکالت خانم سمیرا طاب فرزند ا سمعیل به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر امام رضا 
خوانده : آقای محمد بارودیه فرزند  حسن به نشانی بوشهر  جنب مسجد کوتی ضلع شرقی مسجد شماره تماس 09337695362 خواسته ها: 
1. مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک گردشکار: به  تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
چهارم شورای حل اختاف بوشهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 97/405 تحت نظر ا ست با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و ماحظه نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  را ا ام و با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از پروردگار متعال  به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می گردد. دادنامه در خصوص دعوی  خواهان افشین  مکاری پور با وکالت سمیرا طاب به طرفیت خوانده  محمد بارویه فرزند حسن 
به خواسته مطالبه مبلغ 119/750/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 827659 مورخه 97/6/7 عهده بانک کشاورزی و خسارات دادرسی  و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست خواهان و  محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک صادره از ناحیه خوانده  و گواهی عدم پرداخت 
صادر شده از بانک محال  علیه  و اینکه و جود اشه چک در ید مدعی دلیل بر بقاء دین و اشتغال ذمه صادر کننده و مجرای اصل استصحاب 
می باشد و از طرفی خوانده   علیرغم اباغ قانونی وقت رسیدگی لکن در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و ایحه یا مدرکی دال بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف و مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و ماده 3 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 515 ، 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به  محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ 119/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/840/875 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق 
شاخص ساانه بانک مرکزی  که توسط  اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و  اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
894 قاضی شورای حل اختاف بوشهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم : محمدحسین زنده بودی فرزند احمد نشانی: بوشهر بوشهر بهمنی  خ شهید ماهینی کوچه پژوهش 21 فرعی 
دوم سمت راست مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  بهمن ارم روشن نشانی: بوشهر خ بسیم ط فوقانی آژانس ونوس دفتر شرکت ایمن  
اسانبر خلیج فارس محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  دادنامه 9509977710200376 محکوم علیه محکوم است به 

اجرای  کامل مفاد سازشنامه مورخه 93/11/27 تنظیم شده در شورای حل اختاف  استان بوشهر و پرداخت نیم عشر  اجرایی در حق  دولت. 
893 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای حسین حیدری و غیره دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان / خانم ها سکینه – زینب حیدری اهرمی فرزندان فرزندان جعفر – 
علی – محمد – حسین – صغری حیدری اهرمی فرزندان غام – اسماعیل  -  خاتون – رباب – سکینه صالحی فرزندان عباس – خدیجه – حمید 
– امید – مجید  معصومی فرزندان علی – احمد – پریزاد حیدری فرزندان حیدر – مریم – گوهر حیدری فرزندان محمد – حسین – حسن- لیا 
جوزیان پور فرزندان احمد – مکیه حیدری فرزند احمد – سکینه – حسین – سکینه – اشرف – فاطمه -  گلستان – زینب – محسن – یوسف 
حیدری فرزندان حسن – منصور – رسول – حسن حیدری فرزندان علی – بهادر – علی – فاطمه حیدری فرزندان نجف – علی  -  غام – رضا – 
فاطمه حیدری فرزندان حسین – عالی – مصطفی – علی – کیمیا حیدری فرزندان خضر – غامرضا – خاتون حیدری فرزندان حسین – شیرزاد 
اروانه فرزند حسین -  احمد حیدری فرزند  حسن – علی حیدری زاده فرزند حسن – محمود حیدری فرزند رسول – احمد سرکاری فرزند حیدر 
– مرتضی حیدری فرزند کهزاد عباس خود خروج فرزند غام همگی به  آدرس فعا مجهول المکان نظر به اینکه آدرسی از نا مبردگان یافت نگردیده 
به خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9109987722100099 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
تنگستان )اهرم( ثبت و وقت رسیدگی در خصوص اخذ  توضیح اینکه و راث مرحومان گرگعلی پسر علی کرم و حسن پسر حاجی در چه قسمتی 
از روستای  عالی حسینی ملک دارند و آیا اراضی آنها همجوار  اراضی مورد اختاف خواهان و خواندگان می باشد یا خیر همچنین در خصوص اینکه 
آقای قاسم خداداد مورث ایشان است یا نام پدر قاسم خداداد نبوده است جهت اخذ توضیح در وقت رسیدگی مورخه 1397/12/04 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به  علت مجهول المکان بودن خواندگان 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. 
171  منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان تنگستان )اهرم(

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : لیا اهرمی نژاد فرزند محمدرضا نشانی: بوشهر بوشهر مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1. مجتبی 
پوادی نشانی: بوشهر بوشهر 2. عباس علی زاده فرزند یوسف نشانی: بوشهر بوشهر 3. حسین حیدری نشانی: بوشهر بوشهر محکوم به: بموجب  
درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره دادنامه مربوطه محکوم علیها تضامنی محکوم هستند به پرداخت جمعا 1. مبلغ 103/925/126 ریال 
اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/8/15 طبق قرارداد فی مابین می باشد  2. خسارت تاخیر تادیه اصل طلب که مبلغ 89/401/463 
ریال می باشد از تاریخ 95/8/16 روزانه به مبلغ 51/396 ریال تا زمان وصول کامل طلبل 3. پرداخت مبلغ 3/568/120 ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در  حق محکوم له صادر و اعام می دارد. 
899 قاضی شورای حل اختاف بوشهر 

5- حصروراثت
خانم مریم محمودی صالح آباد فرزند موسی دارای شناسنامه 3020407109 جیرفت شرح دادخواست شماره 97669 مورخ 1397/9/25 توضیح 
داده شادروان مرحوم موسی محمودی صالح آباد فزند بگ میرزا بشناسنامه 132 جیرفت  در تاریخ 1397/9/7 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم مریم محمودی صالح آباد فرزند موسی ش.ش 302040719 جیرفت متولد 1373 دختر متوفی. 2- خانم کلثوم 
ابراهیمی آبشور فرزند امراله ش.ش 104 جیرفت متولد 1329 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.
69 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

آگهی تغییرات شرکت تکین سامت سپاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 56619 و شناسه ملی 14006021249 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/12 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : آق�ای آرش ثم�ری مقدم ب�ا کد ملی 
2721482017 با دریافت 2000000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه 
خ�ود را به میزان 500000ریال کاهش داد. آقای اردان ثمری مقدم با کد 
ملی 2584577561 با دریافت 2000000 ریال از صندوق ش�رکت س�هم 
الشرکه خود را به میزان 500000 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت در ماده 
4 اساسنامه از مبلغ 5000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت. شرکای 

شرکت به شرح فوق است .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )343791(

انتقال شرکت پترو پل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17982 و 
شناسه ملی 10380335489 

ش�رکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسس�ات غیرتجاری رشت به 
شماره ثبت 21376 ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که 
خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد: به موجب نامه 
شماره 27/97/3544 مورخ 97/07/18 اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیر تجاری خراسان رضوی و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/13 مرکز اصلی شرکت به نشانی گیان - شهرستان رشت - 
بخش لشت نشاء - شهر لشت نشاء-محله بهشتی-بلوار شهید بهشتی-
بن بست )نعیمی (-پاک 0-طبقه همکف--کد پستی 4343115837 
انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت تحت 

شماره 21376 به ثبت رسیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )343939(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی زرین کار جاده ابریشم سهامی 
خاص به شماره ثبت 504063 و شناسه ملی 10700154549 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1397/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به س�ال مالی 1395 به تصویب رس�ید. احمد کتولی به کدملی 
2121585788 و امید یوسفی به کدملی 2121542000 و فرزانه وکیلی به 
کدملی 2121771395 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال 
تعیین گردیدند. محمد مهدی نظری به کدملی 2121600965 به عنوان 
بازرس اصلی و س�ید مهدی حسینی به کدملی 2121591311 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخ�اب گردیدند. روزنامه 

کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344730(
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا سهامی خاص 

به شماره ثبت 269317 و شناسه ملی 10103111120
 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/28 
لداعم زاتمم مان یب ماهس هیلک : دش ذاختا لیذ تامیمصت 12250 سهم 
تبدیل به سهام بی نام عادی گردید و تبصره ماده 6 اساسنامه دراساسنامه 
حذف گردید و بدین وسیله ماده 6 اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت . 
ماده 6 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ 3500000000 ) سه میلیارد و پانصد 
میلیون ( ریال منقسم به 35000 سهم یک صد هزار ریالی بی نام عادی 

می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344731(

تاسیس موسسه غیر تجاری نور الزهرا ری 
درتاریخ 1397/10/11 به شماره ثبت 46219 به شناسه ملی 14008047998 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع : موسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود 
فضاهای آموزشی،گسترش فعالیتهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور 
و بمنظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی 
بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367/2/5 مجلس شورای 
اسامی و با رعایت آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل 
ه�ای مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات ش�ورایعالی آموزش و پرورش 
تشکیل شده و اهم فعالیتهای آن بقرار زیر خواهد بود: الف:تاسیس و راه اندازی 
م�دارس غی�ر انتفاعی در مقاطع مختلف تحصیل�ی اع�م از دوره ی آمادگی و 
دبستان راهنمایی تحصیلی ،متوسطه،هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشی 
کشور. ب:دایر نمودن کاسهای تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاههای 
علمی آزاد و تاسیس آموزشگاههای آموزش زبانهای خارجی. ج: ارائه ی خدمات 
فرهنگی ،آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی،تفریحی و هنری و 
تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیتهای فوق برنامه در واحدهای آموزشی 
مربوط. د:عضویت و مشارکت در تعاونیهای آموزشی و فرهنگی غیرانتفاعی. ه 
:اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت انجام فعالیتهای آموزشی و 
پرورشی با رعایت استاندارهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز 
مدارس کشور و تهیه وتدارک امکانات و تجهیزات ضروری ومورد نیاز واحدهای 
آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی وتکنولوژی آموزشی و وسایل 
آزمایشگاهی و غیره. و :انجام کلیه فعالیتها و ارائه خدمات در زمینه اعتا و تعمیم 
آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش و پس از طی 
تشریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبه های غیرانتفاعی در هرمورد و ضوابط 
و مقررات مربوط. شماره مجوز 122052037109 تاریخ مجوز 1397/07/08 مرجع 
صادرکننده مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای تهران مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان ری ، بخش مرکزی ، شهر 
ری، دولت آباد ، خیابان شهید مجید انصاری منش ، کوچه شهید سید عاالدین 
هاشمیان )54( ، پاک 11 ، طبقه اول کدپستی 1859816761 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد 
ترجمان به شماره ملی 0082165106 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه خانم هدا 
غماس به ش�ماره ملی 0480262845 دارنده 270,000 ریال سهم الشرکه آقای 
علی باقری به شماره ملی 0480270775 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه خانم 
هاله غماس به شماره ملی 0480618917 دارنده 300,000 ریال سهم الشرکه خانم 
ندا موسوی به شماره ملی 4710266158 دارنده 30,000 ریال سهم الشرکه آقای 
احمد غماس به ش�ماره ملی 4720732496 دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : آقای محمد ترجمان به شماره ملی 0082165106 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم هدا غماس به شماره ملی 
0480262845 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال آقای علی باقری به ش�ماره ملی 0480270775 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم هاله غماس به شماره ملی 
0480618917 و به س�مت عضو هیئت مدیره و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 
س�ال آقای احمد غماس به ش�ماره ملی 4720732496 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
صدور هرگونه اسناد و اوراق تعهد اور همواره با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق 

اساسنامه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )344732(

6- حصروراثت
خانم فاطمه یاراحمدی فرزند احمد دارای شناسنامه 70 شرح دادخواست شماره 970521 مورخ 1397/10/9 توضیح داده شادروان نساء جعفر 
مش�یز فرزند عبدالحسین بشناس�نامه 338  در تاریخ 1384/7/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- احمد 
یاراحمدزائ�ی فرزندعلی ش.ش 488 تمولد 1310 همس�ر متوفی. 2- فاطمه یاراحمدی فرزند احم�د ش.ش 70 متولد 1339 فرزند متوفی. 
3- معصومه یاراحمدزائی فرزند احمد ش.ش 122 متولد 1351 فرزند متوفی. 4- هاجر یاراحمدی فرزند احمد ش.ش 902 متولد 1342 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.
521 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای ادهم حاجی زاده عس�کری فرزند علی اکبر دارای شناسنامه 10 بردسیر ش�رح دادخواست شماره 970719 مورخ 1397/10/10 توضیح 
داده شادروان مرحوم علی اکبر حاجی زاده عسکری فرزند عبدالحسین بشناسنامه 32 بردسیر  در تاریخ 97/9/2 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای مجید حاجی زاده عسکری فرزند علی اکبر ش.ش 2 بردسیر متولد 1345 پسر متوفی. 2- آقای 
ادهم حاجی زاده عسکری فرزند علی اکبر ش.ش 10 بردسیر متولد 1348 پسر متوفی. 3- خانم بتول حاجی زاده عسکری فرزند علی اکبر 
ش.ش 5 بردسیر متولد 1343 دختر متوفی. 4- خانم زهرا حاجی زاده عسکری فرزند علی اکبر ش.ش 103 بافت متولد 1351 دختر متوفی. 
5- خانم اطهره حاجی زاده عسکری فرزند علی اکبر ش.ش 747 بردسیر متولد 1352 دختر متوفی. 6- خانم معصومه حاجی زاده عسکری 
فرزند علی اکبر ش.ش 939 کرمان متولد 1360 دختر متوفی. 7- خانم عصمت امیرزاده قلعه عسکری فرزند شعبانعلی ش.ش 1 بردسیر متولد 
1322 همسر دائمی متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1834 م/الف شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
خانم حانیه جهانی گوکی فرزند جواد دارای شناس�نامه 2981018582 شرح دادخواست ش�ماره 9709983467200601 مورخ 1397/9/14 
توضیح داده شادروان جواد جهانی گوکی فرزند نصراله بشناسنامه 175  در تاریخ 97/7/10 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- صدیقه پور شریفی گوکی فرزند حسین ش.ش 139 متولد 1346 همسر متوفی. 2- فاطمه کشاورزی گوکی فرزند محمد متولد 
155 متولد 1324 مادر متوفی. 3- نصراله جهانی گوکی فرزند نعمت اله ش.ش 188 متولد 1319 پدر متوفی. 4- حبیبه جهانی گوکی فرنزند 
جواد ش.ش 2980686141 متولد 1374 فرزند متوفی. 5- حانیه جهانی گوکی فرزند جواد ش.ش 2981018582 متولد 1377 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.
601 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

9- حصروراثت
آقای حسین شادروان فرزند یارمحمد دارای شناسنامه 572 شرح دادخواست شماره 97/5/565 مورخ 1397/10/10 توضیح داده شادروان 
فاطمه شادروان فرزند حسین بشناسنامه 310  در تاریخ 97/6/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- زرخاتون 
کفاش�ی پور فرزند درویش ش.ش 250 متولد 1342 صادره از بردس�یر مادر متوفی. 2- حسین شادروان فرزند یارمحمد ش.ش 572 متولد 
1337 صادره از کرمان پدر متوفی. 3- اش�کان ش�عبانی ده یعقوبی فرزند محمد ش.ش 2982198037 متولد 1388 صادره از کرمان پس�ر 
متوفی. 4- محمد شعبانی ده یعقوبی فرزند علی ش.ش 5158 متولد 1359 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.
565 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق�ای  مهدی ادیب زاده طبق  وکالتنامه ش�ماره 13299 مورخه 1397/10/12 دفترخانه 
815 تهران به وکالت از مالک با ا  عام گم شدن سند مالکیت  ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 35702 مورخه 1397/08/27 دفترخانه 176 
تهران تهران طی در خواس�ت  وارده 5037 مورخه 1397/8/28 تقاضای صدور المثنی 
س�ند مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اج�رای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  به 
شرح زیر آگهی می گردد: 1. نام و  نام خانوادگی : آقای علی اکبر فراهانی مالک سه دانگ 
مش�اع از ششدانگ 2. ش�ماره پاک: 18128  فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران 
3. علت گم شدن: جابجایی 4. خاصه و ضعیت مالکیت:  سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت شش هزار و نهصد و سی و چهار   
متر و س�ی دس�یمتر مربع پاک 18128 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران  ذیل 
ثبت 815899 صفحه 385  دفتر 494 اماک به شماره چاپی 842289 الف 85 بنام شرکت 
سرمایه گذاری بین المللی  نام آوران صادر و تسلیم گردیده و طبق سند قطعی شماره 5218  
مورخه 1393/12/14 دفترخانه 992 تهران به آقای علی اکبر فراهانی ا نتقال یافته است آقای 
مهدی ادیب زاده طبق وکالتنامه ش�ماره 5140  مورخه 1393/11/5 دفترخانه تهران از ا ین 
اداره تقاضای المثنی نموده لذا با توجه به ا عام فقدان سند / اسناد مالکیت  ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده 
که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود می با شد باید  ظرف ده 
روز  پس از  انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض  اصل  
سند / اسناد مالکیت یا سند معامله  ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند / اسناد مالکیت را طبق 
مقررات صادر به متقاضی  تسلیم خواهد کرد.  )10/15( نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی 
نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب  بیگی پاک 366  اداره ثبت اسناد و اماک 

مولوی تهران 
19970  رئیس ثبت اسناد و اماک مولوی تهران -  امید ملک 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به خانم زهره سرو فرزند  غیدان شماره شناسنامه 36109 به نشانی میدان امام 
حسین خ خواجه عبداله ک حسینی پ1 و  2 اباغ می شود که آقای مهدی باقری نژاد برای 
وصول چک: 454157 تاریخ چک 1397/03/17 بانک شعبه آینده شعبه میدان فرخی یزدی 
به مبلغ 10/000/000/000 ریال  علیه شما اجرائیه صادر و پرونده به کاسه 9702627 در این اد 
اره تشکیل شده و با  توجه به عدم شناسایی آدرس شما در متن سند اباغ قانونی به شما 
میسر نبوده و بستانکار هم ا عام نموده نمی تواند آدرسی از شما را جهت اباغ و اقعی معرفی 
نماید لذا به تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجراء از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
اباغ اجرائیه  محسوب است چنانچه ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمائید عملیات اجرائی جریان خواهد یا فت. 
19968  رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران – شبیبی 

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی 
آقای سعید باصری صالحی بدهکار پرونده اجرائی کاسه 9702726 بدینوسیله اشعار  می 
دارد به موجب پرونده اجرائی  کاسه فوق و حسب درخواست بستانکار پرونده شماره تلفن 
همراه به ش�ماره 09124707503  متعلق به شما با زداشت و با توجه به گزارش کارشناسی  
مورخ 97/9/26 کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 20/000/000 ریال )بیست میلیون ریال( 
با توجه به گزارش فوق بازداشت و ارزیابی قرار گرفته است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض 
می باش�ید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این اخطاریه 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد    کارشناس تجدید نظر به مبلغ 1/500/000 ریال در  وجه حساب  
کانون  کارشناسان تهران به دفتر این اداره تسلیم  نمایید ضمنا به ا عتراضی که خارج از  موعد 

و یا فاقد  فیش  دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
19976 رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران – شبیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای رضا میرابی اصالتا با تسلیم استشهادیه  گو اهی امضا به شماره 47184 مورخه 97/10/1 
دفترخانه 458 تقاضای صد ور سند مالکیت المثنی نموده و  مدعی است سند مالکیت 2 سهم  
مشاع از 5 سهم از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه ا عیانی یک قطعه زمین به مساحت 
165/75 متر مربع پاک 182 فرعی از 2040 اصلی مفروز و مجزا شده از 54 فرعی واقع  در 
بخش  ده تهران ذیل ثبت 492422 صفحه 186 دفتر 2584 به شماره چاپی 925305  به نام 
رضا میرابی ثبت و صادر شده است و به علت جا بجایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای  
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به آن و  یا و جود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ   انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز ا عتراض خود را ضمن ارا ئه اصل  سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی  قرار گیرد بدیهی است چنانچه  در مهلت مقرر ا عتراضی  

واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و  به متقاضی  تسلیم می شود. 
19974 مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبتی ملک رودکی تهران – عبدالرضا شاکری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای  محمود حسینی به موجب سند وکالت شماره 9995 مورخ 1397/5/20 
دفترخانه 1174 تهران به وکالت از طرف آقای احمد حسینی مالک ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان  واقع در طبقه دوم به مساحت 73/40 متر مربع  که 2/18 متر مربع آن بالکن است 
قطعه 3 به شماره 402994 فرعی از 2395 اصلی مفروز از  پاک 21998 فرعی از اصلی مذکور  
واقع در بخش  ده تهران به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه 3 در جنوبشرقی طبقه 
زیرزمین با حق عبور از پارکینگ اول به مساحت 10/80 متر مربع ذیل ثبت 7655 صفحه 41 
دفتر 64 به نام آقای احمد حسینی ثبت و سند به چاپی 205257  صادر شده است ا کنون ا 
عام نموده است که سند مالکیت پاک مورد تقاضا به علت جابجایی مفقود گردیده است و مر 
اتب به موجب شماره 16677 مورخ 97/7/17 دفترخانه 1207 به شهادت شهود رسیده است 
. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه 
کسی  مدعی انجام معامله نسبت به پاک فوق می باشد و  یا سند مالکیت نزد وی می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز ا عتراض  خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در  صورت عدم ارائه ا  عتراض یا اصل 
سند مالکیت یا سند خریداری ا قدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد. 
19977 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرارا – کنعانی 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به آقای بهلول اسدالهی فرزند عیوض به شماره  ملی 1490097244 فاقد نشانی 
اباغ می ش�ود که یاس�ین نباتی برای وصول مبلغ 351/000/000 ریال مبلغ چک  ش�ماره 
872477 عهده بانک ملی شعبه  جامی علیه شما اجرائیه صادر و  پرونده اجرائی به کاسه 
9704379  در این اداره تشکیل شده و  طبق  گزارش مورخ 1397/09/12 مامور اداره پست 
محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده و بستانکار هم نمی تواند شما را جهت اباغ 
و اقعی معرفی نماید لذا  به تقاضای و ارده شماره 14044529- 1397/10/04 بستانکار و طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا از تاریخ انتشار  این آگهی که روز اباغ اجرائیه محسوب است ظرف 20 

روز از پرداخت بدهی خود اقد ام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یا فت. 
19978 رئیس اداره  چهارم اجرای اسناد رسمی – شبیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
س�هیل حاجیان نیک طبق  و کالتنام�ه 201624- 1397/8/26 دفترخانه 366 تهران با 
اعام گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده 
ذیل ش�ماره 66827- 97/10/16 دفترخانه 366 تهران طی  درخواس�ت  و ارده 5224- 
1397/8/29 تقاضای صدور المثنی  سند مالکیت را نموده اند که  مراتب در اجرای  ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت  به شرح زیر آگهی می گردد: 1.  نام و نام خانوادگی: محمدعلی 
عبدالوند مالک دو دانگ و نیم از شش�دانگ 2. شماره پاک: 1279 بخش 8 ثبت تهران 
3 علم  گم شدن:  جابجایی 4. خاصه و ضعیت مالکیت: سند مالکیت دو دانگ و نیم از 
شش�دانگ یکباب خانه به ش�ماره 1279 اصلی و اقع در بخش 8 ثبت تهران ذیل ثبت 
79557 صفح�ه  131 دفت�ر 163 ش�ماره چاپ�ی 768185 به نام آق�ای مهدی فرهمند 
خوانساری ثبت و صادر و تسلیم شد سپس برابر سند 154284- 1389/5/2 دفتر 366 
تهران به آقای محمدعلی  عبدالوند منتقل شده است. پاک فوق در قید با زداشت نمی 
باش�د.  لذا با توجه به ا عام فقدان س�ند مالکیت  ملک فوق الذکر و درخواس�ت صدور 
المثنی آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود می با شد باید  ظرف ده روز  پس 
از  انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
س�ند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض  
اصل  س�ند مالکیت یا سند معامله  ارائه نش�ود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر به متقاضی  تس�لیم خواهد کرد.  )10/17( نشانی ثبت محل: خیابان شیخ 
هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب  بیگی پاک 366  اداره ثبت اسناد 

و اماک مولوی تهران 
19981   رئیس ثبت اسناد و اماک مولوی تهران -  امید ملک 
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511/145آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله به آقای حمیدواعظیان فرزندابوالقاسم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد عظیم ایران دخت علیه شما 
بخواسته1-اثبات وقوع بیع2-الزام به تنظیم سندخودرو بموجب دادنامه شماره 9709977577501264 در پرونده  کاسه25/970715 بااحراز 
عقدبیع موضوع مبایعه نامه تنظیمی 94/8/16فی مابین خواهان وحمیدواعظیان حکم برالزام خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو موضوع 
خواسته راصادر می نماید ضمن اینکه هزینه های اجرایی انتقال به عهده خوانده حمید واعظیان می باشد وعاوه برآن خوانده حمیدواعظیان رابه 
پرداخت مبلغ877/002ریال به عنوان هزینه ی دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید.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 شعبه25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/146آگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به آقای آقای رحمان بابائی فرزندعباس فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک مهراقتصاد علیه ش�ما 
بخواسته1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه وجه چک بموجب دادنامه شماره 9709977577501185 در پرونده  
کاسه970700 به نحوتضامنی به پرداخت مبلغ چهارصد وهشتاد وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفده میلیون وسیصد وسی وپنج 
هزارریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیزده میلیون وچهارصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص اعامی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ازتاریخ چک تازمان وصول که پس ازقطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهدشد درحق خواهان 
محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/147آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان وخانمها مریم قاضی وزهره قاضی ومحمدابراهیم شاطر زاده وفرحناز امینی ومیترا میرحبیبی وعلی 
خسروجردی وامیر متقیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم فائزه جعفری علیه شما بخواسته اثبات وقوع بیع بموجب 
دادنامه شماره9709977575401255 در پرونده  کاسه27/970485حکم به بی حقی خواهان 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 شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/148آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی های منتشره قبلی به آقای عبدالغنی ملکی نیا فرزندغام محمد وخانم معصومه صدق فرزند محمدحسن وشبنم رفتاری 
فرزندعلی ومنیره رضایی آبلوئی فرزندرضا وفاطمه جهانی فرزندعبداه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت تعاونی اعتبار 
ثامن اائمه بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه وغیره بموجب حکم شماره 9609977576900087-96/2/7 در پرونده  کاسه19/950286حکم به 
الزام خواندگان به نحوتضامنی به پرداخت مبلغ324000000 ریال ونیز تاخیرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ تقدیم دادخواست)95/11/19(بانضمام هزینه 
دادرسی وحق الوکاله درحق خواهان صادرواعام می نماید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی شعبه19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/149آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای ایمان سرداریان فرزندمحمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که درپرونده کاسه26/970614طبق 
دادنامه شماره9709977577601425 به پرداخت مبلغ593200000ریال اصل خواسته ومبلغ36908000 ریال هزینه دادرسی محکوم گردیده اید.

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/150آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای علی فکوریوس�فیان مجهول المکان اباغ می شود که درپرونده کاس�ه26/970617طبق دادنامه 
ش�ماره9709977577601424 به پرداخت مبلغ1000000000000ریال اصل خواس�ته ومبلغ60788000 ریال هزینه دادرسی محکوم گردیده اید.

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/151آگهی اباغ دادنامه 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای سیدمحمدحس�ینی مجهول المکان اباغ می شود که درپرونده کاس�ه26/970220طبق دادنامه 
شماره9709977577601420 به پرداخت مبلغ237000000ریال اصل خواسته ومبلغ23137000 ریال هزینه دادرسی محکوم گردیده اید.مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز پس ازاباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/152آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای/خانم 1-طاهره مرادزاه آبقدر فرزندصفرعلی2-مدی مراد زاده آقدر فرزندصفرعلی3-فخری مرادزاد 
آبقدر فرزندصفرعلی4-معصومه مرادزاده آبقدر فرزند صفرعلی 5-طیبه مرادزاده آبقدر فرزندصفرعلی6-محمدمراد زاده آبقد فرزندصفرعلی7-

صدیقه مرادزاده آبقدر فرزندصفرعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست امیرحسین مراد زاد آقدفرزندصفرعلی علیه شما 
بخواسته اثبات مالکیت وتنظیم سند بموجب دادنامه شماره9709977577301002 در پرونده  کاسه23/970469حکم براثبات مالکیت خواهان 
نسبت به ملک موردمنازعه درمبایعه نامه ش�ماره255010 وحکم به الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی ملک مورد منازعه درحق خواهان 
مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد.
مدیردفتر شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/153آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای س�یدهادی حسینی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای احمدزاهدی 
قرقروک باوکالت مجیدداور علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه س�فته بموجب حکم ش�ماره 9709977508901481 در پرونده کاس�ه 
971038ب�ه پرداخ�ت مبلغ100/000/000ریال بابت اصل یک فقره س�فته به ش�ماره 972396 بابت وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواس�ت97/8/12 لغایت یوم ااداءبراس�اس نرخ ش�اخص بانک مرکزی وهزینه دادرسی به مبلغ 1537600ریال ومبلغ یکصد وپنجاه 
هزارریال بابت درج آگهی درروزنامه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/154آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای س�یدهادی حسینی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای احمدزاهدی 
قرقروک باوکالت مجیدداور علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977508901485 در پرونده کاسه 971037به 
پرداخت مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت اصل خواسته  2 فقره سفته به ش�ماره های972397-972398 هرکدام به مبلغ یکصدمیلیون 
ریال بابت وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت97/8/9 لغایت یوم ااداءبراساس نرخ شاخص بانک مرکزی وهزینه دادرسی به 
مبلغ 2/842/900ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وحق الدرج آگهی به مبلغ 450/000ریال درحق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/155آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای س�خی حس�نی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای حمید نصرتی 
سعدآبادعلیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977509301411 در پرونده کاسه254/970873 به حکم برمحکومیت 
خوانده)سخی حس�نی( به پرداخت مبلغ90/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1573/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی 
ومبلغ150/000ریال جهت حق الدرج آگهی درحق خواهان صادرواعام می دارد النهایه درموردادعای خواهان نسبت به خواسته ردیف)ج(  
با التفات به اینکه س�فته یاد ش�ده واخواس�ت نگردیده لذا از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/7/8 الی یوم ااداء براساس شاخص بانک 
مرک�زی  محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گ�ردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/156آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای جوادمخلصیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای ابوالفضل قنادعلیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977509301404 در پرونده کاسه254/970957 به حکم برمحکومیت تضامنی 
خواندگان)جوادمخلصیان وسیدمهدی نجفی دباغ( به پرداخت مبلغ21600/000ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به 
س�بب تاخیر در تادیه و نیز پرداخت مبلغ 629/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 جهت حق الدرج 
آگهی درحق خواهان )ابوالفضل قناد( 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 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/157آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهراب خدمتی مقدم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید نصرتی 
س�عدآبادعلیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته بموجب حکم ش�ماره 9709977509301409 در پرونده کاس�ه254/970878 به حکم 
برمحکومیت خوانده)محراب خدمتی مقدم( به پرداخت مبلغ20/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ490/000 ریال بابت خسارت وارده 
به سبب دادرسی ومبلغ150/000ریال جهت حق الدرج آگهی درحق خواهان صادرواعام می دارد النهایه درموردادعای خواهان نسبت به 
خواس�ته ردیف)ج(باالتفات به اینکه س�فته یادشده واخواست نگردیده لذا خس�ارت ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/7/9 الی یوم اادا 
محاس�به می گرددمحکوم ش�ده اید 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.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/158آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم زهراصدقی شریف آباد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای یاسرباستانی 
ناری علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977509301401 در پرونده کاسه254/970809 به حکم برمحکومیت 
خوانده)خانم زهراصدقی شریف آباد( به پرداخت مبلغ80/000/000ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/25 ونیزپرداخت مبلغ1812/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ومبلغ150/000ریال جهت 
حق الدرج آگهی درحق خواهان )یاسرباستانی ناری( 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 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/159آگهی 
شماره بایگانی:970291-بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای یاسربهادری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای یوسف 
اربابی علیه شما بخواسته مطالبه وجه حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ چهارمیلیون وسیصد وهشت هزار 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه  دادرسی خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها تایوم ااداء درحق خواهان سیدیوسف اربابی 

محمد آباد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/160آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به منیره جمعه ئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمدعباس زاده جعفرآبادی 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508001575 در پرونده کاسه241/970946 به حکم برمحکومیت خوانده)خانم 
منیره جمعه ئی( به پرداخت مبلغ28700/000ریال بابت اصل خواسته جبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید 
چ�ک1396/12/17 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ2131/050 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی وحق نش�رآگهی درحق 
خواهان)محمدعباس زاده جعفرآبادی( صادرواعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/161آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مرتضی غامی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای عباس ناصری علیه شما 
بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 970997758001563 در پرونده کاس�ه241/970908 به حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان 
)مصطفی مهورکریمی,مرتضی غامی مقدم( به پرداخت مبلغ بیست ویک میلیون ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده 
به س�بب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک1393/9/5 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ1688500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه 
دادرسی درحق خواهان )عباس ناصری نسب( صادرواعام می دارد وبعاوه خوانده ردیف دوم آقای غامی محکوم به پرداخت مبلغ450/000ریال 
بابت هزینه درحق خواهان می باشد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/162آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خانم سحرقاس�می فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمیدافسری علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977516100506 در پرونده کاسه970123 به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران پرداخت  خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چک ها الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ1168000 
ریال بابت خسارت دادرسی ومبلغ دومیلیون وسیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکاء درحق خواهان)آقای حمیدافسری( 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.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/163آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای هادی رحیمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمیدرضا محبی تبار علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516101441 در پرونده کاسه970543 به پرداخت مبلغ 35/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجبران )پرداخت(  خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک ها به شرح فوق الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ1/406/250 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 150/000ریال بابت حق نشرنوبت اول آگهی درحق خواهان)آقای حمیدرضا محبی تبار( 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.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/164آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سیدمصطفی امینی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا فرشی شهن 
آباد علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977516101477 در پرونده کاسه970872 به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت(  خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/7/16 الی یوم ااداء براساس شاخص 
بانک مرکزی ونیز پرداخت مبلغ1/542/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و150/000ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه درحق 
خواهان)آقای علیرضا فرشی شهن آباد( 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.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/165آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سیدیوسف یوسف زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن زحمتکش 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977516101475 در پرونده کاسه970994 به پرداخت مبلغ 4/000/000ریال بابت 
اصل خواسته وجبران )پرداخت(  خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چک 94/8/24 الی یوم ااداء ونیز پرداخت 
مبلغ372/300 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و150/000ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه درحق خواهان)آقای حسن زحمت 
کش( محکوم ش�ده اید 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.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/166آگهی 
شماره بایگانی :970948بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به کبری صمنی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسین 
غفاری رضوانی علیه شما بخواسته مطالبه وجه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ50/000/000ریال بابت اصل خواسته ومنوط به تخلیه 
مورداجاره ونیز پرداخت مبلغ892/000ریال بابت هزینه دادرسی و450/000ریال هزینه درج آگهی 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.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 249 مجتمع شماره 5 مشهد

511/167آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم فاطمه قلی نژاد علیکی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا پاکدل 
علیه شما بخواسته تنظیم سند بموجب حکم شماره 9709977508401524 در پرونده کاسه970957ردیف اول آقای محمدشادی ودوم)خانم 
فاطمه قلی نژادعلیکی(به ترتیب به تعویض پاک خودرو وحضور دردفترخانه واسنادرسمی وانتقال سنداتومبیل پراید به شماره انتظامی119ب37 
ایران52 به نام خواهان ونیزمحکومیت محمدشادی به پرداخت هزینه دادرسی مبلغ1/048/200ریال درحق  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.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5مشهد

511/168آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خانم کلثوم خارایی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای غامرضا انصاری علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977508401527 در پرونده کاسه971005به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ برگشت چک97/5/9 الی یوم ااداء ونیزپرداخت مبلغ2/022/300ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/169آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله دراجرای دستورماده73وتبصره ذیل ماده302قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقاب وپیرو آگهی قبلی به خوانده 
حبیب اله بربری فرزندحسین درپرونده کاسه26/970739 فعامجهول المکان درخصوص دادخواست خواهان مریم حسین آبادی فرزندموسی به 
خواسته نفقه جاریه به استنادمواد1102,1106,1107,1111 قانون مدنی ومواد515و519قانون ایین دادرسی مدنی خوانده راحسب هزینه های متعارف 
زندگی به پرداخت نفقه جاریه زوجه ماهانه به مبلغ هشت میلیون ریال وتهیه مسکن واثاث البیت مناسب مورد تایید دراجرای احکام پرداخت 
خسارات دادرسی ازتاریخ تقدیم دادخواست محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی درهمین شعبه 

وسپس قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
شعبه26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان مشهد

511/170رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدجوادخدیوی استاج داراي شناسنامه شماره 72715 به شرح دادخواست به کاسه972685 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهره خدیوی استاج به شناسنامه 72715 در تاریخ97/7/12  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمدجواد خدیوی استاج ش ش3660 ص مشهدنسبت بامتوفی همسر2-سمیه 
خدیوی استاج ش ش482 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند3-مسعود خدیوی استاج ش ش0921242565 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-

سعید خدیوی استاج ش ش24511 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند5-فاطمه توفیقی ش ش1462 ص مشهد نسبت بامتوفی مادر6-سمانه خدیوی 
استاج ش ش2160 ص مشهد نسبت بامتوفی 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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/171رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی رستمی داراي شناسنامه شماره2901  به شرح دادخواست به کاسه972666 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضارستمی به شناسنامه 6 در تاریخ70/11/9  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-مهدی رستمی ش ش2901 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند2-عصمت رستمی ش ش76387 ص مشهد نسبت 
بامتوفی فرزند3-فریبا رستمی ش ش76388 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-فریده رستمی ش ش10793 ص تهران نسبت بامتوفی فرزند5-
فرزانه رستمی ش ش90695 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-عزت رستمی ش ش1647 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند7-مقبول رستمی ش 
ش1720 ص کاج نسبت بامتوفی همسر8-زهره رستمی ش ش19973 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند9-طاهره رستمی ش ش 9217 ص مشهد 
فرزند 10-حسین رستمی ش ش10792 ص تهران نسبت بامتوفی فرزند11-بهروز رستمی ش ش3145 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند12-پرویز 
رستمی ش ش12823 ص مشهد نسبت بامتوفی 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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/172رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مجتبی زارعی داراي شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به کاسه972790 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدزارعی به شناسنامه 102 در تاریخ 94/3/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مجتبی زاری ش ش108 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند2-غامرضا زارعی ش ش257 ص فراگرد نسبت 
بامتوفی فرزند3-کنیزرضا زارعی ش ش1185 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند4-زهرا زارعی ش ش42 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند5-غام 
یحیی زارعی ش ش5993 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند6-مرتضی زارعی ش ش0849410479 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند7-فاطمه 
زارعی ش ش13 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند8-علیرضا زارعی ش ش3465 ص فراگرد نسبت بامتوفی فرزند9-مصطفی زارعی ش ش628 
نسبت بامتوفی فرزند10-سکینه محمدزاده ش ش11 ص فریمان نسبت بامتوفی همسر,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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/173رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم طاهره واعظی نیا داراي شناسنامه شماره 0933801076 به شرح دادخواست به کاسه972768 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه صغری رحیمی رضوانی به شناسنامه 0926738944 در تاریخ97/8/21  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طاهره واعظی نیا ش ش21905 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند2-
طیبه واعظی نیا ش ش101526 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند3-احمد واعظی نیا ش ش21903 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-محسن 
واعظی زاده ش ش1519761-092 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند5-عبداه واعظی زاده ش ش9711 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-حسین 
واعظی زاده ش ش13799 ص مشهد نسبت بامتوفی 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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/174رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم صادق کاریزی  داراي شناس�نامه ش�ماره 639 به ش�رح دادخواست به کاس�ه972707 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رجب علی صادق کاریزنوی به شناس�نامه 76 در تاریخ 74/10/5 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مریم صادق کاریزی ش ش639 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند2-عذرا صادق 
کاریزی ش ش10 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند3-حسن صادق کاریزی ش ش5 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-خدیجه صادق کاریزی 
ش ش638ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند5-نرگس صادق کاریزی ش ش640ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-غامرضا صادق کاریزی ش 
ش470ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند7-سکینه بزمی ش ش72 ص مشهد نسبت بامتوفی همسر,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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/175رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي/خانم عزت الماس�یان  داراي شناس�نامه شماره626  به شرح دادخواست به کاس�ه972726 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ماشااله جاودانی مجدی به شناسنامه32226  در تاریخ96/7/5  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عباس الماسیان ش ش127 ص تربت جام نسبت بامتوفی فرزند2-عزت الماسیان ش 
ش626 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند3-حمید الماسیان ش ش697 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-مجید الماسیان ش ش64015ص مشهد 
نسبت بامتوفی فرزند5-سعید الماسیان ش ش1799 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-امیررضا الماسیان ش ش847ص مشهد نسبت بامتوفی 
فرزند7-طاهره الماسیان ش ش1002ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند8-فاطمه الماسیان ش ش296ص مشهد نسبت بامتوفی 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 شعبه  243شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/176رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسن کرمی داراي شناسنامه شماره 1453 به شرح دادخواست به کاسه972722 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حبیب اعتمادیان به شناسنامه 6916 در تاریخ 89/11/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه اعتمادیان ش ش16 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند2-زهرا اعتمادیان ش ش683 ص مشهد نسبت بامتوفی 
فرزند3-صدیقه اعتمادیان ش ش9031 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند4-رجبعلی اعتمادیان ش ش1506 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند5-جواد 
اعتمادیان ش ش0934085811 ص مشهد نسبت بامتوفی فرزند6-مریم مولوی قلعه نی ش ش1186 ص تربت حیدریه نسبت بامتوفی همسر,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 شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/177آگهي 
خواهان بتول تیموری رونوش�ت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه971590 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراث�ت نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمدعلی تیموری دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود حیات گفت�ه وورثه حین الفوت آن 
منحصراست به: 1-احمد2-حسن3-اعظم4-طوبی5-رضا6-محمود7-بتول8-اکرم9-فاطمه همگی تیموری)فرزند(10-زهرا ملت)همسر( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/178آگهي 
خواهان رضا دانش�ور زارع رونوش�ت حصر وراثت فرزند به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه972357 ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان براتعلی دانشور زارع دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
آن منحصراست به: 1-فاطمه بی بی باهوش)همسر(2-محمد3-خدیجه 4-عبداله5-محمد6-فاطمه7-حسن8-علی اکبر9-علی اصغر همگی 
دانشور زارع)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/179آگهي 
خواهان رضااس�دی صمدی رونوش�ت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه972075 ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین اسدی صمدی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
آن منحصراست به: 1-عصمت2-شها3-ناهید4-رضا5-مهین همگی اسدی صمدی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این 

دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/180آگهي 
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدخسروی فرزند منوچهربه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه9709987514201436 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه پاک روان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آن منحصراست به: 1-محمد2-حمید3-حسام الدین همگی خسروی)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/181آگهي 
خواهان رونوش�ت محمدکهن سال فرزندغامحسین به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه9709987514201382 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسین کهنسال دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آن منحصراست به: 1-محمد2-طاهره3-سکینه4-ربابه5-قربانعلی6-معصومه همگی کهن سال)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/182آگهي 
خواهان محمدرضا هروی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه972362 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه صداقت دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست 
به: 1-محمدرضا 2-مژده3-مژگان همگی هروی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/183آگهي 
خواهان س�یدابوالفضل حسینی کاهوئی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه972384 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طاهره ایمان نژاد دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آن منحصراس�ت به: 1-ابوالفضل حسینی کاهوئی)همسر(2-سیده سادات صدیقه3-سیدمهدی4-سیدمصطفی5-سیده سادات ماه 
منیر6-سیدامیررضا7-سیدحمید8-سیدهادی همگی حسینی کاهوئی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/184آگهي 
خواهان نس�رین نداف رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه972417 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسین نداف دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست 
به: 1-صاحب جان اکبری عطائی)همسر(2-پروین3-زهرا4-نسرین5-فریدون همگی نداف)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/185آگهي 
خواهان مجیدگرامی رونوش�ت حصر وراثت فرزند به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه972160 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صدیقه نگینی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست 
به: 1-مرضیه2-مهدی3-محسن4-مجید5-محمدهمگی گرامی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي 
مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/186آگهي 
خواهان فرامرز رضائی رونوش�ت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه972300 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن رضائی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست 
به: 1-مریم صفری)همسر(2-فرامرز3-محدثه4-مسعود5-مبین همگی رضائی)فرزند(6-طاهره افتاده)مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد تاچنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/187آگهي 
خواهان س�عیدابدی رونوشت حصر وراثت فرزند به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه972149 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بی بی زهرا س�یدی خباز دراقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن 
منحصراست به: 1-حمید2-سعید3-سودابه همگی ابدی)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي گردد 
تاچنانچه ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد 

511/188آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاسه  پرونده اجرایی 42/970857  صادره از شعبه 183 شوراهای حل اختاف مشهد آقای/ خانم ابراهیم شمیرات  محکوم به پرداخت 
مبلغ 137/516/473 ریال در حق آقای/ خانم حس�ین قاس�می  و مبلغ  5/000/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 142/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/16 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق 
مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای  حل اختاف مشهد، واقع در بولوار کوثر � نبش کوثر شمالی 15� از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. طالبین 
به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حتما حداقل ده 
درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد اقام مورد مزایده به شرح ذیل می باشد.: 1( تلویزیون ال ای 
دی ایکس ویژن 24 اینچ 10 دستگاه قیمت هر دستگاه 7/200/000 ریال جمع کل 72/000/000 ریال سالم و مستعمل 2- تلویزیون ال ای دی مارشال 
20 اینچ یازده دستگاه قیمت هر دستگاه 6/000/000 ریال جمع کل 66/000/000 ریال سالم و مستعمل 3- تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن 43 اینچ 

یک دستگاه 4/000/000 ریال مستعمل خراب جمع کلیه اقام به مبلغ 142/000/000 ریال ارزیابی گردیده است
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

512/189آگهی مزایده اموال غیر  منقول مرحله دوم
به موجب پرونده  کاس�ه 951291 صادره از س�وی ش�عبه 10 اجرای احکام دادگاه  مدنی دادگستری مشهد به ش�ماره کاسه 970736 اجرای 
احکام مدنی طرقبه محکوم علیه: خانمها سمیه و سارا معین درباری و خانم طرقبهی محکوم است به تقسیم ترکه مرحوم حسن معین درباری 
و در حق محکوم له خانم سمیرا معین درباری و پرداخت دیونش اقدامی ننموده و به درخواست محکوم له یک قطعه ملک واقع در جاده طرقبه 
امام رضای 32/1 بنفشه 1 توقیف نموده است و توسط کارشناس آقایان احمد بلوریان حداد و محمد حسین لقمانی و محمد امین احمدی به مبلغ 
17/500/000/000 ریال ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/11/17 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 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 می توانند ظرف پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا با توجه به اینکه مرحله دوم مزایده می باشد 
بیست درصد زیر قیمت کارشناسی به فوش خواهد رسید شرح مورد مزایده: یک واحد باغ ویا واقع در جاده طرقبه امام رضا 32/1 بنفشه 1 در 
سه طبقه به مساحت 220 متر مربع و عرصه دارای سند مشاعی از پاک ثبتی 7 فرعی از 2 اصلی بخش 6 مشهد به مساحت 1380 متر مربع اعیان 
دارای مشخصات ساختمانی نما آجر سفال سقف طاق ضربی کف پارکت و دیوارها با رویه گچ و رنگ قدمت بنا حدود 15 سال و دارای آب برق و دو 

اشتراک مستقل گاز و حیاط مشجر جمعا به مبلغ 17/500/000/000 ارزیابی گردیده است.
لگزیان � مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

512/190آگهی مزایده مرحله دوم اموال غیر منقول 
به موجب پرونده  کاسه اجرایی شماره 49/960256 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب فریمان آقای اسماعیل قرائی حسن 
آبادی فرزند غامرضا محکوم است به  پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و یکصدهزار تومان دیه در حق شاکی پرونده گردیده و نظر به اینکه تاکنون 
هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود ننموده است و شاکی پرونده یک قطعه زمین به مشخصات ذیل از عاقله نامبرده توقیف و توسط کارشناس 
رسمی  دادگستری به مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی و مقرر گردید از طریق مزایده به فروش برسد لذا این اجرای مزایده ای را در تاریخ 
1397/11/18 در ساعت 10  صبح در محل دفتر اجرای احکام کیفری فریمان برگزار می نماید از کلیه کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند 
درخواست می شود قبل از تاریخ برگزاری به این اجرا مراجعه و از محل ملک بازدید و درخواست کتبی خود را تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کلیه 
پیشنهادات در روز مزایده بازگشایی و به کسی که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند واگذار خواهد شد ده درصد قیمت ملک نقدا و الباقی ظرف 
مدت یک ماه اخذ خواهد شد سایر شرایط مطابق مقررات قانونی مزایده خواهد بود مشخصات فنی ملک:شامل یک سهم مشاع از یکصدو بیست و 
سه سهم مشاع یک قطعه زمین زراعی آبی زار به شماره باقیمانده یک فرعی از ششدانگ مزرعه سفید سنگ پاک 289-اصلی به انضمام 2 ساعت 
آب از چاه احداثی به مدار آبیاری موجود.آدرس ملک:کیلومتر 20 جاده تربت جام-اراضی سفید سنگ –اراضی موسوم به اراضی چاه علی اکبر اسامی
دادستان دادسرای عمومی و انقاب فریمان-مائی شمس

511/191آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول )پاک ثبتی (
به موجب کاسه  پرونده اجرایی 41/969025   صادره از شعبه 183 شوراهای حل اختاف مشهد آقای/ خانم غام رضا نخعی   محکوم به پرداخت مبلغ 
264/697/674  ریال در حق آقای/ خانم سید رضا وکیلی   و مبلغ  10/500/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به یک باب منزل/آپارتمان  یک دانگ از شش دانگ پاک ثبتی 18887 فرعی از 184-
اصلی و مجزی شده از 12658 فرعی از اصلی مذکور توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/100/000/0000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر 
گردیده در تاریخ 97/11/9 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
چهار شوراهای  حل اختاف مشهد، واقع در بولوار کوثر � نبش کوثر شمالی 15� از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و 
به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید. ضمنا حتما حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر 
ظرف یک ماه وصول خواهد شد کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند در محضر بالمناصفه بوده و تخلیه و تحویل ملک تابع 
تشریفات  قانونی می باشد و به اجرای احکام مربوط نمی شود مال مورد مزایده یکباب منزل/آپارتمان یک دانگ از شش دانگ یکواحد آپارتمان بمساحت 
70/9 مترمربع دارای پارکینگ و انباری در طبقه سوم به نشانی بین صیاد 49 و 51 پاک 7 –واحد فوق در طبقه سوم که پارکینگ شماره 4 بمساحت 12/5 
مترمربع و انباری شماره 11 بمساحت 2/88 مترمربع واقع در طبقه هم کف در یک مجتمع 5 طبقه ای واقع شده که طبقه هم کف شامل یک واحد تجاری 
انباری –پارکینگ-طبقات اول تا چهارم سه واحد مسکونی در هر طبقه نمای ساختمان آجر سه سانت و ترکیب سیمان با قدمت 15 سال می باشد که به 

مبلغ 2/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که یک دانگ از شش دانگ به مبلغ 350/000/000 ریال بفروش می رسد 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/192آگهی
پیرو آگهی های قبلی به مهرداد پرهنر فعا مجهول المکان اباغ می شود در  مورد دادخواست محمدکاظم حیدری بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم شماره 9709977501300883 در پرونده کاسه 9709987501300754 متضامناً به پرداخت 1� مبلغ 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2� مبلغ 2859000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر درج آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 1396/11/20 تا زمان 
وصول چکها محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/193آگهی
خواهان فاطمه کشمیری دادخواستی به طرفیت خوانده عادل آرین پور به خواسته مطالبه طلب 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 خواجه ربیع � روبروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه  9709987501300780 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/8 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 و استماع شهادت شهود حاضر  گردد.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/194آگهی
خواهان شرکت پخش گستر آبتین آرا دادخواستی به طرفیت خوانده میثم صنعتی فروتقه به خواسته مطالبه وجه  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  9709987501300870 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/8 ساعت 
8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/195آگهی
پیرو آگهی های قبلی به داود مجد لکزا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست هادی مقیمی زاده بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم شماره 9709977501301028 در پرونده کاسه 9709987501300743 پرداخت 1� مبلغ صد و چهل میلیون و هفتصد و 
هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته 2� پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست )97/7/18( 3� دو میلیون و یکصد و سه 
هزار و ششصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی  3� یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در 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.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/196آگهی
خواهان سوسن باغبان زاده دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه نجم زاده نیاء به خواسته مطالبه وجه 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  9709987501300708 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/4 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 و استماع شهادت شهود 

با  موضوع فسخ قرارداد و پرداخت نقدی حاضر گردد.
منشی شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/197آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما حمید حمکت � محمدرضا همدانی زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977501300205 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 9609987501300634 محکوم  اند به پرداخت تضامنی 
1� مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته  چک شماره 030018 مورخ 90/8/15 .  2� مبلغ  3/660/000 ریل بابت هزینه دادرسی 3� مبلغ 
300000 ریال بابت حق  الدرج روزنامه 4� حق الوکاله وکیل به مبلغ 3950/000 ریال 5� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/11/2( 
تا یوم ااداء که براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه در حق محکوم له آقای حسین امیر خانی و نیم  عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/198آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه نوشین موسوی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977501300675 صادره از ش�عبه 13 در پرونده ش�ماره 9709987501300435 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و محاسبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موضوع خواسته به تاریخ 94/2/15 لغایت  یوم ااداء که براساس نرخ تورم در حق محکوم له آقای نرگس منتظر الظهور و نیم  عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/199آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه امیر  حسین جلیلی سمی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501300798 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 9709987501300457 محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
در حق  خواهان  ردیف دوم و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال در حق خواهان ردیف یک بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و دویست و 
نود و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج آگهی روزنامه متساویاً در  حق خواهانها محاسبه 
و  پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/5/17 لغایت یوم ااداء براساس  نرخ تورم و مبلغ مورد حکم در حق محکوم 
له آقای سید محمد هاشمی � فاطمه زهرا سلطانپور نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 

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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/200آگهی
پیرو آگهی های قبلی به سمیه افضل مهر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مجید رحیمیان مشهد بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977501301132 در پرونده کاس�ه 9709987501300803  پرداخت 1� ده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد ریال بابت خسارات دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  
)97/8/6( الی یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران توسط دایره اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان ها 
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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/201آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمد تقی پور فرمانی  مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت شرکت پخش گستر آبتین آرابا مسئولیت 
محدود به مدیریت آقای س�هیل وحدتی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977501301187 در پرونده کاسه 
9709987501300699  پرداخت 1� مبلغ سی و یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ 916/750 ریال 
)خسارات دادرسی( 3� پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4� چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
درج آگهی در روزنامه 5� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن 95/10/17 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم 
اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق  خواهان محکوم 

شده اید مراتب بدینوسیله  در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/202رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم ملیحه پاسبان دارای شناسنامه شماره 1811 به شرح دادخواست به کاسه 1514�97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غام عباس پاسبان به شناسنامه 179 در تاریخ 1396/3/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� جلیل پاسبان فرزند غام عباس ش ش 342 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 2� طاهره غامی فرزند علی اکبر ش ش 956 متولد 1335 صادره از تهران همسر متوفی. 3� ملیحه پاسبان فرزند غام عباس ش ش 
1811 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4�  راحله پاسبان فرزند غام عباس ش ش 3908 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
5�  صدیقه پاس�بان فرزند غام عباس ش ش 12668 متولد 1357 صادره از مش�هد فرزند متوفی. 6� جال پاسبان فرزند غام عباس ش ش 
5778 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� خلیل پاسبان فرزند غام عباس ش ش 0920291791 متولد 1368 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 8� نرگس پاسبان فرزند غام عباس ش ش 2122 متولد 1363 صادره از مشهد فرزند متوفی. 9� فاطمه پاسبان فرزند غام عباس ش ش 
0921157622 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی. 10� عادله پاسبان فرزند غام عباس ش ش 5443 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند 
متوفی.. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

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

511/203رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم سید صادق آل شهیدی دارای شناسنامه شماره 1073 به شرح دادخواست به کاسه 1542� 97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آل شهیدی به شناسنامه 49667 در تاریخ 1397/8/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عطیه آل شهیدی فرزند حسن به ش ش 73965 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� 
راحله آل شهیدی فرزند حسن به ش ش 15022 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� سعیده آل شهیدی فرزند حسن به ش ش 48800 متولد 
1338 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� نویده آل شهیدی فرزند حسن به ش ش 1321 متولد 1342 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� پروین آل شهیدی 
فرزند حسن به ش ش 1399 متولد 1337 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� سید صادق آل شهیدی فرزند حسن به ش ش 1073 متولد 1348 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
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/204رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم محمد حیدری دارای شناسنامه شماره 933 به شرح دادخواست به کاسه 1518� 97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی حیدری به شناسنامه 645 در تاریخ 1397/8/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صفیه حیدری فرزند حاجی نایب علیخان به ش ش 85 متولد 1310 صادره از بیرجند همسر 
متوفی. 2� محمد حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 933 متولد 1347 صادره از شاهرود  فرزند متوفی. 3� منصوره حیدری فرزند عباسعلی به ش 
ش 452 متولد 1329 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� احمد حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 1886 متولد 1331 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
5� عقیله حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 1 متولد 1351 صادره از بیارجمند فرزند متوفی. 6� محمود حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 564 
متولد 1344 صادره از شاهرود  فرزند متوفی. 7�  شریفه حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 88 متولد 1341 صادره از شاهرود فرزند متوفی. 8� فروه 
حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 24 متولد 1338 صادره از شاهرود فرزند متوفی. 9� بتول حیدری فرزند عباسعلی به ش ش 2205 متولد 1335 
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
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/205آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مسعود ناری قمی فرزند حسن مجهول المکان  می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501400736 صادره از شعبه 14 در پرونده شماره 9709987501400292 محکوم است به پرداخت 1� مبلغ هشتاد میلیون 
ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ دو  میلیون و هشتصد و ده هزار ریال ) شامل هزینه دادرسی+ تعرفه خدمات + هزینه اوراق + هزینه 
درج آگهی( خس�ارات دادرس�ی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید آن )96/11/30( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم 
اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق محکوم له )مهدی ولی پور دوست آبادی( و نیم عشر  دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  قدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزنیه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

511/206آگهی اباغ  اجرائیه
شماره بایگانی: 960822. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: حمیدرضا ابوالفارسی و مهدی عباس زاده قائنی مریم حیدری . پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیهم حمیدرضا ابوالفارسی  و مهدی عباس زاده قائنی و مریم حیدری که  مجهول المکان می باشند 
اباغ می شود به موجب درخواست اجرای  حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580500676 محکوم علیهم متضامنا محکوم 
هستند به پرداخت مبلغ 423/187/654 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 981756 به تاریخ 96/8/9 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و 
مبلغ 26/882/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/207آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 960493. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: امیر محمد نور بخش و محمدرضا غفرانی درح و مجید رضوانی کاکوب. پیرو 
آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیهم امیر محمد نور بخش و محمدرضا غفرانی درح و مجید رضوانی کاکوب  که مجهول 
المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580501000 محکوم علیهم 
متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 390/196/384 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 12/9037/120544 به تاریخ 96/2/30 عهده بانک 
ملی بابت اصل خواسته و مبلغ 23/913/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/208آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 961190. محکوم له:  بانک  مهر اقتصاد . محکوم علیهم: اشرف کاه چی و علی دریائی و ونوس دریائی پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوس�یله  به محکوم علیهم اش�رف کاه چی و علی دریائی و ونوس دریائی که مجهول المکان می باش�ند اباغ می شود به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977580500644 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
220/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 1601/785906/15 به تاریخ 96/12/9 عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 14/542/000 
ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می 
شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/209آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 960040. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: آرزو شیرزاهی پور و زهرا خواجه پورزاوه و وجیهه مهرگان پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیهم آرزو شیرزاهی پور و زهرا خواجه پورزاوه ووجیهه مهرگان که مجهول المکان می باشند اباغ می 
شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580500369 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ 586/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 2114/768480 به تاریخ 1395/11/4 عهده بانک تجارت  بابت اصل خواسته و 
مبلغ 32/420/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/210آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 970297. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: آمنه علوی و قاسم و وحید ساغرچی پیرو آگهی های منتشره در جراید 
بدینوسیله  به محکوم علیهم آمنه علوی و قاسم و وحید ساغرچی که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977580500781 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به ش�ماره 953606 به تاریخ 1389/3/18 عهده بانک س�په بابت اصل خواسته و مبلغ 7/150/000 ریال بابت کلیه خسارات 
دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/211آگهی اباغ اجرائیه
ش�ماره بایگانی: 970031. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: صدیقه و مهدی پارس�ا پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به 
محکوم علیهم: صدیقه و مهدی  پارسا که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709977580501022 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 782/065/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
27/546/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 19/969/000 ریال بابت حق الوکاله و مبلغ روزانه 405000 ریال از تاریخ 1397/1/30 الی یوم الوصول 
در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/212آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 970159. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: مهدی پارسا و مهدی نگهبان. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله 
به محکوم علیهم: مهدی نگهبان و مهدی پارسا که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9709977580500807 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 547/040/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 34/109/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و مبلغ روزانه 52/955 ریال از تاریخ 1397/1/30 الی یوم الوصول در حق محکوم له می باشد. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/213آگهی اباغ اجرائیه
ش�ماره بایگانی: 971004. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیه: حانیه رباطی. . پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم 
علیه: حانیه رباطی که مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709977580501456 )اجرائیه( محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 13/200/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 
037178 به تاریخ 1395/3/5 و چک 037178 به تاریخ1395/3/30 هر دو عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و 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 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/214آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 960779. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: سید مهدی عبداله زاده و محمود نیک قدم دلوئی و مهدی توکلی شاندیز. پیرو 
آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: سید مهدی عبداله زاده و محمود نیک قدم دلوئی و مهدی توکلی شاندیز  که مجهول 
المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580501632 محکوم علیهم 
متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 488/500/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره9528/2608077 به تاریخ 1396/8/21 عهده بانک 
اقتصاد نوین بابت اصل خواسته و مبلغ 30/897/500 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول 
براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد.. پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/215آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 960991. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: سید  جال حافظی طرقی و محمد چادری بازه و مهدی نژاد سیستانی و 
مصطفی حسنی. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: سید جال حافظی طرقی و محمد چادری بازه و مهدی نژاد 
سیستانی و مصطفی حسنی که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709977580500194 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 387/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 203199 به تاریخ 
1396/10/14 عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 23/909/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/216آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 970021. محکوم له: بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم: جواد نیک روی خیر آبادی و فاطمه عامه زهان و حسین جهانی . پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: جواد نیک روی خیر آبادی و فاطمه عامه زهان و حسین جهانی که مجهول المکان می باشند 
اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه9709977580500798 محکوم علیهم متضامنا محکوم 
هستند به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 475134 به تاریخ 1396/11/5 عهده بانک انصار بابت اصل خواسته و مبلغ 
14/549/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی 
اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 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. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� سید امید کاظمی یزدی 

511/217آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی: 970254.  در خصوص تجدیدنظرخواهی هیات تصفیه شرکت منحله تعاونی اعتبار الزهرا بطرفیت مهدی علوی سلیمانی مصدق 
نسبت به دادنامه 9709977580501088 صادر از این شعبه، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی برای شما به این سامانه اباغ، ارسال 
گردیده است مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقا بدر 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 با همین  کیفیت به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( � سید امید کاظمی یزدی 
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 14/97ش/413  وقت رس�یدگی: سه شنبه 97/11/30 س�اعت 11:30 خواهان: حسین 
الماس�ی کیوی خوانده: قاسم رنجبر خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای حسین الماسی کیوی فرزند 
ابوالفضل دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه  14 شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/11/30 روز سه 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.  
          2054   دبیر حوزه  14  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به زهرا سلیمانی 
   خواهان رمضانعلی عسگری فرزند حسینعلی دادخواستی بطرفیت خوانده زهرا سلیمانی به خواسته  مطالبه وجه سفته بمبلغ130/000/000ریال 
ومطالبه خس�ارت دادرسی وخسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981720500707بایگانی970720/

شعبه5ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرس�تان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/11/27ساعت8/30تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1419-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اکبرجوان
   خواهان مهرداد کاظمی فرزند جوان دادخواستی بطرفیت خوانده اکبرجوان فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه وجه بمبلغ53/000/000ریال ومطالبه 
خسارت دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720500755بایگانی970769/

شعبه5ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوسی شهرس�تان گرگان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/11/27ساعت9تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1420-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به ولی اله قاسمی اوزینه
   خواهان محمداکبری ولشکائی دادخواستی بطرفیت خوانده ولی اله قاسمی اوزینه فرزند تقی به خواسته اثبات وقوع بیع مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709980059100753بایگانی970869/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1398/01/24ساعت 11صبح تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1431-منشی شعبه10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان/شاکی احسان نادمی دادخواستی بطرفیت خوانده/متهم محمدرضا نودهی-زینب موسوی پارسایی-سیدرضا موسوی پارسایی-مهران 
صادقی-ام البنین موسوی پارسایی-احمد موسوی پارسایی-اداره ثبت اسناد واماک شهرستان گرگان-ام لیا موسوی پارسایی-منیره صادقی-آستان 
قدس رضوی)نمایندگی گرگان(مریم صادقی-حسین نادمی-فاطمه زمانی ثانی-فاطمه نودهی-سکینه نودهی-سیده هاجر موسوی پارسایی-احمد 
موسوی پارسایی-محترم نودهی-سیده نساء موسوی پارسایی-امیرنودهی-طوبی موسی پارسایی-ربابه موسوی پارسایی به خواسته/اتهام اثبات 
وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9309980056100650بایگانی930695/شعبه2دادگاه عمومی حقوقی گرگان  ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ1397/11/27ساعت12تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خواندگان امیر ومحمدرضا ومحترم وسکینه وفاطمه همگی نودهی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد ضمنا خواندگان دروقت مقررگواهان ودایل دیگرخودرا درجلسه  دادگاه حاضر نمایند.
1426-منشی دفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  درکاسه پرونده بشماره بایگانی97/0897/شعبه8 دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به آقای محمدکریمی فرزند یوسف اخطارمیگردد علیرضا 
احمدی فرزند محمد با وکالت غامحس�ین پایدار وفرش�ته پایداردادخواستی بطرفیت شما به خواسته سایر دعاوی غیرمالی ومطالبه وجه  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 خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفترش�عبه8دادگاه حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را 

دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزیکشنبه مورخه1397/12/05ساعت30/ 9دقیقه صبح تعیین شده است شرکت نمائید 
1434-رئیس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-زاهدی

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه در پرونده کاسه970469/اول بازپرسی متهم محمد نوروزی فرزند عبداله به اتهام نگهداری موادمخدرازسوی این شعبه تحت 
تعقیب است که اباغ احضاریه نامبرده بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وسکونت ومخفیگاه ممکن نگردیده بدینوسیله مراتب به نامبرده ازطریق 
آگهی اباغ میگردد تادروقت رسیدگی درتاریخ12/13  /97راس ساعت10صبح درشعبه اول بازپرسی دادسرای علی آباد کتول جهت دفاع از اتهام 

خویش حاضرشوند ودرصورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهدشد.
1454-بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای علی آبادکتول-میانلو

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه در پرونده کاسه970845/متهم بهمن زیتونلی فرزندمحمد ازسوی این دادسرا تحت تعقیب میباشند که اباغ احضاریه آن بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وسکونت ومخفیگاه ممکن نگردیده بدینوسیله دراجرای ماده115و180قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ازطریق آگهی اباغ میگردد تایکماه پس ازانتشارآگهی در شعبه2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب علی آباد جهت دفاع ازموضوع اتهام تهدید 

و..   حاضرشود ودرصورت عدم حضوربارعایت مواد217و218قانون مذکوررسیدگی و اظهارعقیده میگردد.
1449-دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب علی آبادکتول-شیرزادی فر

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه در پرونده کاسه970842/متهم امین ذبیح یاری فرزند نوراحمد ازسوی این دادسرا تحت تعقیب میباشند که اباغ احضاریه آن 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وسکونت ومخفیگاه ممکن نگردیده بدینوسیله دراجرای ماده115و180قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ازطریق آگهی اباغ میگردد تایکماه پس ازانتشار آگهی درشعبه2دادیاری دادسرای عمومی وانقاب علی آباد جهت دفاع ازموضوع اتهام 
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثر تصادف رانندگی نسبت به مرتضی کریم کشته حاضرشود ودرصورت عدم حضوربارعایت مواد217و218قانون 

مذکوررسیدگی و اظهار عقیده میگردد.
1448-دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب علی آبادکتول-شیرزادی فر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت محمود عامری  فرزند حس�ن  بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده بکاس�ه9709981721100762بایگا
نی970769/ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بنی احمدی وصله گر فرزند استاد مهدی بشماره 
شناسنامه13007صادره از گرگان درتاریخ 1391/04/14درآخرین اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به1-محمود عامری ف حسن ش ملی2120227845پسرمتوفی2-محمدعلی عامری ف حسن ش ملی2120334196 پسرمتوفی3-
فاطمه عامری ف حسن ش ملی2120184267دخترمتوفی4-انسیه عامری ف حسن ش ملی 2121299653 دخترمتوفی5-زهرا عامری ف حسن 
ش ملی2121213376دخترمتوفی6-صدیقه عامری ف حسن ش ملی2120332177دخترمتوفی 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.
 1422-مسئول دفترشعبه 11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت اکبر بطیار بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه9709981720500751 بایگانی970765/ازاین دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کلثوم جالی شاهکوه فرزند حاج مهدی بشماره شناسنامه303نیکجه 
فرزند نعمت دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-رقیه بطیار ف ابراهیم ش ش17دخترمتوفی2-اکبر 
بطیارف ابراهیم ش ش3158پسرمتوفی3-اصغربطیار ف ابراهیم ش ش2477پسرمتوفی4-حسین بطیار ف ابراهیم ش ش6پسر 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.
 1418-مسئول دفترشعبه5 شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد  

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ثب�ت ش�ده  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  فرزن�د عل�ی محم�د  نصرالله�ی  رونوش�ت حصروراث�ت حمی�د     خواه�ان 
ک�ه ش�ادروان  داده  توضی�ح  وچنی�ن  نم�وده  گواه�ی حصروراث�ت  دادگاه درخواس�ت  9709981722100737بایگانی970747/ازای�ن 
احم�د نصرالله�ی دراقامت�گاه دائم�ی خود ب�درود حیات گفت�ه وورثه حی�ن الفوت آن منحصراس�ت به1-حمی�د نصرالله�ی ف احمد ش 
ش816کدملی0050876619ت ت1338پس�رمتوفی2-محمدنصراللهی ف احمد ش ش23334 ت ت1340پسرمتوفی3-س�عیده نصراللهی 
ف احم�د ش ش23337کدملی2120233071ت ت 1343دختر متوفی4-س�عید نصراللهی ف احم�د ش ش23336کدملی2120233063ت 
ت1342پس�رمتوفی5-وحیدنصراللهی ف احم�د ش ش325 کدملی2121380019ت ت1346پس�رمتوفی6-حمیده عزت�ی ف ابوالفضل ش 
ش216کدملی 1465105913 همسرمتوفی 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.
 1437-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-میرشکار معظم 

آگهی درخواست حصر وراثت
   خان�م س�کینه محبوبی نیا فرزند غامعلی بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970777-این ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که غامعلی محبوبی نیا فرزند حس�ن بش�ماره شناس�نامه7 صادره اززابل درتاریخ 97/8/23دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان گرگان-روس�تای قرق فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-مریم خوشه کش ف حسین 
ش ش1419ت ت1330 همسرمتوفی2-سکینه محبوبی نیا ف غامعلی ش ش1967ت ت 1356دخترمتوفی3-فاطمه محبوبی نیا ف غامعلی 
ش ش72ت ت1361دخترمتوفی4-ن�ادر محبوبی نیا ش ش4368ت ت1351پس�رمتوفی5-زهرا محبوبی نیا ف غامعل�ی ش ش1599ت ت 
1354دخترمتوفی6-رضا محبوبی نیا ف غامعلی ش ملی2110405643ت ت1372 پسرمتوفی7-حس�ینعلی محبوبی نیا ف غامعلی ش ش 
1598ت ت1353پسرمتوفی8-صغری محبوبی نیا ف غامعلی ش ش2406ت ت1359دخترمتوفی9-رقیه محبوبی نیا ف غامعلی ش ش969ت 
ت1365دخترمتوفی10-سمیه محبوبی نیا ف غامعلی ش ش110ت ت1367دختر متوفی 11-آمنه محبوبی نیا ف غامعلی ش ش42ت ت1363 
دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1421-رییس شعبه 15شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم هاجر جال  فرزند اسمعیل بشرح درخواستی که بکاسه970770-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که محمدمهدی ابراهیمی فرزند غامعلی بشماره شناس�نامه477صادره ازعلی آباد درتاریخ1397/9/16دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-هاجر جال ف اسمعیل ش ش1958همسرمتوفی2-امیررضا 
ابراهیمی ف محمد مهدی ش ش 0481381899پسرمتوفی3-فاطمه ابراهیمی ف محمد مهدی ش ش2110933550دخترمتوفی4-غامعلی 
ابراهیمی قلی آباد ف ابراهیم ش ش3پدرمتوفی5-ش�رف درویش قلی آباد ف قاس�م ش ش736مادرمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1425-عضو شعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای برهان الدین آق دارای ش�ماره شناس�نامه 29195بشرح دادخواست بکاسه 970887/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان ایمان آق به ش ملی2021300307درتاریخ 97/10/3دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به1-برهان الدین آق ف دردی ش ملی2030291481ت ت 1363صادره ازگنبد پدرمتوفی2-تواق بی بی یزدی ف عبداله 
ش مل�ی 2020175746ت ت1368ص�ادره ازگنبد مادرمتوفی ومتوفی به جز موارد فوق وراث دیگری ندارد اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور رادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1470-رئیس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مهری آقچه لی دارای شماره شناسنامه2020114471بشرح دادخواست بکاسه 970817/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان ایمر قلی اقچه لی به شناسنامه5درتاریخ 94/6/29دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به1-مهری آقچه لی ف ایمرلی ش ش2020114471ت ت68/7/14دخترمتوفی2-قربان سلطان ایمر ف یگن محمد ش 
ش201ت ت8/10/ 43همس�رمتوفی3-محمود آقچه لی ف ایمر قلی ش�ش2032279134ت ت64/10/22پسرمتوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1469-عضو شعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حسن نوراللهی بشماره شناسنامه4276بشرح دادخواست بکاسه1/97/738-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان حبیب اله نوراللهی به شناسنامه شماره2 درتاریخ 1397/7/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر پسر متوفی2-ایوب نوراللهی ش ش10صادره ازگنبد پسرمتوفی3-حمیدرضا نوراللهی ش 
ش94صادره ازگنبد پسرمتوفی4-مریم نوراللهی ش ش4870022117صادره از علی آباد دخترمتوفی5-زهرا سوسرائی ش ش16صادره از رامیان 
همسرمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1446-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم سکینه مراد یکی بشماره شناسنامه3467بشرح دادخواست بکاسه 970012 /شعبه اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان شریف مرادی نژاد به شناسنامه  شماره289درتاریخ8 /1397/5دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر دخترمتوفی2-حسین مرادیکی ش ش757صادره ازرامیان پسرمتوفی3-خلیل 
مرادیکی ش ش3792صادره ازرامیان پس�رمتوفی4-مریم مرادبکی ش ش4870024802صادره ازمش�هد دخترمتوفی5-طیبه مراد یکی ش 
ش33صادره ازگنبد دخترمتوفی6-آتنا مرادی ش ش11صادره ازرامیان دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت 
آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
1468-قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم زهرا علی میرزائی بشماره شناسنامه5 بشرح دادخواست بکاسه1/97/847-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان احمد علی میرزائی به شناسنامه شماره48درتاریخ96/10/25 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر دختر متوفی2-فاطمه علی میرزائی ش ش1056صادره از رامیان دخترمتوفی3-عزیز 
اله علی میرزائی ش ش319صادره ازرامیان پس�رمتوفی4-حبیب اله علی میرزائی ش ش7567صادره از گنبد پسرمتوفی5-محمد رضا علی 
میرزائی ش ش1055صادره ازرامیان پسرمتوفی6-حسین علی میرزائی ش ش7792صادره ازگنبد پسرمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1467-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم نازیا رامینائی بشماره شناسنامه 7بشرح دادخواست بکاسه 1/97/836-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان سامان پودینه فرزند فرهاد به شناسنامه شماره4870400472 درتاریخ 96/11/14دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکرمادرمتوفی2-حس پودینه ش ش4870167743صادره ازرامیان برادرمتوفی 3-علی 
رض�ا پودینه ش ش4870195331صادره ازرامیان برادرمتوفی4-فاطمه پودین�ه ش ش4870223791صادره ازرامیان خواهرمتوفی 5-محمد 
پودینه ش ش4870167735صادره ازرامیان برادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1466-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده ارجاعی شماره 970210 صادره از دادگستری شهرستان مشهد محکوم علیه  سید احمد موسوی خرق ف سید هاشم 
محکوم به پرداخت مبلغ 200912650 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له محسن لیدی و پرداخت مبلغ 10045635 ریال بابت نیم عشر 
دولتی گردیده و چون نامبرده در موعد  مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی  ننموده و اموال خویش را به شرح ذیل جهت توقیف معرفی نموده 
و طبق نظریه کارشناس کل ششدانگ آن را به مبلغ 2386138000 ریال که سه دانگ مشاع از ششدانگ سهم ایشان 1193064000 ریال ارزیابی 
گردیده در مورخه 97/11/18 ساعت 10:00 تا 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد 
بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل 
از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 

10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد .
مشخصات مورد توقیف :  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل  مسکونی پاک ثبتی 1098 فرعی از 180 اصلی بخش 3  به صورت  تمام 
اسکلت  حدود  سه تا چهار سال ساخت  به مساحت 363/44 ) عرصه(  مترمربع و اعیان  به متراژ 195 مترمربع  واقع در روستای خرق  با حدود 
اربعه شماا  محدود است به ملک ناصر موسوی  به طول 16/47 متر جنوبا  به طول 15/43 متر محدود به ممرعام غربا محدود است به ملک آقای 
قاسم موسوی  به  طول 23/03 متر و شرقا به طول 22/32 متر محدود است  به ملک سید ابراهیم  منصوریان و ممرعام  که ساختمان مذکور  به 
صورت سه خوابه  بوده و نما سنگ  کف اتاق ها  سرامیک  دیوار اتاق ها کاغذ دیواری  کلید پریز  و شیرآات  مرغوب  کابینت وکیوم پنجره ها  دو 
جداره  و دارای  لوستر  کمد دیواری  پنکه سقفی  مجهز  به توالت فرنگی و کف حیاط موزائیک و پشت بام ایزوگام  و دیوارها حیاط سیمان کاری 
و دیوارها ی داخل ساختمان  در برخی جاها تا 80 سانت سرامیک می باشد  و دارای حفاظ  نرده ای می باشد  و دارای امتیازات آب و برق و گاز  و 
تلفن می باشد  که با توجه  به شرایط فوق کل ششدانگ به مبلغ 2386138000 ریال ارزیابی شده و سهم  آقای سید احمد موسوی  به صورت سه 

دانگ  مشاع  به ملغ 1193064000 ریال ارزیابی گریدده است.13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
مورد مزایده و محل آن : برابر درخواس�ت بستانکار به شرح وارده به ش�ماره 139705007141013682 -97/09/24 
نسبت به مزایده مقدار 80/44 سهم مشاع از مدار 105/9سهم از ششدانگ یکدستگاه اپارتمان قطعه دوم تفکیکی 
به شماره پاک ثبتی 8255 فرعی مفروز و مجزی شده از 6699 فرعی از 173 - اصلی بخش دو شهرستان بجنورد 
واقع در طبقه دوم که مقدار )6/87 ( شش متر و هشتاد و هفت دسیمتر مربع پیشرفتگی در دو قسمت، شصت و پنج 
دسیمتر مربع آن بالکن است و بانضمام پارکینک قطعه دو به مساحت )12/5( دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع 
در همکف ، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن . 
دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 121784 سری الف سال 89 به مساحت 105/9 متر مربع که سند مالکیت آن 
ذیل شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139605807115002862 مورد ثبت 74063 صفحه 70 دفتر 483 به نام آقای 
کریم رضائی فرزند رضاقلی به ش ش 762 و شماره ملی 5919482737 صادر و تسلیم شده است، محدود به حدود 
زیر: شماا : در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به طول 3/43 سانتی متر به فضای 
معبر مجاور . دوم دیواریست بطول 60 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . سوم دیوار و پنجره است بطول 6/10 سانتیمتر 
به فضای معبر مجاور شرقا: در چهار قسمت اول دیواریست بطول 15 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . دوم دیواریست 
بطول 8/95 سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 5904 فرعی . سوم دیواریست بطول 1/70سانتیمتر به فضای ملک 
مجاور شماره 5904 فرعی . چهارم دیواریست بطول 5 متر به فضای ملک مجاور شماره 5904 فرعی . جنوبا : در هفت 
قسمت که قسمت پنجم آن غربی است .اول دیوار و پنجره است بطول 3 متر به فضای حیاط مشاعی . دوم دیوار و 
لبه بالکن به طول 68 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی . سوم دیوار و لبه بالکن بطول یک متر به فضای حیاط مشاعی 
. چهارم دیوار و پنجره است بطول 3/34 سانتی متر به فضای حیاط مشاعی . پنجم بطول 60 سانتیمتر به فضای حیاط 
مشاعی . ششم بطول 10 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی هفتم بطول 20 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . غربا : در 
یازده قسمت که قسمت های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم آن شمالی، قسمت هشتم آن جنوبی است 
. اول دیوار و پنجره است بطول 3/03 سانتیمتر به فضای معبر مجاور .دوم بطول 13 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . 
سوم بطول 10 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . چهارم بطول 7 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . پنجم دیواریست بطول 
3 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . ششم دیواریست بطول 3/57 سانتیمتر به راه پله . هفتم درب و دیوارست بطول 
4/03 سانتیمتر به راه پله . هشتم دیواریست به طول 3/45 سانتیمتر به راه پله . نهم دیواریست بطول 10 سانتیمتر به 
فضای معبر مجاور . دهم دیواریست بطول 27 سانتیمتر به فضای معبر مجاور . یازدهم دیوار و پنجره است به طول 5 

متر به فضای معبر مجاور که در داخل آن داکت به مساحت 1/68 دسیمتر مربع قرار دارد . 
که ششدانگ پاک ثبتی فوق در قبال تعداد هشتاد سکه طای تمام بهار آزادی معادل ) 848/000/000/ 2 ریال ( اصل 
طلب خانم معصومه سادات حریری موضوع سند نکاحیه شماره 12528 مورخه  68/09/12 دفتر ازدواج 39 بجنورد و به 
انضمام یک عش�ر اضافه که به آن افزوده می گردد بازداش�ت و مورد ارزیابی قرار گرفته و کل پاک فوق الذکر به مبلغ  
4/124/200/000 ریال )چهار میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال ( قیمت گذاری و نظریه ارزیابی 
قطعی گردیده است. ملک در روز یکشنبه مورخه 1397/11/14 - از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بجنورد واقع در بجنورد خ شریعتی شمالی جنب اداره ثبت شرکتها به مزایده گذاشته می شود ، خریداران می توانند 
در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر ش�ده و در جلس�ه ش�رکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می 
گردد و از مبلغ 3/132/800/000 ریال )س�ه میلیارد و یکصد و س�ی و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ( اصل طلب 
بستانکار و یک عشر اضافه شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود و مطابق ماده 
136 - آئین نامه اجراء کل مبلغ نقدا دریافت می گردد. چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری گردد حق 
مزایده نسبت به مازاد مبلغ ارزیابی بر عهده برنده مزایده است. پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز ، اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده 
برنده مزایده است. مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس: ملک مورد ارزیابی ساختمان مسکونی با قدمت بیش 
از 12 س�ال اس�ت و دارای امتیارات آب و برق و گاز و تلفن می باش�د. ساختمان با اسکلت فوادی و سقف تیرچه 
بلوک اس�ت و در حال حاضر قابل س�کونت و در اختیار مالک است نش�انی ملک جهت بازدید: بجنورد -خیابان 

فردوسی - کوچه آذری - پاک 132 می باشد . تاریخ انتشار : 15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد – حمید عزیزی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ساوجباغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139760331012005066 - 97/9/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبت س�اوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامحس�ین تقی زاده اظهری فرزند غفوربشماره 
شناس�نامه 997  بش�ماره ملی 0041586174 درقسمتی از ششدانگ یک قطعه باغ  بمساحت 2990/09 مترمربع پاک 320 اصلی واقع 
در ولیان جزء حوزه ثبتی س�اوجباغ از مالکیت قربان نیازاده فرزند علی موضوع س�ند 11281-32/7/19 دفتر 15 کرج وبا توجه به نامه 
ش�ماره 21/2/96/3724-96/3/6 اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجباغ )صدور سند عرصه بصورت ششدانگ (تایید و رای هیت 
صادر گردید .لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر اانتش�ار و محلی در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 

شد.     تاریخ انتشار اول :  22/ 97/10     تاریخ انتشار دوم  :7 /97/11
    دادنامه 323      مهران رشیدی � کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان ساوجباغ

احضاریه متهم
در پرونده کاس�ه  950109 کیفری این دادگاه آقای فرش�اد سعادتی فرزند شیخ رضا و خانم اعظم سعادتی فرزند سیدهادی - ،مجهول 
المکان متهم اند به مش�ارکت در خرید نه کیلو و نهصد و پنجاه گرم هروئین لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری به وس�یله 
ی درج در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار برای دونوبت به فاصله ده روز به نامبرده اباغ می ش�ود که در وقت مقرر در مورخ 18 /12 
/1397  ساعت 8  صبح در شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور موجب 

اتخاذ تصمیم قانونی می باشد.نوبت اول :  11 / 10 /  97      -   نوبت دوم : 22 / 10  / 97
3307 - مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اهواز - هنربخش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب�ر رای ش�ماره 139460329012007236 م�ورخ 1394/10/16 هی�ات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمس�ار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرس�تان گرمس�ار در یک باب مسجد به مساحت1981/74 مترمربع پاک 2 فرعی از 13- اصلی مفروز و مجزا شده از پاک 2  
فرعی از 13 -اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای رضا فرجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/22تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/8                
م الف: 990    رئیس ثبت اسناد و اماک گرمسار- حسن رامه 

مفقودی
برگ س�بز –برگ کمپانی خودرو سواری تاکسی سیس�تم پژو تیپ405GLX-XU7 - CNGبه 
رنگ  رنگ زرد  خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی –روغنی مدل 1390 و شماره 12490248420 
وش�ماره شاس�ی : NAAM11CA9CE 290799   وشماره پاک : ایران 68- 347 ت 92 متعلق 

است به آقای سید عزیز حسینی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می   باشد. 
شهرستان شهریار

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی علی پور دارای ش�ماره شناس�نامه 4890211357 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400833 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم علی پور به شماره شناسنامه 12 به تاریخ 1389/10/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سکینه آزادیان فرزند بهروز بشماره شناسنامه 129 متولد 1327 
صادره هشترود همسر متوفی 2- مجتبی علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 4890211357 متولد 1372 صادره ساوجباغ پسر متوفی 
3- عیوض علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 762 متولد 1355 صادره هشترود پسر متوفی 4- علی علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 
3 متولد 1352 صادره هشترود پسر متوفی 5- مائکه علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 449 متولد 1366 صادره هشترود دختر متوفی 
6- سارا علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 19 متولد 1361 صادره هشترود دختر متوفی 7- محبوبه علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 
520 متولد 1344 صادره هشترود دختر متوفی 8- معصومه علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 834 متولد 1357 صادره هشترود دختر 
متوفی 9- هاجر علی پور فرزند کاظم بشماره شناسنامه 20 متولد 1361 صادره هشترود دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
1866حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

مفقودی
سندکمپانی خودرو وانت پیکان تیپ OHV 1600رنگ سفید شیری-روغنی مدل 1393 به شماره موتور 
118O125489 وشماره شاسی NAAA36AA5EG713866  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.
297-شاهرود

گواهی حصروراثت
خانم ناهید نجفی اوجقاز بش�ماره شناس�نامه 840 فرزند ارش�د متولد 1356 صادره اردبیل ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1170/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان صیاد رستمی سقرلو  فرزند بال 
به شماره شناسنامه 1066 درتاریخ 97/10/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- ناهید نجفی اوجقاز فرزند 
ارش�د ش.ش840همسرمتوفی2- محمد رستمی س�قرلو  فرزند صیاد ش.ش 0015741184پسرمتوفی3- مهدی رستمی سقرلو فرزند صیاد 
ش.ش5560400718پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردر جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م 

الف 3694 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: حسین صیدی کاسه پرونده: 853/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/29 ساعت 16/00 خواهان: حسن اخوندی خوانده: 
حسین صیدی خواسته: فسخ معامله خودرو 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 
وش�وراغیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمودضمنا”چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 3696 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بکاسه پرونده  479/209/97
مشخصات محکوم له: سید ساار صمدی بنشانی تهران صادقیه خ آیت اله کاشانی بلوار اباذر خ شریفی کوچه اقوام پاک 7 مشخصات محکوم 
علیه: مجید درگاهی حمید آباد مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 662 مورخ 97/7/22 شورای حل اختاف اسامشهرشعبه209 
که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ شصت وسه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته وهزینه کارشناسی وهزینه دادرسی درحق محکوم له ضمنا”محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سه 
میلیون وصد و پنجاه هزار ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن 
میسرباشد ودرصورتی که خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی 
ندارد صریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای 
درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسرباشد به 
مجازات حبس از61 روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد باا که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام 
مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3691 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

آگهی مزایده مال غیر منقول اسناد رهنی 
به موجب پرونده اجرائی  کاس�ه 9701224 شش�دانگ یکبابخانه پاک 287 فرعی از 9 اصلی واقع در قریه آراللو بخش 3  اردبیل با  حدود و 
مشخصات : شماا بطول 23/80 متر پی به پی قطعه 176 شرقا بطول 19 متر پی به پی قطعه 182 جنوبا بطول 23/80 متر پی به پی قطعه 174 
غربا بطول 19 متر دیوار و محل  ورود است به شارع که سند مالکیت آن در دفتر جلد 522 صفحه 179 بنام سعداله کریم پور ثبت و صادر شده 
است طبق سند رهنی شماره 158125- 1385/11/26 دفترخانه 5 ا ردبیل در رهن بانک  کشاورزی شعبه هیر – اردبیل قرار گرفته و طبق گزارش 
مورخه 1397/09/14 توسط کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابی شده پاک وفق واقع در اردبیل قریه اراللو خ امام 
جنب حسینیه واقع شده و به صورت یکباب ساختمان مسکونی با  عرصه به مساحت 452/2 متر مربع می باشد اعیانی احداثی به صورت دو 
طبقه شامل طبقه همکف با کاربری انباری و طبقه اول بصورت مسکونی دو خوابه بوده که هر کدام دارای 137/8 متر مربع اعیانی می باشد. سازه 
ساختمان مختلط ستونهای فلزی در وسط  و دیوارهای آجری باربر بدون شناژ افقی و قائم در پیرامون ساختمان و با سقف تیر آهن و طاق ضربی 
اجر شده است. با قدمت  حدودا 30 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. پاک فوق از ساعت 9 الی 12  روز شنبه مورخ 97/11/27 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزگرراه شهدا جنب تاار میاد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2/200/000/000 ریال 
شروع و به با اترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده  است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر  و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
10999980 -   اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل 

آگهی حصر وراثت 
خانم ها صغرا و راحله هر دو پور محمد  آقباغ مصطفی خان فرزند اللهویردی به شرح پرونده کاسه 80  سیار این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده اند که شادروان پور محمد  اقباغ مصطفی خان با  کد ملی 1462465021 در تاریخ 1392/07/20 در اقامتگاه 
دائمی  خود بدرود حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. هاتف پور محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی 1462472621 پسر متوفی 
2. علی پور محمد کد ملی 1462472613 پسر متوفی 3. محمد پور محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی 1462470122 پسر متوفی 4. علی پور 
محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی 1462470106 پسر متوفی 5. فریده پور محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی  دختر متوفی 6. صغری پور 
محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی 1462470114 دختر متوفی 7. راحله پور محمد  آقباغ مصطفی خان کد ملی 1462470092 دختر متوفی 
ا ینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا  عتراض  دارد و یا وصیت نامه ای از  متوفی نزد او 
باشد ا ز تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا دارد  واا  گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

ا  عتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
10999979 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان  نمین – محمود ایمانی  

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاسه 970745/106 آقای فرزاد منجم فرزند مهدیقلی متهم  هست به سرقت دسته بیل  مکانیکی  به ارزش  چهار میلیون تومان 
موضوع شکایت آقای نقی راد مرد که به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نشده است لذ ا در اجرای  ماده 344 قانون آئین 
دادرسی  کیفری مصوب 1392 با انتشار ا ین آگهی برای یک نوبت در روزنامه به نامبرده اباغ می گردد تا در روز شنبه تاریخ 1397/12/11 راس 

ساعت 10 صبح جهت رسیدگی و اخذ توضیح در این شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
10999982 مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری 2 اردبیل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
حسب محتویات پرونده کاسه 970236 ارجاعی محکوم لها خانم سحرانه عباس زاده با  وکالت خانم اسیه شفیقی اجرای احکام مدنی نمین 
به تاریخ 97/11/14 روز یکشنبه راس ساعت 11 صبح مال  غیر منقول ذیل الذکر متعلق وراث مرحوم ادریس  عباس زاده بریس و اقع در نمین 
روستای بریس عبارت ا ز: 1. زمین مزروعی آبی به نام محلی  ایریل یولی به مساحت 6500 متر مربع به ارزش 600/000/000 ریال در تصرف خانم 
سکینه پرور 2. زمین مزروعی دیم به نام محلی سوها دره سی به مساحت 4200 متر مربع به ا رزش 50/000/000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 
3. زمین مزروعی دیم به نام محلی  نیارا دره سی به مساحت 500/10  به ارزش 100/000/000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 4. زمین مزروعی دیم 
به  نام محلی گول یری به مساحت 18400 متر مربع به ارزش 20/000/000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 5. زمین مزروعی به نام محلی دوز آان 
دره سی به مساحت 44300  متر مربع به ارزش 400/000/000 در تصرف خانم سکینه پرور 6. زمین مزروعی نیمه ابی به نام محلی شورن بواقی 
به مساحت 2000 متر مربع به ارزش 150/000/000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 7. زمین مزروعی دیم به نام محلی ساری گوزه به مساحت 
10800 متر مربع به ارزش 100/000/000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 8. زمین مسکونی به نام  محلی کند دیبی به مساحت 200 متر مربع به 
ارزش 100/000000 ریال در تصرف خانم سکینه پرور 9. خانه مسکونی نیمه مخروبه داخل روستا به مساحت 300 متر مربع به ارزش 200/000/000 
ریال در تصرف خانم سکینه پرور ارزش کل اموال مورد مزایده  جمعا به مبلغ 720/000/000 ریال بر آورد می گردد. با حضور نماینده دادسرا و با 
امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی   فوق الذکر از طریق مزایده به فروش می رسد عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر  
خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی  این دادگستری طی نامه  کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام  مدنی نمین 
حضور یابند بدیهی است بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان  برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از 
روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به 
اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر پرداخت 10 
درصد فی المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ  مزایده  نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت  مبلغ سپرده برنده مزایده پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
10999977- مدیر دفتر شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان نمین –سلیمانی

آگهی مزایده مال غیر منقول 
با توجه به رای شماره  مطالبه 9709976310600169 مورخ 1396/03/11 موضوع فروش مال مشاع پاک ثبتی 2249/9 بخش 9 ابادان صادره از 
شعبه ششم حقوقی دادگستری ابادان با عنایت به دادنامه خانم زهرا موسوی چم چنگی با  وکالت آقای  غامعلی ناصری به طرفیت 1. سید علی 2. 
سید ابراهیم 3. سید اسماعیل 4. سیده فاطمه 5. سیده معصومه شهرت همگی معصومه چم  چنگی با توجه به ارزیابی به عمل آمده در خصوص 
پاک فوق الذکر پس از اباغ نظریه مورد اعتراض احدی از خواندگان بنام خانم معصومه موسوی چم  چنگی قرار گرفته  و پس از ارجاع موضوع به 
هیات 3  نفره بر اساس این نظریه پاک فوق الذکر به  آدرس آبادان جمشیدآباد خیابان بهمن 19 با مساحت عرصه 57 متر مربع به مبلغ 8/000/000 
ریال و مسا حت اعیان ا حداث شده در یک طبقه و نیم با سیستم سازه ای سنتی قدیمی ساز به انضمام انشعابات شهری و مساحت 70/6 متر مربع 
3/000/000 ریال و ارزش کل پاک 667/800/000 ریال برآورد و ارزیابی و اعام   گردیده  و با با توجه به  کارشناسی پاک فوق توسط کارشناس 
و اباغ نظریه وفق  ماده 75  قانون اجرای احکام مدنی و عدم ا عتراض محکوم علیه و با توجه به تقاضای محکوم له پاک موصوف بر اس�اس 
کارشناسی انجام شده در تاریخ 1397/11/16 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده به فروش می رسد. محل انجام مزایده اجرای احکام مدنی 
بوده و مراتب  مزایده یکنوبت در جراید منتشر می گردد. مزایده از  مبلغ کارشناسی شروع و پاک به بااترین قیمت پیشنهادی به فروش می 
رسد. طالبین شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی از پاک با زدید و در جلسه   مزایده در 
ساعت و تاریخ تعیین شده حضور بهم رسانند. خریدار ده درصد بهای پاک را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع می نماید. در 

غیر اینصورت درصد اخذ شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
دفتر اجرای احکام  مدنی دادگستری ابادان – فروزان 

آگهی مال غیر منقول 
با توجه به رای ش�ماره مطالبه 9609976310700322 مورخ 1396/08/21 و اجرائیه  ش�ماره 9710426310700019 مورخ 1397/02/24 صادره از 
شعبه 7 حقوقی دادگستری آبادان با عنایت به اینکه محکوم علیه احمد رحیمی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و نود و دو 
میلیون ریال بابت خسارت   وارده در حق محکوم له خانم پری زاد رضایی بهبهانی وفا فرزند  عبدالصمد و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت هزینه 
اجرایی در حق صندوق دولت گردیده است. با توجه به  اینکه در پرونده دیگری به موجب رای صادره از همان شعبه 7  حقوقی ابادان به شماره 
دادنامه 9609976310700618 مورخ 1396/11/14 و اجرائیه آن محکوم علیه فوق الذکر محکوم به پرداخت مبلغ ریالی 204/300/000 ریال بابت 
خسارت و ارده به  ساختمان و هزینه های  دادرسی در حق خانم آسیه عطیه زاده فرزند تیمور گردیده است لذا با توجه به توقیف پاک ثبتی از 
محکوم علیه بابت هر دو پرونده و  ارزیابی به عمل آمده که پاک ثبتی 2120/2 بخش 3 ابادان واقع در خیابان 14 اصلی احمدآباد بین خیابان 2 و 3 
فرعی احمداباد به صورت یک ساختمان 6 طبقه بصورت همکف پارکینگ و طبقات مسکونی با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک دارای مساحت 
عرصه 134/95 متر مربع و در  مجموع دارای 5  واحد که عملیات اجرایی در حد نازک کاری بوده و در حال حاضر کارگاه فاقد عملیات ا جرایی می 
باشد و به میزان  14/500/000/000 ریال  ارزیابی و اعام   می گردد را جهت فروش معرفی  کرده است.   با توجه به  کارشناسی پاک فوق توسط 
کارشناس و اباغ نظریه وفق  ماده 75  قانون اجرای احکام مدنی و عدم ا عتراض محکوم علیه و با توجه به تقاضای محکوم له پاک موصوف بر 
اساس کارشناسی انجام شده در تاریخ 1397/11/09 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده به فروش می رسد. محل انجام مزایده اجرای احکام 
مدنی بوده و مراتب  مزایده یکنوبت در جراید منتشر می گردد. مزایده از  مبلغ کارشناسی شروع و پاک به بااترین قیمت پیشنهادی به فروش 
می رسد. طالبین شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی از پاک با زدید و در جلسه   مزایده 
در ساعت و تاریخ تعیین شده حضور بهم رسانند. خریدار ده درصد بهای پاک را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع می نماید. 

در غیر اینصورت درصد اخذ شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
دفتر اجرای احکام  مدنی دادگستری ابادان – فروزان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709986310500207 شعبه 5 دادگاه   عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310501003 خواهان: خانم 
سیده محبوبه حسینی فرزند سید عیسی به نشانی استان خوزستان شهرستان ابادان شهرستان ابادان آبادان ایستگاه 5 خط کنار ردیف 196 
اتاق 3 خوانده : آقای سید عیسی حسینی  فرزند سید یحیی به نشانی مجهول المکان خواسته: تعدیل نفقه پرونده کاسه 9709986310500207 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره خواهان: خانم سیده محبوبه حسینی فرزند سید عیسی به نشانی استان 
خوزستان شهرستان ابادان ابادان ایستگاه 5 خط کنار ردیف 196 اتاق 3 خوانده : آقای سید عیسی حسینی فرزند سید یحیی به نشانی مجهول 
المکان خواس�ته: تعدیل نفقه رای دادگاه در مورد دادخواس�ت خانم سیده  محبوبه حسینی فرزند سید عیسی به طرفیت آقای سید عیسی 
حسینی فرزند سید یحیی دائر بر تعدیل نفقه موضوع دادنامه شماره 95/135  مورخ 95/2/6 با این توضیح که فرزند خوانده  بوده که بدوا طی 
دادنامه سابق مبلغ نفقه دو میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده که این مبلغ  کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد تقاضای تعدیل نفقه را با 
جلب نظر کارشناسی نموده است جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده   علیرغم اباغ طی نشر آگهی در   جلسه رسیدگی حاضر نشد. موضوع 
به کارشناسی ارجاع که نظر کارشناس واصل و مصون از اعتراض ماند. دادگاه با ماحظه مجموعه دائل موجود در پرونده و مستندات  ابرازی 
و نظر کارشناسی با خواسته خواهان  موافقت نموده مستند به مواد 198  و 257  و 260 قانون آئین دادرسی   مدنی و 1199 و 1168 قانون مدنی 
محکومیت خوانده  را به پرداخت ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان نفقه در حق خواهان از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و  ا عام می  
دارد. رای صادره غیابی است  و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
رئیس شعبه 5  حقوقی آبادان 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای محمد ترکاش�وند مالک شش�دانگ یکباب اطاق فوقانی و 
تحتانی سمت غربی محوطه به انضمام ششدانگ محوطه و ششدانگ 
ا یوان و ششدانگ یک باب اطاق زیر پله و اقع در سمت غربی محوطه و 
ششدانگ یکباب طویله سمت شرقی محوطه پاک 1546 اصلی بخش 
یک نهاوند تقاضای صدور س�ند ت�ک برگی پاک ف�وق را از این اداره 
نموده اس�ت و متقاضی  مدعی می باش�د که مجاورین پاک مذکور را 
نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضاع و مساحت دار  کردن 
اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آئین نامه  ا جرایی مفاد اسناد رسمی 
ازم ااجرا به کلیه  مالکین مجاور پاک فوق الذکر اباغ می  گردد که در 
تاریخ سه شنبه 1397/12/07 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع 
در نهاوند خیابان ش�ریعتی راسته میرزا آقا بن بست ا ول سمت راست 
حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از 
انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد 

در همین روزنامه درج می گردد. 
3831 رئیس  ثبت اسناد و اماک نهاوند – جلیلوند 

دادنامه
به تاریخ 97/8/14 کاس�ه پرونده 331/210/97 دادنامه 675 مرجع رس�یدگی شعبه 210 شورای حل 
اختاف اسامشهر خواهان آقای شهاب الدین خسروی کبیر به نشانی کرج مهرشهر بلوار ارم خ بانک 
مسکن ساختمان مهر 2 واحد 1 خوانده آقای یونس تدین به نشانی مجهول المکان خواسته ما به التفاوت 
) ارش ( گردشکار در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا با 
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا خواهان 
آقای شهاب الدین خسروی کبیر خوانده آقای یونس تدین به خواسته مطالبه خسارت ارش به  مبلغ 
100/000/000 ریال و کارشناس�ی به مبلغ 5/000/000 ریال با انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/342/500 
ریال مجموعا 106/342/500 ریال بدین ش�رح که خواهان اذعان داش�ته است که یک دستگاه خودرو 
سواری مدل 1388 رنگ سفید به شماره شهربانی ایران 68 – 799 ن 51 به این وصف که خودرو سالم و 
بدون عیب است و به مبلغ 300/000/000 ریال خریداری نموده اما پس از اندکی بعد از خرید متوجه عیوب 
خودرو شده و طبق نظریه کارشناسی مورخه 97/1/27 نیز موید و عیوب خودرو گردیده و نظر به اینکه 
خوانده با وصف اباغ قانونی با نشر آگهی در روزنامه حمایت به شماره 4305 به تاریخ 97/7/9 نیز در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و ایحه تقدیمی دفاع موثر در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته نظر 
به محتویات موجود در پرونده و رابطه قراردادی فی ما بین وجود عیب و مخفی بودن ان محرز و مسلم 
بوده لذا دعوی خواهان وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 422 و 424 و 427 قانون مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 9 و 26 و 27 قانون شورای حل اختاف مصوبه 94 
حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان ارش بابت اصل خواسته و حق الزحمه 
کارشناسی به مبلغ 5/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/342/500 ریال مجموعا به مبلغ 
106/342/500 ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز از 

تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اسامشهر می باشد .
31 قاضی شعبه 210 شورای حل اختاف اسامشهر – بیاتی 

آگهی حصروراثت
آقای گودرز شهرت افزونی نام پدر غفار به شناسنامه 1971032948 متولد 1347/05/05 صادره از مسجدسلیمان درخواستی به خواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم غفار ش�هرت افزونی به شناس�نامه 1971028126 صادره مسجد سلیمان در تاریخ 
1395/01/06 در شوشتر فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2- کشور ش ش 1970867566 ت ت 1357/06/01 صادره 
از مسجد سلیمان 3- بتول ش ش 1972156829 ت ت 1361/11/07 صادره از مسجد سلیمان 4- گلی ش ش 9212 ت ت 1352/04/05 صادره از 
مسجد سلیمان 5- دلبر ش ش 1972144987 ت ت 1360/01/01 صادره از مسجد سلیمان 6- کتایون ش ش 1882380258 ت ت 1364/02/20 
صادره از شوشتر ) دختران مرحوم ( شهرت همگی افروزنی و ا غیر تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اا صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گتوند 

10- حصروراثت
آقای حمید ایرانمنش فرزند یداله دارای شناس�نامه 768 کرمان شرح دادخواست ش�ماره 970736 مورخ 1397/10/17 توضیح داده شادروان 
مرحوم یداله ایرانمنش فرزند حسنعلی بشناسنامه 16 کرمان  در تاریخ 97/9/25 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
آقای حمید ایرانمنش فرزند یداله ش.ش 768 کرمان متولد 1362 پسر متوفی. 2- آقای امین ایرانمنش فرزند یداله ش.ش 2980191231 کرمان 
متولد 1369 پسر متوفی. 3- خانم اعظم ایرانمنش فرزند یداله ش.ش 224 کرمان متولد 1361 دختر متوفی. 4- خانم معصومه ارجمندکرمانی 
فرزند احمد ش. ش 1068 کرمان متولد 1340 همسر دائمی متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
736 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجراء
بدینوسیله به شرکت مهر ابرار  تجهیز به نشانی تهران خیابان خاوران ابتدای  عارف پاک 
84 طبقه دو  و مهرورز میسوری به نشانی تهران خیابان صبای شمالی پاک 40  واحد 45 
اباغ می ش�ود بانک سپه اداره حقوقی به استناد قرارداد ش�ماره 148527988 جهت و 
صول موضوع ازم ااجراء به مبلغ 4/383/597/589 ریال  که مبلغ 1/920/000/000 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 2/194/797/589 بابت خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 268/800/000 
ریال بابت سود تا تاریخ 1391/11/30 و از آن تاریخ به بعد طبق مقررات علیه شما مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی  به کاسه بایگانی 92000105 در این اداره تشکیل 
ش�ده و در جریان اقدام اس�ت. چون طبق گزارش مورخ 1392/03/30 مامور اباغ اد  اره 
پست اباغ اجرائیه به شما به دلیل عدم شناسایی آدرس میسر نشده لذا به استناد تقاضای 
وارده شماره 12000701- 1397/02/01 وکیل بستانکار و وفق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی  از روزنامه های کثیراانتشار محلی 
آگهی می ش�ود چنانچه ظرف مدت 10 )ده( روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز رسمی 
اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقد ام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
19983 رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران – همتیار 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول کاس�ه 19415/ش  و 8800462 ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه همکف به مساحت 115/10 متر مربع 
که مقدار 1/80   متر مربع آن بالکن است قطعه دوم تفکیکی شماره 4982 فرعی 
از 3526 اصلی مفروز  و باقیمانده از اصلی مذکور و اقع در بخش 3 تهران به انضمام 
ششدانگ 2 باب انباری هر کد ام به مساحت 0/85 متر مربع قطعه 11 و 10 تفکیکی 
واقع در طبقه زیرزمین با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن ذیل ثبت  104158 صفحه 348 
دفتر 720 اماک ثبت و مع الواس�طه بنام خانم ژاله حق دوس�ت  منتقل  گردید 
حدود  آپارتمان ش�ماا اول در 4 قس�مت دوم و چهارم  غرب�ی درب و پنجره و 
دیواریس�ت  به حیاط خلوت مش�اعی دوم دیواریس�ت به پاک 3526/4116  و 
3526/4141 شرقا اول دیواریست به درز انقطاع که ماوراء  آن پاک 3526/3212 
است دوم در سه قسمت اول جنوبی و سوم شمالی دریچه و دیواریست به داکت 
مشاعی سوم دیواریست به درز  انقطاع که ماوراء آن  پاک مذ کور است جنوبا در  
دو قسمت اول به صورت پخ نرده و لبه بالکن و پنجره و دیواریست به فضای حیاط 
مشاعی  غربا اول در دو قسمت دوم جنوبی درب و دیواریست به راه پله مشاعی و 
دیواریست به محل آسانسور  مشاعی دوم  دیواریست اشتراکی با آپارتمان مجاور  
غربی کف با س�قف طبقه تحتانی مشترک است سقف بام مشاعی است حدود 
انباری شماره 10: شماا درب و دیواریست به راه پله شرقا دیواریست مشترک با 
انباری 9 جنوبا دیواریست به قسمت پر حیاط غربا دیواریست مشترک با انباری 
11 حدود انباری ش�ماره 11 ش�مااً درب و دیواریست به راه پله شرقا دیواریست 
مش�ترک با انباری 10 جنوبا دیواریست به قسمت پر   حیاط  غربا دیواریست به 
محوطه مشاعی کف هر دو انباری روی عرصه و سقف مشترک است . سپس به  
موجب س�ند رهنی 20743 مورخ 85/11/3 دفترخانه 521 تهران  در رهن بانک 
س�په قرار گرفته است  و به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت 
شماره غیر مکانیزه 19415/ش  و مکانیزه 8800462 شده است و برابر نظریه مورخ 
94/8/30 و 95/12/14 کارشناس رسمی  دادگستری توصیف ا جمالی مورد و ثیقه 
عبارت است از: ملک فوق و اقع است در تهران خیابان  جهان آراء، خیابان اشک 
شهر، کوچه 29 پاک 59 جدید طبقه همکف آپارتمان مورد نظر و اقع در سمت 
شرقی طبقه همکف ساختمانی شش طبقه مشتمل بر ده واحد با نمای سنگ قرار 
دارد و  دارای دو خواب و یک س�الن با کف س�نگ،  یک س�رویس تخت  ، یک  
حمام و توالت فرنگی آشپزخانه اپن  با کابینت ام دی اف پنجره ها فلزی سیستم 
گرمایش ش�وفاژ و سیستم س�رمایش کولر آبی همچنین ملک دارای آسانسور 
می باش�د و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باش�د و به مبلغ 5/900/000/000 
ری�ال )پنج میلیارد و  نهصد میلیون ریال( ارزیابی ش�ده اس�ت و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی  کاس�ه فوق الذکر در روز دوش�نبه مورخ 97/11/15 
از س�اعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره س�وم اجرای اسناد رسمی واقع در تهران  
میدان  ونک  چهارراه جهان کودک پاک 34 ساختمان معاونت اجرا ثبت اسناد 
و اماک استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
و مزایده از  مبلغ 5/900/000/000 ریال )پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال( شروع 
و  به بااترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد اس�ت و فروش کا نقدی اس�ت چنانچه روز تعیین شده 
با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تطعیل جلسه مزایده در همان ساعت 
و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک تضمین 
شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در 
جلسه مزایده شرکت نمایند ضمناً بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق 
انش�عاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که 
رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�ابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود تاریخ 

انتشار آگهی : 97/10/22
19982 - رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی اباغ اجرائیه به استناد  ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به شرکت تولیدی بازرگانی  مرسان سرما ثبت شده به شماره 3416 ساکن ضلع 
جنوبی ونک پارک پاک 66  واحد 6 و بانک سپه با وکالت  شرکت تامین اندیش پارس به 
استناد قرارداد شماره 158413878 مورخ 84/4/5 جهت وصول مبلغ 32/904/471/571 
ری�ال ازم اا ج�را که ش�امل مبل�غ 8/573/441/499 ری�ال بابت اصل طل�ب و مبلغ 
1/367/040/693 ریال س�ود و مبلغ 22/963/989/379 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 95/11/10 و از آن تاریخ به بعد تا تاریخ یوم الوصول وفق مقررات مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده که پرونده اجرائی کاسه 9512001527 در این اداره تشکیل شده و در جریان 
اقدام است. چون طبق  گزارش  عدم اباغ مامور پست اباغ اجرائیه به شما در نشانی متن 
سند میسور نگردیده لذا به استناد تقاضای وارده شماره 12005073 مورخ 97/4/30 وکیل 
بستانکار و وفق ماده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی مفاد اجرائیه فوق الذکر یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف  مدت ده 
روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز رس�می اباغ اجرائیه محسوب می  گردد اقدام به 
پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی  وفق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

ضمنا اجرائیه به سایرین در تاریخ 96/1/29 اباغ شده است. 
19984 رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – همتیار 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجراء
بدینوس�یله به ش�رکت الیاف ش.ثبت 10729، به نش�انی تهران خ خالد اسامبولی خ 21 
پاک 1/2 اباغ می شود بانک سپه به استناد قرارداد شماره 8350373/6- 1383/04/17 
جهت  وصول موضوع ازم ااجرا که مبلغ 14/255/095/624 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
13/051/419/899 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1388/06/31 و از آن تاریخ به بعد 
طبق مقررات علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی به کاسه 5808 
ش  )88000215( در این اد اره تش�کیل ش�ده و در جریان ا قدام است.  چون طبق گزارش  
مورخ 1388/11/29 مامور اباغ اد اره پس�ت اباغ اجرائیه به ش�ما به دلیل  عدم شناسائی 
آدرس میسر نش�ده لذا به استناد تقاضای وارده شماره 2714- 91/04/31 وکیل بستانکار 
و  وفق ماده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اس�ناد رسمی مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود  چنانچه ظرف مدت 10 )ده( روز 
از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می گردد ا قدام به پرداخت 
بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد ضمنا اجرائیه 

در تاریخ 1388/11/29 در آدرس  مقیده به شرکت ایران تایر اباغ قانونی گردیده است. 
19985 رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی  تهران – همتیار 

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
بدینوسیله به فرحناز دوانی و حمید احمدی شاندیز به نشانی تهران خیابان ظفر بین جردن 
و مدرس پاک 30 زنگ سوم اباغ می شود بانک پارسیان شعبه دروس جهت و صول طلب 
خود به مبلغ 12/514/015/428 ریال اصل و خس�ارت تا تاری�خ 1397/02/25 و از  تاریخ   
مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب اس�ناد  رهنی ش�ماره 139833- 139961- 
141184 تنظیمی دفترخانه ش�ماره 208 تهران علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کاس�ه 9702277 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  مورخ 97/06/26 
مامور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلی شما نیز برای 
این اجرا  مشخص  نمی باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در 
یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در اسناد رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی ا ستیفاء خواهد شد. 
19986 معاون اجرا اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فاطمه افشار 
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511/218آگهی
محکوم له: امیر حس�ین مکانیک صنعتی فرزند ایرج به نشانی استان خراس�ان رضوی شهرستان  مشهد بلوار سجاد � یاسمن 3� پاک 184. 
مشخصات محکوم علیه: علی اکبر گوهری فرزند رمضانعلی به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد � نصر آباد� بلوار امام رضا � امام 
18� بهار 6� پاک 13. محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977576000391 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه و هفت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17041995 ریال هزینه دادرسی آن 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک تا ادای دین در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دلتی در حق صندوق دولت.شماره بایگانی :970170
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن مرادنیا

511/219آگهی
خواهان مهدی ریحانی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972405 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زینت رزمگیر در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� 
مهدی 2� جال 3� زهرا 4� اکرم 5� محمدرضا 6� معصومه همگی ریحانی )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

511/220آگهی
خواهان علیرضا ارجمندنیا رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972143 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه ملیحه برادران رحیمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1�  مهین برادران رحیمی )مادر( 2� حسین ارجمندنیا )همسر( 3� علیرضا 4� امیر همگی ارجمندنیا )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

511/221آگهی
خواهان صدیقه خوش باطنه رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972397 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رویا حسین زاده کرمانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� صدیقه خوش باطنه )مادر( 2� هاشم زاده طرقی )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

511/222آگهی
خواهان رونوشت علی اکبر صاحبی فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201394 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صاحبی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� عذرا مرادی )همسر( 2� علی اکبر 3� محمود 4� احمد 5� حجت 6� محمد علی 7� فاطمه همگی صاحبی )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 

511/223آگهی
بدینوسیله آقای حجی رحیم خزاعیان فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سجاد نوروزی به دادخواست به خواست مطالبه 
وجه چک به طرفیت شما به شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاسه 970829 ثبت و برای مورخه 1397/12/04 ساعت 8 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 194 شهرستان  مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 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 غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه194 شورای حل اختاف مجتمع 4 شهرستان مشهد � فاطمه عنوانی

511/224آگهی
خواهان مهدی عابری سلطانی دادخواستی به طرفیت خوانده ریحانه غفوری به  خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده  که  جهت رسیدگی به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر �  کوثر 15 ارجاع و به کاسه 
970971 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/12 و 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 امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آ ن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/225آگهی
طی درخواست به شماره 9710467513600215 خواهان امید ژیان فیض آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا قادری به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثرشمالی 1/15 ارجاع وبه کاسه 971002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/6 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 حاضر گردد.
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/226آگهی اباغ دادنامه
طی درخواست به شماره 9710467513600216 بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای نصرت یاوری فرزند صمد فعا مجهول المکان اباغ می 
گردد در مورد دادخواست آقای حسین مختاری علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513601117 مورخ 97/8/28 در 
پرونده کاسه970568 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 63/500/000 ریال بابت سه فقر حواله خواسته شده به شماره های مذکور و گواهی عدم 
پرداخت موسسه محال علیه و هزینه دادرسی به مبلغ 1/285/750 ریال بابت خسارت دادرسی و  حق الدرج در روزنامه موسسه فرهنگی هنری 
خراسان به مبلغ 450/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست 97/6/18 لغایت یوم ااداء و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه کانون  

وکا در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/227آگهی وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی آقای محمد یساقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا مهدی اوغلی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در وکیل اباد � 
بلوار  کوثر � کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به کاس�ه 9709987514801023 و بایگانی 971032 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/4 
و ساعت 8/30 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 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

511/228آگهی اباغ اجرائیه
شماره پرونده: 9710467514800177 . پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم آزیتا جوانمرد سید ابادی که مجهول المکان اباغ می 
باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 318 در پرونده کاسه 9709987514800350 و شماره بایگانی 970355 به موجب دادنامه شماره 
9709977514800845 صادره از شعبه 318 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/590/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 214/000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی و برابر با اصل مستندات دعوی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج 
آگهی روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید وجه چک 96/12/20 تا یوم ااداء که طبق شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی در اجرای 
احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی . 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 

511/229آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به  آقای محمد معظمی فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514801354 مورخ 97/10/12 در پرونده کاسه 9709987514800780 و بایگانی 
970788 خواندگان متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 19/350/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 376/875 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
257/600 ریال بابت تعرفه  خدمات و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه درج آگهی خوانده ردیف دوم پرداخت نماید و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید مورخ 94/7/7 تا یوم اادا بر مبنای نرخ تورم محاسبه در حق خواهان خواندگان پرداخت نمایند رای صادره  غیابی و  ظرف مدت 

20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

/511آگهی
خواهان رونوشت  بسی جعفری ریشخوری  فرزند  رمضانعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201338 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جنت پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� بسی جعفری ریشخوری )همسر( 2� دانیال 3 -داود 4� نادیا همگی جنت پور )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 

511/231آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبلی به آقای ناص�ر زنده دل فع�ا مجهول المکان اب�اغ میگردد در مورد دادخواس�ت آق�ای عبداله 
قویدل پارس�ا علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977514801350 مورخ 97/10/12 در پرونده کاس�ه 
9709987514800811 و بایگانی 970819 خوانده را به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/180/000 ریال بابت 
هزینه دادرس�ی و مبلغ 3082000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی و برابر با اصل مس�تندات دعوی  و مبلغ 300/000 ریال هزینه درج 
آگهی روزنامه و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید هر یک از چکها مورخ 95/10/22، 95/9/22 تا یوم اادا که طبق شاخص نرخ 
تورم اعامی بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/232آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه مژگان زنده دل که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977506301043 صادره از ش�عبه 183 در پرونده شماره 970521 حکم به اثبات وقوع عقد بیع خودروی متنازع 
فی�ه فی ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم آقای ابوالفضل س�اغریچی وفق مبایعه نامه ع�ادی مورخه 96/10/25 حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول خانم مژگان زنده دل به حضور در دفترخانه اس�نادر س�می و تنظیم و انتقال سند خودروی فوق به نام خواهان صادر 
و نی�ز محکومی�ت خوان�ده ردیف اول به پرداخت مبل�غ 1/513/750 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت مبل�غ 268/000 ریال بابت 
هزین�ه تعرف�ه خدمات قضایی و چهارصد و پنجاه هزار ریال حق الدرج آگهی در حق خواه�ان صادر و اعام می نماید در حق محکوم 
له محمدرضا ساغریچی و نیم عشر دولتی شده اید، ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایی�د در غیر اینص�ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/233آگهی
خواهان تهیه و توزیع مواد اولیه و محصوات تولیدی تولیدکنندگان پلیمر شهرس�تان مش�هد دادخواس�تی به طرفیت خوانده احمد 
تنهایی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختاف 
مجتمع ش�ماره چهار شهرس�تان مشهد واقع در بلوار کووثر � کوثر 15 ارجاع و به کاس�ه 971017 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
97/12/01 س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 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 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/234آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقایان و خانمها
 1� اش�رف جلیل وند قزوینی فرد فرزند ش�فیع خان 3� علی جعفری 3� رقیه کمالی 4� حس�ین خجسته 5� غامحسین کریمی 6� 

ابراهیم عیدی.
خواهانها: معصومه رفائی رنک کارخراسانی � زهرا عرب زاده سرشوری � حمیدرضا عرب زاده سرشوری � علیرضا عرب زاده سرشوری 
� محمدرضا عرب زاده سرش�وری � حسین عرب زاده سرش�وری � علی عرب زاده سرشوری  دادخواستی بطرفیت خواندگان: اشرف 
جلیل وند قزوینی فرد فرزند شفیع خان 2� علی  جعفری 3� رقیه کمالی 4� حسین خجسته 5� غامحسین کریمی 6� ابراهیم عیدی 
به خواسته/اتهام: ابطال مبایعه نامه )مالی( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 8809985112900280 شعبه 34 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/12 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � غامعباس نژاد

511/235آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 9، 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی های قبلی، به آقای یوسف احمدیان فعا مجهول المکان ، اباغ 
می شود که حکم محکومیت  شما به شماره 9709977575100789  در پرونده شماره 1/970396 منجر به صدور برگ اجرائیه بر علیه شما مبنی بر 
به موجب درخواست اجرای احکام مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977575100786 محکوم  علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 9/988/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست )97/05/03( 
تا روز پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان . هزینه اجرا نیز به عهده محکوم علیه می باشد. مراتب بوسیله انتشار آگهی به شما 
اباغ می  گردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود پس از این برای ادامه عملیات اجرائی اباغ دیگری به شما 

نخواهد شد، مگر این که محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطاع دهید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � زهره دادخواه

511/236آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
 خواهان احمد زرین کمال فرزند غامرضا دادخواستی به طرفیت 1� حسن ارباب فرزند محمد 2� سید حسن مرد فرزند سید مظفر و 3� بابک 
گنجی مقدم فرزند محمود 4� جواد آزاد منجیری فرزند رحمت اه بخواسته ابطال رای داور تقدیم دادگاه عمومی نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 
6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 971098 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/29 ساعت 8 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده بابک گنجی مقدم به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 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 دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حاضر شوند.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نیک فرجام

511/237آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به حسن مقنی بیرم آباد و حسین زاشکی
تجدیدنظرخواه امیر باغبانی ابدال ابادی دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظرخوانده حسن مقنی بیرم آباد و حسین زاشکی نسبت 
به دادنامه شماره 9709977575801178 در پرونده  کاسه 8/970771 شعبه هشتم دادگاه حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشارآگهی می 
گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از اباغ تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اصغری

511/238آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم ملیحه زارعی فرزند یعقوب دادخواستی به طرفیت  خواندگان: 1� خانم اعظم قدری  گلستانی فرزند علی 2� مهدی پور رسول درزی 
فرزند محمد به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000449 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/19 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 
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

511/239آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان زمزم ایران دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای احمد حاجی زاده شارک فرزند محمد سلیم به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000773 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 8/15 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/240آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم رفعت گرایلی فرزند ابراهیم به خواسته جلب ثالث در پرونده 10/970907 مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000825 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/241آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان تعاونی اعتبار آزاد ثامن  اائمه با وکالت لیا عمرانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان علی اکبر آغشته مقدم، افضل راوری به خواسته مطالبه 
وجه، مطالبه خسارات دادرسی و  مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شمار پرونده کاسه 9709987580500747 شعبه 
13 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970957 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/29 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
علی اکبر آغشته مقدم، افضل راوری و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

511/242آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان ربابه جبار دادخواستی به طرفیت  خواندگان هیات تسویه موسسه اعتبار میزان، شرکت آرین مهر بارثاوا، بانک صادرات مشهد ،  مجید 
مائی، سید جواد جعفری به خواسته حکم بر بطان معامله رهنی و ابطال سند رسمی و مطالبه هزینه های دادرسی مطرح که  به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987580500713 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
و شماره بایگانی 970916  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان هیات تسویه موسسه اعتبار میزان، شرکت آرین مهر بارثاوا، بانک صادرات مشهد، مجید 
مائی، سید جواد جعفری و درخواست  خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

511/243آگهی
شماره بایگانی: 960522؛محکوم له:بانک مهر اقتصاد ؛محکوم علیهم:غامعباس اصغری و سیده راحله هاشمیان سیگارودی و عبدالرشید پرویزی 
راد؛ پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: غامعباس اصغری و سیده راحله هاشمیان سیگارودی و  عبدالرشید پرویزی 
راد که مجهول المکان می باشند اباغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه  مربوطه 9609977580501182 
محکوم علیهم متضامنا محکوم هس�تند به پرداخت مبلغ 265/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 1428/680362/26  به تاریخ 
1396/6/9 عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 17/497/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به  محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار این 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.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 حقوقی سابق( � سید امید کاظمی یزدی

511/244آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملت  با وکالت فرهاد روهنی دادخواستی به طرفیت خواندگان علی فرخ زاده فرزند رضا، سید علیرضا موسوی زاده جزایری فرزند 
محمد تقی به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شمار پرونده کاسه 
9709987580500804 شعبه 13 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 971028 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 9/30  تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان علی فرخ زاده فرزند رضا، سید  علیرضا موسوی زاده جزایری فرزند محمد تقی و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55  حقوقی سابق( راضیه ابراهیمی

511/245آگهی
کاسه پرونده: 14/970753 . وقت رسیدگی : 1397/12/14 ساعت 9 صبح. خواهانها: زهره و ملیحه وظیفه دان فرزندان عباسعلی با وکالت عزت 
محمدی. خواندگان: حسین مرتضوی � مهدی رضا پور � خواسته: تقسیم ترکه � مطالبه اجرت المثل خلع ید. بدینوسیله اعام می گردد خواهان 
ها دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 
14/970753 ثبت و وقت رس�یدگی فوق تعیین گردیده اس�ت، لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان حسین مرتضوی ومهدی رضاپور و 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 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 نماید و در 

وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم 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( 

511/246آگهی
کاس�ه پرونده: 14/970870. وقت رس�یدگی 1397/12/14. ساعت 8 صبح. خواهان: محمد بهتر فرزند غام رضا با وکالت ندا فخاری. خواندگان: 
محسن � حسن � محمد � جعفر �  حسین � هاشم � سید مرتضی � راضیه � فاطمه � مرضیه � زهرا � علی � همگی عظیمی قالیباف فرزندان اکبر 
� و آقای حسین آهنگر مقدس � و فاطمه سلطان حق شناس فرزند عباس و کوکب سدیری ناصرنیا فرزند کربایی عبداه و میر هاشم حسینی 
شاه نشین سفلی فرزند سید علی. خواسته: اثبات وقوع بیع � الزام به تنظیم سند تایید فسخ قرارداد. بدینوسیله اعام می گردد خواهان فوق 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 
14/970870 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر و به درخواست خواهان  دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی 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 وضمائم را دریافت 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( 

511/247آگهی اباغ اجرائیه
آقای/ خانم پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی علی اصغر دره کی بطرفیت ناصر عیدکاهیان کاسب همگی مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه در پرونده کاسه 970613/ 14 شماره دادنامه 9709977580701013 محکوم علیهم محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و  هفتاد 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار ریال به عنوان اصل خواسته و به خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ 
شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از تاریخ صدورچک 97/06/05 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له � ضمنا نیم شعر دولتی به 

عهده محکوم علیه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )57 حقوقی سابق( 
511/248آگهی اباغ ووقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم امیر حسین قاین گوارشکی فرزند 

اصغر
خواهان: جوادآزاد منجیری دادخواستی به طرفیت خواندگان: نرگس قاین گوارشکی � امیر حسین قاین  گوارشکی � احمد قاین گوارشکی � 
محسن قاین گوارشکی � نساء کشت گر � غامرضا قاین گوارشکی � باقر طلعتی به خواسته: مطالبه خسارت دادرسی � خلع ید مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کاسه 9709987580600726 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 
حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 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 و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی 
سابق(  مصطفی ادبی

511/249آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمد درستکار فرزند
خواهان: آس�تان قدس رضوی دادخواس�تی به طرفیت خوانده : محمد درس�تکار � محسن رسولی � جعفر سلیمانی به خواسته / اتهام:  تایید 
فس�خ قرارداد )مالی(- خلع ید � قلع و قمع مس�تحدثات � مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده  کاسه 
9709987580600669 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( 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 خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی  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 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 
حقوقی سابق(  مصطفی ادبی

511/250رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم محترم یوسفی مندی دارای شناسنامه شماره 335 به شرح دادخواست به کاسه 23/970780 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نافع به شناسنامه 4 در تاریخ 97/8/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محترم یوسفی مندی فرزند حسین ش ش 335  ت ت 1338 مشهد همسر متوفی. 2� راضیه 
نافع � فرزند حسن ش ش 6236 ت ت 1363 مشهد فرزند متوفی. 3� زهره نافع � فرزند حسن ش ش 2791 ت ت 1356 مشهد فرزند متوفی.4� 
علی نافع � فرززند حسن ش ش 0920678432 ت ت 1368 مشهد فرزند متوفی. 5� محمد نافع � فرزند حسن ش ش 1172 ت ت 1357 مشهد 
فرزند متوفی. 6� احمد نافع � فرزند حسن ش ش 1749 ت ت 1360 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 مجتمع شماره یک شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/251رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم علیرضا حاجیان نژاد  دارای شناسنامه شماره 1104 به شرح دادخواست به کاسه 230/970815 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر حاجیان نژاد به شناسنامه 26 در تاریخ 97/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� ربابه میرنژاد فرزند حسن ش ش 28 ت ت 1327 صادره دامغان همسر متوفی . 2� 
آمنه حاجیان نژاد ف علی اصغر ش ش 1967 ت 1359 صادره مشهد فرزند متوفی. 3� محمد مهدی حاجیان نژاد ف علی اصغر ش ش 1190 ت 1353 
صادره مشهد فرزند متوفی. 4� عاطفه حاجیان نژاد ف علی اصغر ش ش 559 ت 1362 صادره مشهد فرزند متوفی. 5� محمد جواد حاجیان نژاد ف 
علی اصغر ش ش 0920545521 ت 1368 صادره مشهد فرزند متوفی. 6� خواتون حاجیان نژاد ف علی اصغر ش ش 22048 ت 1347 صادره ساری 
فرزند متوفی. 7� علیرضا حاجیان نژاد ف علی اصغر ش ش 1104 ت 1350 صادره مشهد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 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 مجتمع شماره یک شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/252رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم شایسته پیرزاده  دارای شناسنامه شماره 745 به شرح دادخواست به کاسه.....  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی باقری به شناسنامه 156 در تاریخ 96/9/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� شایسته پیرزاده فرزند رحمن به ش ش 745 متولد 1320 صادره از مشهد همسر متوفی. 2� رعنا باقری فرزند 
مهدی به ش ش 6766 متولد 1352 صادره از تهران فرزند متوفی. 3� امیر باقری فرزند مهدی به ش ش 601 متولد 1340 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.
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/253رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم آرزو عبدالهی خرم آبادی دارای شناسنامه شماره 3544 به شرح دادخواست به کاسه 230/970808  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی مشهدی علیزاده به شناسنامه 67125 در تاریخ 96/11/3 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� آرزو عبدالهی خرم آبادی � ف غامرضا ش ش 3544 ت ت 1359همسر 
متوفی. 2� امیر حسین مشهدی علیزاده ف مصطفی ش 0925239089 ت 1379 فرزند متوفی. 3� امیر رضا مشهدی علیزاده ف مصطفی ش 
0928634655 ت 1386 فرزند متوفی. 4� امیر حسام مشهدی علیزاده ف مصطفی ش 0980098467 ت 1388 فرزند متوفی. 5� سکینه سخاوتی 
ف سید مصطفی ش 242 ت 1330 مادر متوفی. 6� احمد مشهدی علیزاده ف حسین ش 303 ت 1327 پدر 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.
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/254رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجید خطیب آستانه دارای شناسنامه شماره 901 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/750 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری  غفرانی خراسانی به شناسنامه 30575 در تاریخ 1397/2/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مجید خطیب استانه فرزند غامرضا به ش ش 901 متولد 1351 صادره از مشهد فرزند 
متوفی. 2� ناهید خطیب استانه فرزند غامرضا به ش ش 1129 متولد 1338 صادره از مشهد فرزند متوفی.3� حمید خطیب استانه فرزند غامرضا به 
ش ش 118 متولد 1336 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� غامرضا خطیب استانه فرزند فتح اله به ش ش 320 متولد 1312 صادره از مشهد همسر 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./. م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد مقدس

511/255رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسن پورعلی دارای شناسنامه شماره 1973 به شرح دادخواست به کاسه 230/970792 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اژدری به شناسنامه 148 در تاریخ 1396/3/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسن پورعلی فرزند عباسعلی ش ش 1973 ت  ت 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی. 2� محبوبه 
پورعلی فرزند عباسعلی ش ش 64767 ت  ت 1342 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� نصرت پورعلی فرزند عباسعلی ش ش 457 ت  ت 1344 
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.
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/256رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم محمد ابراهیم زاده کاهو دارای شناسنامه شماره 48055 به شرح دادخواست به کاسه 230/970819 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس ابراهیم زاده کاهو به شناسنامه 73 در تاریخ 92/2/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� بی بی سکینه امتحانی فرزند سیدعباس ش ش 523 ت ت 1328 صادره از 
مشهد همسر متوفی. 2� محمد ابراهیم زاده کاهو فرزند عباس ش ش 48055 ت ت 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� مریم ابراهیم زاده کاهو 
فرزند عباس ش ش 4774 ت ت 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� مصطفی ابراهیم زاده کاهو فرزند عباس ش ش 3333 ت ت 1359 صادره 
از مشهد فرزند متوفی. 5� معصومه ابراهیم زاده کاهو فرزند عباس ش ش 57066 ت ت 1353 صادره از مشهد فرزند متوفی. 6� مجتبی ابراهیم زاده 
کاهو فرزند عباس ش ش 25742 ت ت 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی. 7� مهرزاد ابراهیم زاده کاهو فرزند عباس ش ش 0922476391 ت ت 
1372 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.
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف ش مجتمع شماره یک شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/257رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم مجید مرادپور دارای شناسنامه شماره 6316 به شرح دادخواست به کاسه 230/970811 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه  علی پور به شناسنامه 5 در تاریخ 97/5/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد مراد پور فرزند قاسم ش ش 10522 ت ت 1306 صادر تربت حیدریه همسر متوفی. 2� مجید 
مرادپور فرزند محمد ش ش 3616 ت ت 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� محسن مرادپور فرزند محمد ش ش 962 ت ت 1349 صادره از 
مشهد فرزند متوفی. 4� علیرضا مرادپور فرزند محمد ش ش 22530 ت ت 1341 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی. 5� حمید مرادپور فرزند 
محمد ش ش 22531 ت ت 1347 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی. 6� معصومه مرادپور فرزند محمد ش ش 22532 ت ت 1344 صادره از 
تربت حیدریه فرزند متوفی. 7� محبوبه مرادپور فرزند محمد ش ش 1424 ت ت 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی. 8� غامرضا مرادپور فرزند 
محمد ش ش 22529 ت ت 1340 صادره از تربت حیدریه 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
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف ش مجتمع شماره یک شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/258رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم رضا صدیق دارای شناسنامه شماره 96908 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/773 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامحسین صدیق  ازغندی شناسنامه 1050 در تاریخ 1397/7/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� آسیه بیگم حسینی فرند سید اسمعیل به ش ش 2 متولد 1335 صادره از 
زبرخان همسر متوفی. 2� زهرا صدیق ازغندی فرزند غام حسین به ش ش 96907 متولد 1354 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� رضا صدیق 
فرزند غامحسین به ش ش 96908 متولد 1356 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.
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/259رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم زهره ایزدی بقمچ دارای شناسنامه شماره 0920023363 به شرح دادخواست به کاسه 230/970806 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه مزروعی بقمچ شناسنامه 335 در تاریخ 96/8/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه ایزدی فرزند محمد ش ش 9882 ت ت 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی. 
2� معصومه ایزدی بقمچ فرزند محمد ش ش 1896 ت ت 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� وحید ایزدی بقمچ فرزند محمد ش ش 69696 
ت ت 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی. 4� زهره ایزدی بقمچ فرزند محمد ش ش 0920023363 ت ت 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی. 5� 
حمید ایزدی بقمچ فرزند محمد ش ش 0921158602 ت ت 1369 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.
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل اختاف شهرستان مشهد )چهار طبقه(

511/260آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید رحیم حسینی زرین کائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مسعود 
دیزبادی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506601302 مورخه 97/10/10 در پرونده کاسه 970740 به اینکه حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2/626/000 ریال بابت هزینه دادرسی و درج 
آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک ها 96/11/25 و 96/10/25 الی یوم ااداء 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.
مسئول دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/261آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مریم غفور زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسین صالحی نسبت  
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977506601309 مورخه 97/10/10 در پرونده کاسه 970777 به اینکه 1� مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/044/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید تا یوم ااداء  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 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/262آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای  حمید شایه کی  فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای عباس مرغوب دادخواستی به خواسته الزام 
به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 970941 ثبت و مورخه 97/12/1 ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه 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 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 
15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خودنسخه 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 دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/263آگهی
شماره بایگانی: 961121. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما فاطمه مدنی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977515000282 صادره از شعبه 320 در پرونده شماره 9609987515000422 محکوم به تضامنا محکوم اند به پرداخت 
1� مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره 254523 � 96/8/1 به مبلغ 60/000/000 ریال 2� مبلغ 1/550/000 ریال هزینه 
دادرسی  الصاق تمبر و مبلغ 450/000 هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/1 سر رسید تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ 
تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له علی عباس پور 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
زکیه زشکی

511/264آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی: 970991. خواهان حمید نصرتی سعد آباد دادخواستی به طرفیت خوانده موسی ابراهیمیان  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف مشهد  که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر 15 ارجاع 
و به کاسه 9709987515000789 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/30 و 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 شورای حل اختاف مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
زکیه زشکی

511/265آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی: 970617 بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای اصغر باروئی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت آقای 
علیرضا حکم آبادی علیه شما به خواسته مطالبه اجور معوقه به موجب حکم شماره 9709977515000881 مورخ 1397/07/02 در پرونده کاسه 
9709987515000433 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 97/2/27 تا 97/4/27 . 2� اجرت المثل 
خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه از قرار روزانه سیصد هزارریال طبق قرارداد فیمابین از تاریخ 97/5/27 انقضای مدت اجاره تا 97/6/20 تخلیه مورد 
اجاره 3� شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت قبوض مصرفی برق و تلفن مستقل و یک دوم بابت سهم مستاجر از مصرفی گاز و آب مشترک 2�  
یک میلیون و پانصد و شصت و یک هزار و پانصد ریال بابت ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
زکیه زشکی

511/266آگهی
شماره بایگانی: 971356. خواهان رونوشت علی محمد پور فرزند سلیمان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201346 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب بهرام پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� علی محمد 2� حسنعلی 3� حسین 4� سکینه 5� زهرا همگی محمد پور )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 

اگهی 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

511/267آگهی
شماره بایگانی: 971321. خواهان رونوشت رامین امین فرزند امیر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 9709987514201311 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین امین. در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� رامین 2� فرهاد 3� فرشاد 4� شهرزاد 5 � افسانه 6� سیاوش 7� سوسن 8� سیامک همگی امین )برادرزادگان(. 
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 اگهی 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

511/268آگهی
ش�ماره بایگانی: 971406. خواهان رونوش�ت  مصطفی ش�بانی  گل خطمی فرزند غامعلی به شرح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987514201396 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  طاهره قدیر پور محمدآبادی در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� محمد 2� زهرا 3� احمد 4� خدیجه 5� منصوره 6� محبوبه 7� ملیحه 
8� مصطفی همگی شبانی گل خطمی )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 اگهی 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

511/269آگهی
شماره بایگانی: 9701363. خواهان رونوشت طیبه بیدل فرزند اسمعیل  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 9709987514201353 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اسمعیل بیدل در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� طیبه 2� لیا3� رسول 4� سکینه همگی بیدل )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 اگهی 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

511/270آگهی
خواهان رونوشت محمد کرابی فرزند حیدر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 9709987514201230 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مشهدی رضا صادقی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� نرگس صادقی )همسر( 2� احمد 3� لطیفه 4� وجیهه خانم 5� درخشنده 6� محبوبه 7� محمد همگی صادقی )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 اگهی 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

511/271آگهی
خواهان رونوشت بیژن افشاری طبسی فرزند  علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 9709987514201371 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی افشاری طبسی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� بیژن افشاری طبسی )پدر( 2� زهرا ملقب به فرح فریدونی )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 اگهی 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

511/272آگهی
خواهان رونوشت سارا مظلومی فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201348 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا کارگر قوی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� سارا مظلومی )همسر( 2� محمد علی صداقتیان 3� محمد حسن کارگر قوی 4� علی اصغر کارگر قوی )برادران( 5� زهرا کارگر 
قوی )خواهر( . 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 اگهی 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

511/273آگهی
ش�ماره بایگانی: 971387. خواهان رونوش�ت  سید محمدرضا هادی زاده فرزند س�ید هادی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به  کاسه 
9709987514201377 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مریم سادات ابراهیمی در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� سید محمدرضا 2� سید اسماعیل 3� سید محمد  هادی 4� بی بی زهرا 
5� بی بی فاطمه 6� سید مهدی همگی هادی زاده )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 اگهی 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

511/274آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم سید عباس میرمحمدی فرزند سید حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای/ خانم زهره گل مکانی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 22 شورای حل اختاف مشهد  ارائه و به  کاسه 22/970914 ثبت و برای مورخه 1397/12/15 
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 22 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی  کوثر شمالی 15 مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/275آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مهدی  منوری فرزند غامرضا
خواهان آقای محسن رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی منوری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987506400904 شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/01 س�اعت 10 تعیین که حسب دس�تور 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 
انتش�ار آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه دوم دادخواس�ت 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

511/276آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای نوید نجف زاده ضیاء الدینی فرزند محمدرضا فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت 
محمدسعید طیبی خادر علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514401165 مورخ 97/9/7 در پرونده کاسه 970651/314 
خوانده محکوم است به مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 635/750 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 

90/3/20 تا یوم اادا در حق خواهان محکم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/277آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی نواللهی مجهول المکان می باشد اباغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977500401170 کاسه 9709987500400713 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت : 1� مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه چکها )بابت 
اصل خواسته( 2� مبلغ سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال )خسارات دادرسی( و پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی 3� 
پرداخت  خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سر رسید آنها ) 1(- 96/12/28.  2(-96/12/29.  3(-96/12/10 .   4(- 96/12/27 ( تا زمان وصول 
وجه چکها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی  مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل 
اختاف انجام و در حق خواهان آقای سید حجت سیدی زاده حسینی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/278آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن سلمان زاده که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500400687 کاسه 9709987500400258 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1� مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته )فقره چک به شماره 622232� 94/3/2 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال( 2� مبلغ هفتصد و شصت و شش هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
ابطال تمبر درج آگهی روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از تاریخ سر رسید تا یوم ااداء که  توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و نیم عشر دولتی در حق محکوم له موسی حسینی محکوم 
شده اید ، ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/279آگهی
خواهان آقای  باقر عادل فر دادخواستی به طرفیت خوانده اکبر بختیاری خواسته مطالبه وجه  تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 8  شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا..  
عبادی 8 ارجاع و به کاسه 970744 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/11/29 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
پیرو آگهی های قبلی به فاطمه نظری چهل من سنگ فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست غامرضا علی پور ثانی � سید محمد 
موسی زاده بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977501300920 در پرونده کاسه 9709987501300616 پرداخت 
1� مبلغ سی و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی محاسبه 
و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه توسط توس�ط دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/6/24 لغایت یوم ااداء براساس نرخ تورم بصورت 
بالمناصفه در حق خواهان ها 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 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/281آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای بهرام رضایی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977501700779 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 9709987501700423 محکوم به پرداخت 1� مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته چک شمارگان 457077� 457092 مورخ 97/5/10 � 97/5/10 . 2�  مبلغ دو میلیون و ششصد و سی و پنج هزارو پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی 3� مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه 4� خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک تا یوم ااداء که براساس 
نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له آقای سید حسن غفوریان شکیب و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای  مفاد 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 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/282آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  آقای سلمان تقدیسی مردان  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501700814 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 9709987501700509 محکوم به پرداخت 1� مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته چک شماره گان 1� 798083 ، 2� 798084 مورخ 97/8/25 � 97/9/25. 2�مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی 3�  مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه 4� خسارت تاخیر تادیه  از سر رسید چک تا یوم ااداء که براساس نرخ 
تورم بانک مرکزی در حق محکوم له آقای حامد سلیمانی پور و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد 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 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

دادنامه 
شهرستان  اختاف  حل  شورای   114 حوزه   9709988531400450 کاسه  پرونده 
جواد  سید  آقای  خواهان:   9709978531400483 شماره  نهایی  تصمیم  نهاوند 
خیابان  نهاوند  نهاوند  شهرستان  همدان  استان  نشانی  به  جعفر  فرزند  حسینی  
بانک رفاه خواندگان: 1. آقای رضا احمدی فرزند علی احمد به نشانی استان همدان 
اعظم حمزه  . خانم  ابوذر کوچه حاج خدارحم 2  میدان  نهاوند  نهاوند  شهرستان 
فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو  رای 
شورا در خصوص دادخواست آقای سید جواد حسینی فرزند جعفر به طرفیت آقای 
رضا احمدی فرزند علی احمد 2. خانم اعظم حمزه فرزند حسین بخواسته الزام به 
حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودرو 
پراید مدل 90 به شماره انتظامی  175 ل 83 ایران 22 مقوم به 12/000/000 تومان 
شورا با توجه به فتوکپی تصدیق شده قرار فی مابین خریدارو فروشنده و اظهارات 
خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه شورا که خاصتا اظهار نموده است یک 
دستگاه خودرو پراید مدل 90 به شماره انتظامی 175 ل 83 ایران 22 از خوانده 
ردیف اول خریداری نموده ام که سند بنام خوانده ردیف دوم می باشد که تاکنون 
از انتقال سند خودداری نموده اندو و خواندگان در جلسه حضور نیافتند و ایحه 
ای ارائه ننموه است با توجه به استعام واصله از اداره پلیس راهور شهرستان نهاوند 
شورا وعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10و 219 و 220 و 223 
و 376 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم اعظم حمزه به حضور در 
احدی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه پراید مدل 90 به 
شماره انتظامی 175 ل83 ایران 22 و هزینه دادرسی به مبلغ 108/790 تومان در 
حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی ردیف بیست روز از تاریخ 
از ان به مدت بیست روز دیگر قابل  اباغ قابل واخواهی در همین  شعبه و پس 
تجدید نظر خواهی درمحاکم دادگستری شهرستان نهاوند می باشد و نسبت به 
خوانده ردیف اول نظر به اینکه  دعوی متوجه ایشان نمی باشد مستندا به بند 4 
ماده 84 قرار رد دعوی صادر می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان نهاوند می باشد. 
3828 قاضی  شعبه 314 شورای حل اختاف نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای حسن کیانی فرزند علیرضا دارای شناسنامه  شماره 6374 به شرح دادخواست به کاسه 970728 از این حوزه درخواست 
گاهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا کیانی فرزند علی آقا به شناسنامه  شماره 17 در تاریخ 97/10/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به : 1. خانم زینب کیانی فرزند علیرضا ش 
ش  59 متولد 1364 فرزند متوفی 2. خانم فاطمه کیانی فرزند علی حسین به ش ش  4052 متولد 1341 همسر متوفی 3. آقای قدیر 
کیانی فرزند علیرضا ش ش  3950045211 متولد 1368 فرزند متوفی 4. آقای حسن کیانی فرزند علیرضا ش ش  6374 متولد 1360 
فرزند متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوب آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد 
3829 قاضی حوزه 113 شورای حل اختاف نهاوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای کورش کوهانی دارای شناسنامه  شماره 610 به شرح دادخواست به کاسه 9701400675 از این  شعبه درخواست گاهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد کوهانی به شناسنامه  شماره 1380 در تاریخ 97/10/7 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به : 1. کورش کوهانی به شناسنامه  شماره 610، 2. کوشا 
کوهانی به شناسنامه  1272436871، 3. کتایون کوهانی به شناسنامه  1652، 4. کیاندخت کوهانی به شناسنامه  شماره 5737، 5. 
بهار میر بیگی به شناسنامه  شماره 375 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوب 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد 
3830 قاضی  شعبه 114 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه  شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ایرانشهر آقای عباس جمشیدی دایر بر تهمت و افترا به علت شناسایی 
نشدن در آدرس اعامی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده 
اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این  شعبه حاضر گردد . بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. 
1515 دادیار  شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایرانشهر 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه  شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ایرانشهر آقای رامین شعلی بر به اتهام قدرت نمایی با اسلحه، راشد 
شعلی بر، فردین شعلی بر، امید ناروئی، فرشید کهرازهی و یاسین شعلی بر اتهام ایراد ضرب و جرح به علت شناسایی نشدن در 
آدرس اعامی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می 
گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این  شعبه حاضر گردد . بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. 
1514 دادیار  شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایرانشهر 

آگهی مزایده اول 
محکوم له: آقای بهروز آسیابان محکوم علیه: حسین احمدی فر به موجب پرونده 970969 اجرایی محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت وجه درحق محکوم له با عنایت به توقیف یک قطعه زمنین به شماره پاک 5125/59 به نام آقای حسین احمدی فر می باشد 
و به آدرس میدان تره بار غرفه 7 با توجه به ارزیابی کارشناس با توجه به مساحت حدودا 90 متر مربع شامل یک انبار و نیم طبقه که 
اعیانی در مجموع به مساحت تقریبا 140 متر مربع و دارای دو درب اصلی شمالی و جنوبی بوده که تا ارتفاع تقریبا 2 متر کاشی و کف 
موزاییکی می باشد با توجه به موقعیت ملک، مصالح، حقوق انشعاب و اشتراک ها خدمات عمومی و جمیع جهات موثر در ارزیابی 
قیمت پایه برای مزایده ششدانگ ملک مذکور به مبلغ 7/300/000/000 ریال ارزش گذاری شده است. لذا با توجه به تقاضای محکوم 
لها 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 97/11/17 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده واقع در اجرای 
احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور  نماینده محترم دادستان به مرحله اجرا گذاشته می شود شرکت نماید مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به 
عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد 
کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال، مالیات و مستغات و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خوهد 
بود وکسانیکه مایل به شرکت در مزایده می باشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به  شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری 

بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نماید. 
478 مدیر دفتر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهبهان 

آگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصر شیرین در قبال پرونده کاسه 970121 له آزاد سورنی علیائی و علیه حیدر بژکول در 
نظر دارد اموال منقول شامل یک دستگاه کامیون کشنده کاویان به شماره 417 ع15 ایران 19 رنگ قرمز مدل 1385 تعداد محدور 
2 تعداد سیلندر 4 تودوزی متناسب  تعداد چرخ 6 موتورنیاز به سرویس اساسی دارد دارای داشبورد ترکیدگی دارد شاسی سالم 
صندلی سالم و متعارف فرمان و سیستم تعلیق و جلوبندی سالم و فعال و تارها مستعمل می باشند کارشناس  قیمت نهایی آن 
320000000 ریال معادل سی و دو میلیون تومان برآورد نموده است و مزایده مربوطه در تاریخ 97/11/15 ساعت 10 صبح در اجرای 
احکام مدنی قصر شیرین برگزار می ردد و خریداران می توانند پنج روز قبل ازموعد مقرر دراین اجرا حاضر شوند که ترتیب بازدید 
اموال بعمل آید و در روز و ساعت مقرر در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کس بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده مزایده و ده درصد بهاء فروش فی المجلس اخذ خواهد  شد در ضمن کلیه هزینه های اجرایی و نقل و انتقال 

به عهده خریدار برنده مزایده می باشد. 
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی  شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان قصر شیرین 

آگهی 
الدین  بدینوسیله به آقای یاسر سیدی فرزند حمید متولد 1366/6/28 و شماره ملی 3111502414 ساکن بم خیابان سید جمال 
کوچه 13 اباغ می شود که خانم فاطمه حسین زاده مرادآبادی جهت وصول مهریه به میزان 114 عدد سکه طای تمام بهار آزادی 
به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 8 دفتر ازدواج 33 بم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کاسه 
9700708 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/2 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماه 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه کثیر اانتشار 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 یافت.
10696 مسئول وحد ا اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه 

آگهی اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کاسه 9701238 
بدینوسیله به خانم افسانه اقبالی زاده فرزند علیرضا به شماره ملی 3100586033 و صفر اقبالی زاده فرزند محمد 3110749491  و 
محمد جواد اقبالی زاده فرزند علیرضا به شماره ملی  3100466630 بدهکاران پرونده کاسه فوق که برابر گزارش مامور اباغ آدرس 
شما شناخته نشده اباغ می گردد، سه دانگ مشاع از پاک ثبتی شماره 857 فرعی از 2942 اصلی بخش 3 کرمان متعلق به شما 
در قبال مبلغ 10/422/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 1/563/300/000 ریال نیم عشر و یک عشر اضافه بازداشت گردیده لذا طبق 
ماده 87 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب به شما اخطار می شود، ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد 

بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. 
10697 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم – محمد امیری خواه
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای مهدی زینالی داراي ش�ماره شناس�نامه  7571  به شرح دادخواس�ت به کاسه 1117/1/97  از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زینت پنداشته 
بشناس�نامه شماره  60068  درتاریخ 97/10/1  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مهدی زینالی داراي شماره 
شناس�نامه  7571  متولد 1359  پسرمتوفی 2- حسن زینالی دارای شماره شناسنامه 1296 متولد 
1344 پسرمتوفی 3- جواد موحدی راد دارای شماره شناسنامه 957 متولد 1350 پسرمتوفی 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.
                    2055   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم کلثوم سیاسربشماره شناسنامه3516بشرح دادخواست بکاسه1/97/850-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان نوروز صفرزائی به شناس�نامه ش�ماره2005درتاریخ 1397/5/24 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی ف�وق الذکر همس�ر متوفی2-حامد صفرزائ�ی ش ش6240171001صادره ازآزادش�هر 
پسرمتوفی3-امیر حسین صفر زائی ش ش 4870504537صادره ازگنبد پسرمتوفی4-افسانه صفرزائی ش ش2110496835صادره ازگرگان 
دخترمتوفی5-زینب صفرزائی ش ش 6240109479صادره ازآزادش�هر دخترمتوفی6-زهرا صفر زائی ش ش4870364255 صادره ازگنبد 
دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی 

نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1465-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم نوربی بی فرد ذاکری بش�ماره شناس�نامه 1824بش�رح دادخواست بکاس�ه1/97/851-ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جمع�ه ذبیح ثانی فرزند نظر به شناس�نامه  ش�ماره 2339 درتاریخ1388/6/6دراقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگی گفت�ه ورثه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاض�ی فوق الذکر همسرمتوفی2-حس�ن ذبی�ح ثانی ش 
ش4870081156صادره ازرامیان پسرمتوفی3-پرویز ذبیح ثانی ش ش4870103486صادره ازرامیان پسرمتوفی4-رحمت اله ذبیح ثانی ش 
ش4870143399صادره ازرامیان پس�ر متوفی5-آمنه ذبیح ثانی ش ش4870042045صادره ازرامیان دخترمتوفی6-صابره ذبیح ثانی ش 
ش4870042037 صادره ازرامیان دخترمتوفی7-نازنین ذبیح ثانی ش ش 4870278979صادره ازعلی آباد دخترمتوفی8-کلثوم ذبیح ثانی 
ش ش4870196328صادره ازرامیان دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1464-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حبیب اله امیری عبدی بش�ماره شناس�نامه916 بشرح دادخواست بکاس�ه 845 /1/97-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن امیری عبدی به شناسنامه شماره 5232درتاریخ 1397/2/27دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-متقاضی فوق الذکر پسرمتوفی2-ابراهیم امیری عبدی ش ش6240016586صادره 
از آزادش�هر پسرمتوفی3-جواد امیری عبدی ش ش4870177889صادره از رامیان پسرمتوفی4-فاطمه امیری عبدی ش ش915صادره از 
رامیان دخترمتوفی5-الهام امیری عبدی ش ش4870146703صادره ازرامیان دختر متوفی6-فرشته امیری عبدی ش ش6240016594صادره 
ازآزادشهر دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1463-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای حس�ن براهوئی بش�ماره شناس�نامه22601783به اس�تناد ش�هادت نامه وگواه�ی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی 
بشماره1/97/848-تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی براهوئی به شناسنامه 498درتاریخ1397/4/7دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرح�وم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذک�ر پس�رمتوفی2-ناصربراهوئی ش 
ش2020010208ص�ادره ازگنب�د پس�رمتوفی3-رضا براهوئ�ی ش ش2260113621ص�ادره ازعل�ی آباد پسرمتوفی4-حس�ین براهوئی ش 
ش2260136303ص�ادره ازعلی آباد پس�ر متوفی5-مریم براهوئ�ی ش ش 2020010194صادره ازگنبد دخترمتوفی6-فرش�ته براهوئی ش 
ش2260214711 صادره ازگرگان دخترمتوفی7-نازبی بی ناس�ی ش ش493صادره ازگرگان همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1462-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم نرجس فندرس�کی بشماره شناسنامه109 بش�رح دادخواست بکاسه1/97/841-ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان غامعلی شفیعی باقر آباد فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره456درتاریخ1385/5/23دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-قربانعلی ش�فیعی ش ش144صادره ازرامیان پسرمتوفی2-مهدی 
شفیعی ش ش8صادره از رامیان پسرمتوفی3-ام البنین شفیعی باقرآباد ش ش13صادره ازرامیان دخترمتوفی4-نادعلی شفیعی باقر آباد ش 
ش190صادره ازرامیان پسرمتوفی5-فاطمه میرزائی نیاز آبادی ش ش63942صادره ازمشهد همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1461-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم لیا صیادی بشماره شناسنامه 2892بشرح دادخواست بکاسه1/97/849-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان غامرضا سعادتی فرزند علی به شناسنامه شماره398 درتاریخ 1396/11/16دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  
گفت�ه ورثه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذکر همس�رمتوفی2-محمد س�عادتی ش ش4870174723صادره 
ازرامیان پسرمتوفی3-حسینعلی س�عادتی ش ش 4870265079صادره ازرامیان پسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1460-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فرزانه س�ادات خیرآبادی دارای ش�ماره شناسنامه2020314177بشرح دادخواست بکاس�ه970920/ازاین شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سید علیرضا خیرآبادی به شناس�نامه 30490درتاریخ97/4/14دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-فرزانه سادات خیرآبادی ف علیرضا ش ش2020314177ت ت1370صادره 
ازگنبد دخترمرحوم2-سید مصطفی خیرآبادی ف علیرضا ش ش2020913686ت ت1380صادره ازگنبد پسرمرحوم3-رباب کاته دولتی ف 
موسی الرضا ش ش528ت ت1351صادره ازگنبد همسرمرحوم4-سیدحسن خیرابادی ف سیدعلی ش ش22040ت ت 1314صادره ازسبزوار 
پدرمرحوم اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1472-رئیس شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای جواد بخش�ی دارای ش�ماره شناسنامه1001بشرح دادخواست بکاس�ه 5/970836-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان خیراله بخشی فرزند علی به شناسنامه 83درتاریخ 1397/9/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی ف�وق الذکر ف خیراله کدمل�ی2031595814ت ت1355/5/1صادره ازگنبد کاوس 
پس�رمتوفی2-عین اله بخش�ی ف خیراله کدملی 2030178365ت ت1351/4/2صادره ازگنبدکاوس پسرمتوفی3-جبار بخشی ف خیراله 
کدملی2030147117ت ت 1348/10/13صادره ازگنبدکاوس پسرمتوفی4-ش�هین بخش�ی ف خیراله کدمل�ی2030111058ت ت1344/1/1 
صادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی5-مهین بخشی ف خیراله کدملی 2031523937ت ت1347/1/1صادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی6-فضه 
بخشی ف خیراله کدملی2030240354ت ت1357/6/10صادره ازگنبد کاوس دختر متوفی7-زهرا بخشی ف خیراله کدملی2031667661ت 
ت1360/10/1ص�ادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی8-مریم بخش�ی ف خیراله کدمل�ی2031734644ت ت1362/5/24ص�ادره ازگنبدکاوس 
دخترمتوفی9-فاطمه بخشی ف خیراله کدملی2032064995ت ت 1364/2/28صادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی10-ظریفه بخشی ف خیراله 
کدملی 2032105179ت ت1366/4/13صادره ازگنبدکاوس دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادر1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
1471-رئیس شعبه 5شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حبیب اه حیدری 
  خواهان زهرا تاجیک فرزند امان اه دادخواس�تی بطرفیت خوانده حبیب اه حیدری فرزند عاالدین بخواس�ته اثبات زوجیت مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981787601030بایگانی971053/شعبه1دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس)6خانواده 
قدیم(ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/12/22ساعت9تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد. 
1475-مدیردفترشعبه1 دادگاه خانواده)6خانواده قدیم(گنبد کاووس-مومنیان

آگهی اباغ دادخواست تجدید نظرخواهی
  بدینوس�یله ب�ه تجدید نظرخواندگان غامحس�ن بی باک فرزند غامحس�ین-کنیز خمیرجوان فرزن�د علی اکبر-ابوذر ب�ی باک فرزند 
غامحسن-فرهاد بی باک فرزند غامحسن اباغ میگردد قربانعلی علی آبادی فرزند حسن دادخواستی مبنی برتجدیدنظرخواهی ازدادنامه 
97/1073مورخ1397/10/11ب�ه دفترش�عبه تقدیم نموده که بلحاظ مجه�ول المکان4نفر از تجدیدنظر خواندگان بدینوس�یله مواردفوق به 
نامبردگان اباغ میگردد تاظرف10روزازتاریخ نشرآگهی به دفترشعبه 8دادگاه حقوقی گرگان مراجعه نموده وبا ماحظه ودریافت نسخه ثانی 
دادخواست تجدیدنظرخواهی وضمائم آن چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دفترتقدیم نمایند درغیراینصورت پرونده باهمین کیفیت به دادگاه 

محترم تجدید نظراستان گلستان ارسال میگردد.
1433-مدیردفترشعبه 8دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

اجرائیه
    مش�خصات محک�وم له/محک�وم له�م مس�لم بومری نام پدر غام نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گ�رگان خیاب�ان بلوار 
حس�ام 5مجتم�ع س�هیل واحد5 مش�خصات محک�وم علیه/محک�وم علیهم صغ�ری ق�وی پورن�ام پدرغامرضا مجه�ول المکان  
محک�وم به:بموج�ب درخواس�ت اج�رای حک�م مربوط�ه بشماره9710091720200827بایگانی970464وش�ماره دادنام�ه مربوطه 
9709971720200716محک�وم علیه محکوم اس�ت به الزام صغری قوی پور به حضور دراحد ازدفاتر اس�ناد رس�می وتنظیم س�ند 
انتق�ال رس�می خودروی پراید س�فید ش�یری مدل79بش�ماره انتظامی216ج25-ایران59بن�ام محکوم له صادر واع�ام میگردد 
ومحک�وم علیهما ازباب تس�بیب محکومن�د بپرداخت مبلغ1/118/000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق محک�وم له اعام میگردد 
ضمنا پرداخت نیم عش�ردولتی بعهده محکوم علیه میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اب�اغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد 
آن�را بموقع اجرا گذارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم ب�ه بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د چنانچه خود را قادرب�ه اجرای مفاد اجراییه نداند بای�د ظرف30روزکلیه اموال خود را 
ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای 
اعس�اربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومی�ت مالی1394(4-خ�ودداری محکوم علی�ه ازاعام کامل صورت ام�وال بمنظور فرار ازاجرای حکم حب�س تعزیری درجه 
7رادرپ�ی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال 
بدیگ�ری بهرنح�و باانگیزه فرار ازادای دین به نح�وی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری 
درج�ه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(6-چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافق�ت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل 

توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1439-رئیس شعبه2شورای حل اختاف شهرستان گرگان-مردانی حسین آبادی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم محمد امین تاجیک نام پدر محمد مراد نش�انی اس�تان گلستان شهرستان گنبد کاووس سیدآباد خ 
علوی کوچه محمدرسول اله منزل پهلوان پاک13/1مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-مجید باسط ازبک ف جمعه خان نشانی استان 
گلستان شهرستان گنبد کاووس امام خمینی شمالی بعداز پل آخوند آباد چهارراه آق قایه یوسف آباد سمت راست کوچه گلستان 3کوچه2بن 
بس�ت درب آخر پاک85و2-سلیمان تاجیک نشانی استان گلستان شهرس�تان گنبدکاووس گدم آباد روبروی کارخانه ماکارونی محکوم 
به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بش�ماره بایگانی970399وشماره دادنامه مربوطه9709977157200651محکوم علیهما محکوم 
هس�تند بصورت تضامنی بپرداخت مبلغ60/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ1/042/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/5/17تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی بامحاسبه اجرای 
احکام مدنی درحق خواهان حکم صادره غیابی است وبه خواندگان اباغ قانونی شده است ضمنا هزینه اجرایی بعهده محکوم علیهما 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 ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که 
بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو 
نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی1394(
1443-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-عابدی فیروزجایی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم س�امیه ارمشی نام پدر یوسف نشانی استان گلستان شهرستان گنبدکاووس خیابان شریعتی شرقی 
کوچه14پاک27منزل شخصی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم بهنام غریب نوازمحکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بش
ماره9710097157200594بایگانی970045وشماره دادنامه مربوطه 9709977157200784 محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت 
خوانده بپرداخت مبلغ130/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ1/720/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
از زم�ان سررس�ید چک درحق خواهان وپرداخت هزینه اجرائیه محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظ�رف ده روزمفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا 
محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد 
بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای 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 
ام�وال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچ�ه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علی�ه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 

یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1442-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-عابدی فیروز جائی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم حمیدرضا مقصودلو نام پدر محمدرضا نش�انی استان گلستان شهرس�تان گرگان خیابان استرآبادی 
14مجتمع افرا زنگ 11مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-سجاد تبرسائی قشاق نام پدرابراهیم 2-رضا پاکمنش نام پدر محمدرضا 
هر2مجهول المکان مش�خصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه محمدایری نام پدراق اویلی نش�انی اس�تان گلس�تان 
شهرستان گرگان روبروی پارک شهر کوچه استادیوم ورزشی مجتمع پاسارگاد طبقه 3واحد34وکیل حمیدرضا مقصودلو محکوم به:بموجب 
ش�ماره دادنام�ه ه�ای 9709970056300879 )اصاح�ی( و9709970056300917)اصاحی(و9709970056300687بایگانی970110محک

وم علیهما محکوم اند بپرداخت تضامنی مبلغ450/000/000ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
بمبلغ12000000ریال درمرحله بدوی وخسارت تاخیرازتاریخ سررسید چک تازمان وصول طلب براساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری 
اس�امی ایران درحق محکوم له پرداخت خواهدش�د ونیز بپرداخت نیم عش�ر اجرایی درحق دولت که توس�ط واحد اجرا محاسبه ووصول 
خواهدشد رای صادره غیابی 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 اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال 
مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواس�ت محکوم له بازداشت 
میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم 
حبس تعزی�ری 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(
1430-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-محمدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید عمران حسین کوهی
   خواهان فاطمه کوهی فرزند جمش�ید دادخواس�تی بطرفیت خوانده س�ید عمران حس�ین کوهی فرزند س�ید مجتبی به خواسته طاق 
بدرخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پروندهکاسه 9709981800100612 بایگانی970693/شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان مینودشت واقع درشهرستان مینودشت ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/24ساعت9/15 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
 1477-متصدی اموردفتری شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی مینودشت-سنجه وینی

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو  GLXI 405 به شماره انتظامی 96 – 441 س 21 به رنگ 
 NAAM  11 CA  4 BE 055662 بژ متالیک مدل 1389 شماره موتور 12489209745 شماره شاسی

متعلق علی محمد مجلسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

اجرائیه بکاسه پرونده  570/209/97
مش�خصات محکوم له: زهرا پور حس�ین بنشانی اسامشهر زرافش�ان کوچه 32 پاک22 مشخصات محکوم علیه: مهدی آقاجان مجهول 
المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 671 مورخ 97/7/24 شورای حل اختاف اسامشهرشعبه209 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به فک پاک خودرو به شماره انتظامی 44 ایران  629 ط  97 
وپرداخت مبلغ یک میلیون و چهل وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له ضمنا”محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم 
عش�ردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودر صورتی که خود 
راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قس�مت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاءمهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال 
خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از61روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد باا که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مصوب79/1/21 و همچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
م الف 3675 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  551/7/97
مش�خصات محکوم له: علی بهرام پور بنش�انی واوان انتهای خ مطهری مجتمع کژال بلوک 6 واحد1 مشخصات محکوم علیه: رضا عظیمی 
مجهول المکان به: بموجب دادنامه ش�ماره 632 مورخ دادگاه شعبه 7 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل 
کرده است حکم به محکومیت خوانده به انتقال تنظیم سند مالکیت خودرو پراید به شماره  انتظامی 10- 964 ن 36  بابت اصل خواسته ومبلغ 
1/137/500 ریال هزینه دادرسی درحق خواهان صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت 
جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برمواردباا که 
قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 وهمچنین مفادقانون 

نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10آبان1377 که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
م الف 3703 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: محمد رضا عارف خانی کاسه پرونده: 15970/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/11/23 ساعت 15/30 خواهان: نریمان عظیمی 
خوانده: محمد رضا عارف خانی خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودستوردادگاه و بتجویز ماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 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 3700 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم به تجدید نظر خوانده  مجهول المکان 
مرجع رسیدگی : شعبه سوم حقوقی دادگاه  های عمومی آبادان خواهان: حکیمه و فهیمه نفادی  خوانده : محمد و مختار  نفادی خواسته: الزام به تنظیم سند 
خواهان خانم فهیمه نفادی  دادخواستی به طرفیت  خوانده  محمد و مختار نفادی به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان ابادان  
که جهت رسیدگی به شعبه 3  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان ارجاع به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا تجدید نظر 
خوانده  پس از  نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن ا  عام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت 

و حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به ارائه پاسخ تبادل لوایح اقدام نماید. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : رضیه شرفی فرزند یاسین نشانی: استان خوزستان شهرستان ابادان ابادان ذوالفقاری مشخصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم: محمد سعید آبادی فرزند  عبدالرحیم نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709976310200۴70 محکوم علیه محکوم است به و ملزم به طاق زوجه )خواهان( و چون زوجه در قبال اخذ طاق و حضانت و نگهداری فرزند مشترک 

حقوق مالی و مادی اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل و نفقه ایام عده جهیزیه را به زوج بذل نمود لذا طاق از نوع بائن خو اهد بود. 
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای ا براهیم دولت مند فرزند عزیز اله 
خواهان آقای عسگر طایی دادخواستی به طرفیت خوانده  ابراهیم دولت مند و سایرین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  پاک ثبتی 126/167  واقع در بخش سه ا ردبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه   9709980404500570 ش�عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 
11:00 تعیین که حس�ب دس�تور 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. 
10999978  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – آزاده 
هنرمند 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970953 آقای کاظم محمدی فرزند علی اصغر به اتهام دایر کردن محل جهت مصرف مواد مخدر تحت تعقیب 
بوده و  به لحاظ اینکه امکان اباغ ا حضاریه و دسترس�ی به وی مقدور نمی باش�د لذا  در اجرای ماده 344  ق.آ.د.ک بدینوس�یله به نامبرده 
اباغ می شود تا در وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخه 97/12/12 ساعت 9 صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی  به خود در شعبه دادگاه انقاب 

اسامی اردبیل حاضر گردد در صورت عدم حضور وفق مقررات اتخاذ تصمیم می گردد. 
10999983 رئیس شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی اردبیل 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609984532300328 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرعین تصمیم نهایی  شماره 9709974532300339 
خواهان: شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان با وکالت اقایان حامد نجات بخش فرزند صیام الدین به نشانی ا ردبیل میدان 
باکری خیابان خیرین پزشکان 112 و احمد کریمی فرزند برات به نشانی اردبیل خیابان امام خیابان دادگستری روبروی اداره ثبت اسناد و 
اماک دفتر  کارشناسی احمد کریمی خواندگان: 1. شرکت رستورانهای زنجیره ای بوف کیش 2. آقای علی کریمی تدین فرزند علی اشرف 
هر دو به نشانی خیابان ولیعصر )عج( پاک 3015 طبقه چهارم واحد هفتم خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 3. 
مطالبه خسارات دادرسی گردشکار: به تاریخ 1397/07/07 در وقت فوق العاده جلسه شعبه  اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان سرعین 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل ا ست  پرونده کاسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را ا 
عام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوای شرکت تفریحی توریستی و 
ابدرمانی سرعین ایرانیان با وکالت آقایان حامد نجات بخش فرزند صیام الدین و احمد کریمی فرزند برات به طرفیت 1. شرکت رستورانهای 
زنجیره ای بوف کیش 2. آقای  علی کریمی تدین فرزند علی اشرف به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
480/000/000 ریال از بابت سه فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و ارده اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و نیز خسارات 
تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر مصدق سه فقره چک به شماره سریال های 0944/709066 به تاریخ  
95/12/29 به مبلغ 180/000/000 ریال ، 0944/709068 به تاریخ 96/06/31 به مبلغ 120/000/000 ریال و 0944/709067  به تاریخ 96/03/31 
به مبلغ 180/000/000 ریال همگی عهده ی بانک صادرات شعبه شهید فاحی صادر شده توسط خواندگان و گواهینامه های عدم پرداخت 
صادر شده از بانک صادرات شعبه سرعین را ارا ئه کرده است خواندگان در جلسه ی دادگاه حضور نیافته و در  دفاع از خود ایحه ای نیز 
ارسال نکرده اند. با عنایت به اسناد موصوف و نظر به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان ظهور در استقرار و بقای دین بر ذمه ی صادر 
کننده داش�ته  دادگاه دعوای  خواهان را وارد  دانس�ته و با اس�تناد به تبصره 1 ماده 14 ماده 2 از قانون صدور چک  و تبصره الحاقی مورخ 
97/3/10 به ماده مزبور و نظر تفسیری مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ماده  واحده بر تبصره مذکور مادتین 249 و 
310 قانون تجارت و مواد 502، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امورمدنی حکم بر  محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته خسارات دادرسی ناشی از هزینه دادرسی به مبلغ 15/155/000 ریال 
و حق الوکاله وکیل به مبلغ 12/720/000 ریال و نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج بر روی چک  ها بر مبنای ش�اخص تورم ا عامی 
از س�وی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران و هزینه دادرس�ی که مورد اخیر الذکر توسط اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد 
ش�د در حق خواهان صادر می کند. حکم صادر ش�ده علیه خواندگان  غیابی بوده ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
ا ین دادگاه س�پس با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس�ت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل 
می باشد. حکم صادر شده نسبت به خواهان حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ  اباغ قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
10999981 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرعین – مرتضی بابایی 

آگهی مزایده – نوبت اول
به موجب رای صادره از این ش�عبه دادگاه حقوقی به کاس�ه اجرایی ش�ماره 970033 له بانک مهر 
اقتصاد با وکالت خانم آفاق ایرجی علیه مس�عود افتخاری ، حمید نش�اط فر و زهرا تورانی و غیره به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 1/373/681/775 ریال در شعبه 15 اجرای احکام و مبلغ 714/946/110 
ری�ال بابت پرونده کاس�ه بایگانی 970255 ش�عبه هفتم اجرای احکام مدن�ی اراک جمعا به مبلغ 
2/088/627/885 ریال به احتساب خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ آبان ماه 97 حسب تقاضای وکیل 
محکوم له اموال ذیل توس�ط این اجرا توقیف و توس�ط کارشناس ) رس�می ( به شرح زیر ارزیابی و 
توقیف گردیده و مقرر اس�ت اموال در روز سه شنبه مورخه 1397/11/09 از ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه 15 حقوقی به نشانی اراک ، انتهای خیابان جهاد ) هپکو ( ، بعد از میدان ورزش 
، بلوار ش�هیدان رجایی ، جنب جایگاه  CNG ، س�اختمان ش�ماره 4 ، کدپستی 3818889748 از 
طریق مزایده به فروش برس�د و به کس�انی که بااترین قیمت را خریدار باشند فروخته خواهد شد 
و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد متقاضیان خرید می توانند پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده جهت بازدید از ملک مزبور به آدرس اراک ، ابتدای روستای نظم آباد ، کوچه 
اول سمت راست ، کدپستی 3838117961 مراجعه نمایند مورد مزایده : بر اساس مدارک موجود در 
اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان اراک دو برگ سند مالکیت جمعا شش دانگ تحت پاک ثبتی 
14/10061 بخش حومه دو اراک به مساحت عرصه طبق سند 346/5 مترمربع به نام خانم زهره تورانی 
و حمید نشاطفر به میزان سه دانگ سه دانگ شراکتی می باشد اعیانی کل موجود در ملک شامل یک 
دستگاه ساختمان سه طبقه و نیم با زیر بنای 1000 مترمربع با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و 
شیروانی – کف سرامیک – نما سنگ – درب و پنجره یو پی وی سی و کرکره برقی – طبقات اداری 
س�رویس بهداشتی مجزا – سیستم گرمایشی و سرمایشی – کولر گازی – موتورخانه ) که در حین 
انجام کارشناس�ی 97/9/18 وسایل گرمایشی و سرمایشی موتورخانه نصب نمی باشد ( موجود می 
باشد و ملک مزبور دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد طبق نامه شماره 31/4/91/4137 مورخه 
131/4/13 بنیاد مسکن انقاب اسامی اراک ملک مزبور دارای تغییر کاربری به میزان 300 مترمربع 
از مسکونی به تجاری می باشد و درحال حاضر طبقه همکف ملک به صورت سفره خانه در ید آقای 
مصطفی اکبری به عنوان مستاجر می باشد و ملک دارای پروانه کسب شماره 492 مورخ 1391/12/16 
صنف رس�تورانها و تاارهای پذیرایی به نام مالک آقای حمید نشاط فر و نیز دارای پایان کار شماره 
52/490 مورخ 1392/11/25 از دهیاری روستای نظم آباد به عنوان مجتمع پذیرایی می باشد که ارزش 
ششدانگ ان جمعا 10/000/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه تعیین که از این میزان سه دانگ ان به نام 
محکوم علیه خانم زهرا تورانی به میزان 5/000/000/000 ریال بوده که معادل مبلغ 2/088/627/885 
ریال ان تا تنظیم آگهی مزایده و ما بقی به احتس�اب خس�ارت تاخیر روزانه و سایر هزینه ها در روز 

اگهی محاسبه و به فروش خواهد رسید .
4021 دادورز شعبه 15 اجرای احکام مدنی دادگستری اراک - پرهیزکار

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مبینا تجری دارای ش�ماره شناسنامه2260233661بشرح دادخواست بکاسه1/970079-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان میاد دولتی نوده به شناسنامه218درتاریخ 1397/09/10دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مبینا تجری ف محمدرضا کدملی2260233661ت ت1376/11/25همسرمتوفی2-معصومه 
برزعلی ف جعفر کدملی 2269612884ت ت1340/01/01مادرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررادر1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
1459-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول
آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم سید علي موسوي نسب فرزند سید 

مرتضي                
خواهان آقایاحمد پرنیان    دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي س�ید علی موس�وی نسب  به خواسته      مبلغ       مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986715400503 شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
16/11/1397 س�اعت 10:00 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مرجان 
قائدرحمت

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم شعله و شیدا و شبنم همگی  
حقوقي فرزند ان محمود                

خواهان آقاي/خانم  حس�ین پیامنی دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي/خانم  شعله و شیدا و شبنم همگی  حقوقي فرزند ان محمود   به 
خواسته  مطالبه وجه بابت پرداخت بهاء زمین  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900255 شعبه چهارم 
دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/12/05ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه 

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

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مرتضي شهریاري فرزند محمد
خواهان/ش�اکي: اکبر فوادوندولي خوانده/متهم: مرتضي ش�هریاري خواس�ته/اتهام: خیانت در امانت - جعل س�ند ع�ادي تاریخ حضور: 
1397/11/24ساعت حضور : 09:30 در خصوص شکایت اکبر فوادوندولي علیه شما مبني بر خیانت در امانت و جعل سند عادي در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي دراین شعبه حاضر شوید.
شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دورود ) 101 جزایي سابق(

آگهي اباغ وقت رسیدگي 
به موجب پرونده کاس�ه 9709986644000503 این ش�عبه به موجب این آگهی به متهم آقای عماد ابراهیمی فرزند قاسم که فعا مجهول 
المکان می باشد برابر ماده115 قانون آئین دادرسی کیفری اعام می شود با توجه به شکایت آقای مجید حاجیوند فرزند محمدعلی از نامبرده 
دایر بر خیانت در امانت از تاریخ اباغ و نشر این آگهی در جراید کثیراانتشار به مدت یک ماه جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوند در 

غیر اینصورت تصمیم به صورت غیابی و قانونی صادر خواهد شد.
محمدرضا امینی کیا - مدیر دفتر شعبه اول دادسرای شهرستان دورود

اجرائیه
خواهان/شاکي: مظفر توکل پور خوانده/متهم: حجت یاراحمدي خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - تامین خواسته  بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976715400622 محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ 1- 1/000/000 تومان بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ 94/500 تومان بابت هزینه دادرسی  3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 97/03/01 لغایت وصول ان 
بر مبنا نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه ان است محکوم مینماید در حق خواهان صادر و اعام مینماید هزینه 
حق ااجرا بر عهده محکوم علیه میباشد.  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه ش�ود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مرجان قائدرحمت

اجرائیه
خواهان/ش�اکي: حس�ن رش�نو خوانده/متهم: حمیدرضا محمدي - علي قرباني خواس�ته/اتهام: مطالبه وجه چک - تامین خواس�ته 
بموجب درخواس�ت اجراي حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709976715400609 محکوم علیه محکوم اس�ت به  
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/300/9 تومان بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 450/265 تومان بابت هزینه دادرس�ی 
3- پرداخ�ت خس�ارت تاخیر تادی�ه از تاریخ چک 30/10/95 لغایت وصول ان بر مبنا ش�اخص تورم اعامی بانک مرکزی که توس�ط 
اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د محک�وم مینماید در حق خواهان صادر و اعام مینماید هزینه ح�ق ااجرا بر عهده محکوم علیه 
میباش�د.  محکوٌم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوٌم به از آن میس�ر باش�د. چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به 
همراه مش�خصات دقیق حس�ابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعس�ار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت مي ش�ود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.
)م�اده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و م�اده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به 
هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي ش�ود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط 

محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(«
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مرجان قائدرحمت

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986715100400 شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715101014  خواهان: 
آقای جهانگیر لرس�تاني نژاد  فرزند عباس به نش�اني استان لرس�تان -  شهرستان دورود -  ش�هر دورود - خ 45 متري جنب ثبت احوال 
ک میعاد 5 خوانده: آقای محمدرضا هاش�م پور  فرزند اصغر به نش�اني مجهول المکان  خواس�ته ها:  1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک 
گردشکار:پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رأی شورا در خصوص 
دادخواس�ت خواهان آقای جهانگیر لرس�تانی نژاد فرزند عباس به طرفیت خوانده آقای محمد رضا هاشم پور فرزند اصغر به خواسته مبلغ 
200000تومان به استناد یک فقره چک به شماره 041779449 مورخ 20/4/95عهده بانک ملت با احتساب تاخیر تادیه و خسارات دادرسی 
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود اصل چک و گواهینامه پرداخت آن در ید خواهان دالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه 
خوانده علیرغم اباغ قانونی درجلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خود به این مرجع ارائه نداد لذا شورا دعوا را وارد تشخیص 
و به اس�تناد مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی و مواد 312 و 315 قانون تجارت و قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82 خوانده موصوف را به پرداخت 1- 200000 تومان بابت اصل خواسته 
2- 131700 تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 18/7/97 ( لغایت وصول آن بر مبنای 
ش�اخص تورم بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاس�به آن است درحق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف  20 روز 
پس از اباغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی دراین مرجع وپس از آن ظرف20 روز پس از آن اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی دورود می باشد./س
محمدآصف ظفری-  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دورود

آگهی حصر وراثت
علی بختیاری دارای شناس�نامه شماره 1050  به شرح دادخواست به کاس�ه 468-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غامحسین بختیاری بشناسنامه 23  در تاریخ 96/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :  علی بختیاری دارای شناسنامه شماره 1050  )فرزند متوفی(. تیمور بختیاری دارای شناسنامه شماره 669  
)فرزند متوفی(. احمد بختیاری دارای شناس�نامه ش�ماره 668  )فرزند متوفی(. تاج بختیاری دارای شناسنامه شماره 959  )فرزند متوفی(. 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست  عصمت بختیاری دارای شناسنامه شماره 959  )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
احمد کرنوکر دارای شناس�نامه شماره 236  به شرح دادخواست به کاس�ه 1155-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان نازاره کرنوکر بشناسنامه 89  در تاریخ 97/10/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :  علی محمد کرنوکر دارای شناسنامه شماره 129  )فرزند متوفی(. احمد کرنوکر دارای شناسنامه شماره 236    )فرزند 
متوفی(. ناهید کرنوکر دارای شناسنامه شماره 210  )فرزند متوفی(. هما کرنوکر دارای شناسنامه شماره 209    )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

آگهی حصر وراثت
سلمان احمدوند دارای شناسنامه شماره 203  به شرح دادخواست به کاسه 1137-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان بهارعلی احمدوند بشناسنامه 531  در تاریخ 97/09/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :  شهناز بوالحسنی دارای شناسنامه شماره 625  )همسر متوفی(. معصومه احمدوند دارای شناسنامه شماره 
8 )فرزند متوفی(. احمد احمدوند دارای شناسنامه شماره 1150 )فرزند متوفی(. سلمان احمدوند دارای شناسنامه شماره 203 )فرزند متوفی(. 
مرضیه احمدوند دارای شناسنامه شماره 1014 )فرزند متوفی(. ملیحه احمدوند دارای شناسنامه شماره 1151 )فرزند متوفی(. منصوره احمدوند 
دارای شناس�نامه شماره 45 )فرزند متوفی(. سامان احمدوند دارای شناسنامه ش�ماره 4210112542 )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی 

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

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی محرمی اورنج )مالک( با تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مصدق شده طی شماره 14614 و 14613  مورخ 97/4/9 
توسط دفتر اسناد رسمی ش�ماره 709 تهران و برگ تقاضا به 
ش�ماره  و ارده 33753 مورخ 97/6/18 مدعی فقدان س�ند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 154/20 
مت�ر مربع قطع�ه 4 تفکیکی ب�ه انضمام پارکینگ ش�ماره 4 
تح�ت پاک ثبتی 123/4029 واقع در بخ�ش 11 تهران که در 
تاری�خ 86/6/26 صفحه 318 دفتر جلد 601  اماک ذیل ثبت 
251479 به ش�ماره چاپی 750695  به نام آقای علی محرمی 
اورنج صادر و تس�لیم  گردیده اس�ت و براب�ر س ند 15018 و 
11952 مورخ�ه 86/7/3 و 87/4/16 دفترخان�ه ش�ماره 718 
تهران نزد بانک ملی  در قید رهن می با ش�د. به علت س�هل 
ان�گاری مفقود  گردیده و در خو اس�ت صدور س�ند مالکیت 
المثنی آن  را نموده ا ست. لذا مراتب در اجرای  ماده 120 آئین 
نام�ه قانون ثبت فقط  دریک نوبت  در روزنامه کثیراانتش�ار 
)همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اسناد  مالکیت آن نزد 
خود را داشته باش�د از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل س�ند مالکیت به این اداره 
ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  اصل سند 
مالکیت پس از ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد ش�د و به 
اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، 
المثنی س�ند مالکیت المثنی پاک مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 
19989  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کن – سید سعید ناصری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 3ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات/هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی استانه 
اشرفیه تصرفات و مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است بشرح ذیل میباشد : ردیف 1: برابر رای شماره 139760318006003447  
هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی اقای )میاد ارقند جوریابی ( فرزند )رضا ( به شماره ملی )0-002033-273 (  صادره از رشت به صورت  ششدانگ 
یک قطعه زمین مش�تمل بر ساختمان به مس�احت )274/60 ( مترمربع   به شماره پاک   )12743 ( فرعی از ) 107 ( اصلی قسمتی از پاک 
)19/14/4/1( فرعی از )107( اصلی بخش 14 گیان واقع در بندر کیاشهر کوی شهید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناسی خریداری از مالک 
رسمی از نسق )اسماعیل پرتوی حسن کیاده ( محرز گردیده است .ردیف 2: برابر رای شماره 139760318006003444 هیات یک قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
اقای رضا ارقند جوریابی فرزند کریم بشماره شناسنامه 1097 صادره از رشت به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 294/94 مترمربع به شماره پاک 12744 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع 
در بندر کیاش�هر کوی ش�هید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناس�ی خریداری از مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز 
گردیده است ردیف 4: برابر رای شماره 139760318006003453 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای میاد ارقند جوریابی فرزند رضا بشماره 
ملی 0-002033-273 صادره از رش�ت به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر ساختمان به مساحت 321/85 مترمربع به شماره 
پاک  12745 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع در بندر کیاشهر کوی شهید رجایی 
روبه روی ایستگاه هواشناسی خریداری از مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز گردیده است ردیف 4: برابر رای شماره 
139760318006003451 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای میاد ارقند جوریابی فرزند رضا بشماره ملی 0-002033-273 صادره از رشت به 
صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 295 مترمربع به شماره پاک 12746 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پاک 
19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع در بندر کیاش�هر کوی ش�هید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناسی خریداری از مالک 
رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز گردیده است . ردیف 5: برابر رای شماره 139760318006003460 هیات یک قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
اقای رضا ارقند جوریابی فرزند کریم بشماره شناسنامه 1097 صادره از رشت به صورت ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 294/96 مترمربع به شماره پاک 12747 فرعی از 107 اصلی قسمتی از پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع 
در بندر کیاش�هر کوی ش�هید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناس�ی خریداری از مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز 
گردیده اس�ت . ردیف 6: برابر رای ش�ماره 139760318006003458 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای حمید رضا ارقند جوریابی فرزند 
رضا بش�ماره شناس�نامه 135 صادره از استانه به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر س�اختمان به مساحت 294/93مترمربع به 
ش�ماره پاک 12748 فرعی از 107 اصلی قس�متی از پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع در بندر کیاشهر کوی شهید 
رجایی روبه روی ایس�تگاه هواشناس�ی خریداری از مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز گردیده است . ردیف 7 : برابر 
رای شماره 139760318006003436 هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای رضا ارقند جوریابی فرزند کریم بشماره شناسنامه 1097 صادره از رشت 
به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر ساختمان به مساحت 320 مترمربع به شماره پاک 12749 فرعی از 107 اصلی قسمتی از 
پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 14 گیان واقع در بندر کیاش�هر کوی ش�هید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناسی خریداری از 
مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن کیاده محرز گردیده است . ردیف 8 : برابر رای شماره 139760318006003439 هیات یک قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استانه تصرفات مالکانه بامارض 
متقاضی اقای حمید رضا ارقند جوریابی فرزند رضا بشماره شناسنامه 135 صادره از استانه به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س�اختمان به مس�احت 183/45 مترمربع به شماره پاک 12750 فرعی از 107 اصلی قس�متی از پاک 19/14/4/1 فرعی از 107 اصلی بخش 
14 گیان واقع در بندر کیاشهر کوی شهید رجایی روبه روی ایستگاه هواشناسی خریداری از مالک رسمی از نسق اسماعیل پرتوی حسن 
کیاده محرز گردیده است   لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به اراء 
اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به 
صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول 97/10/22 تاریخ انتشار دوم 97/11/6    
          859     رئیس اداره ثبت اسناد و اماک آستانه اشرفیه- ایرج حیدرپور  

آگهی  مزایده اموال غیر منقول
 به موجب  یک فقره  پرونده اجرایی  به کاس�ه  960360 صادره از ش�عبه دوم  دادگاه حقوقی  س�نگر له هاجر کشاورز و بطرفیت  جمشید 
کشاورز بخواسته تقسیم  ماترک و پرداخت  1/000/000 ریال  نیمعشر دولتی  واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرایی و تشریفات 
قانونی و با ارزیابی  کارش�ناس اهل فن ومنتخب دادگس�تری  مرادی در اجرای  مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای  احکام مدنی  
در مرحله دوم به شرح  ذیل به فروش  می رسد:  محل وقوع ملک مورد ترافع به آدرس سنگر- قریه  باز قلعه ملک -  خیابان خاکی شهید 
حریران  - کوچه خاکی  شقایق ملک تعرفه شده  و بجای  مانده از مرحوم  رمضانعلی  کشاورز واقع در روستای  باز قلعه ملک عبارت است از 
قطعات  شالیزاری استخر پرورش ماهی -  خانه ومحوطه و اراضی صیفی کاری می باشد. الف – قطعات شالیزاری مساحت و حدود اربعه آنها 
1- الف  قطعه اول به مساحت  14040  متر مربع و با حدود اربعه شماا به شالیزار آقایان  برومند و رحیمی و شالیزار خانم  گلرخ کشاورز شرقا  
به شالیزار  کشتکار  جنوبا  به شالیزار برومند غربابه جاده  ) قطعه ...(  2- الف  قطعه دوم  به مساحت  1520 متر مربع  ) قطعه 8 در کروکی  
کارشناسی( شماا به جاده شرقا جنوبا و غربا به شالیزار مومن زاده  3- الف. قطعه سوم به مساحت 1140 متر مربع )قطعه 9 کروکی کارشناسی( 
شماا به زمین ماهرخ کشاورز شرقا به  زمین وراث مرحوم رمضانعلی  کشاورز جنوبا  به جاده  غربا به خانه و  محوطه و زمین صیفی  کاری 
وراث 4- الف قطعه چهارم به مس�احت  1910 متر مربع ) قطعه 10 در کروکی کارشناس�ی (  شماا به جاده  شرقا به شالیزاری وخانه ومحوطه  
کشتکار جنوبا  به شالیزار محمد کشاورز  غربا به شالیزار محمد کشاورز ب: استخر پرورش ماهی  استخر به  مساحت  7160 متر مربع  ) قطعه 
4 در کروکی ترس�یمی نظریه کارشناس�ی( و با حدود اربعه  زیر می باشد: شماا به شالیزار وراث مرحوم رمضانعلی کشاورز شرقا به شالیزار 
برومند جنوبا به شالیزار ماهرخ کشاورز غربا به شالیزار وراث  رمضانعلی کشاورز ج: خانه و محوطه : خانه ومحوطه و صیفی کاری مشجر به 
مساحت 3860 متر مربع می باشد. حدود اربعه آن شماا به استخر احداثی ) قطعه 4(  شرقا به شالیزار ماهرخ کشاورز و مابقی  شالیزار وراث 
مرحوم  رمضانعلی  کشاورز جنوبا  به جاده و غربا  به شالیزار وراث مرحوم  رمضانعلی  کشاورز محدود ومتصل می باشد. کل مساحت  خانه 
و محوطه  و اراضی  صیفی کاری  ومش�جر و غیره  با حدود اربعه مش�خص  در گزارش کارشناس�ی مورخه 1394/08/04 تحت عنوان اراضی 
صیفی کاری جمعا به مساحت 3860 متر مربع  می باشد که روی آن  دو باب خانه مسکونی با قدمت بیش از 25 سال ، دو باب انباری قدیمی 
ومستهلک شده قرار دارد. خانه  مسکونی  تحت تصرف مستوفی  کشاورز به مساحت  96 متر مربع  و خانه مسکونی  تحت سکونت محمد 
کشاورز به مساحت  70 متر مربع می باشد روی عرصه 200 اصله درخت مثمر و غیر مثمر از انوع آزاد ، صنوبر ، افرا ، مرکبات و انجیر با قطر 
تقریبی  10 تا 40 سانتی متر  وجود دارد. پس از  کسر حرایم کوچه شقایق 37/5 و 15 و 48/75 متر مربع  به عنوان حریم نهر آب وتعریض 
احتمالی کوچه خاکی شقیق مساحت باقیمانده  اراضی شالیزاری 18508/75 متر مربع  خواهد بود که ارزش پایه آن با در نظر گرفتن جمیع 
فاکتور های موثر در ارزیابی از قرار  متر مربعی  100/000 ریال جمعا مبلغ  یک میلیارد وهشتصد و پنجاه میلیون وهشتصد وهفتاد و پنج هزار 
ریال ) 1/850/875/000 ( بر آورد می گردد.2- قیمت پایه استخر پرورش ماهی  با توجه به راه ارتباطی ، مساحت وسایر فاکتورها ی موثر  در 
ارزیابی از قرار متر مربعی 120/000 ریال و قیمت پایه آن به مساحت 7160 متر مربع برابر هشتصد و پنجاه ونه میلیون و دویست هزار ریال 
)859/200/000 ( برآورد و اعام می گردد.3- قیمت پایه خانه  ومحوطه  وصیفی کاری  مشجر و انبار های موجود در آن  یکباب خانه مسکونی 
تحت سکونت آقای مستوفی کشاورز فرزند حسن به مساحت 96 متر مربع با قدمت بیش از 25 سال با مصالح دیوار آجری و سربندی چوب و 
پوشش حلب دارای امتیازات آب و برق  و گاز که ارزش پایه آن ششصد میلیون  ریال ) 6/000/000( برآورد می گردد. یکباب خانه  با زیر بنای  
70متر مربع با دیوار بلوک و سربندی چوب و پوشش حلب دارای امتیاز آب و برق و گاز تحت سکونت آقای محمد  کشاورز فرزند حسن که 
قیمت  پایه آن  سیصدو سی میلیون ریال ) 330/000/000 ( برآورد می گردد. قیمت پایه  محوطه و صیفی کاری  مشجر کسر 166 متر مربع زیر 
بنای  دو باب خانه به مساحت 3694 متر مربع  از قرارمتر مربعی سیصد هزار ریال)300/000( جمعا مبلغ  یک میلیارد و یکصد وهشت میلیون و 
دویست هزار ریال  )1/108/200/000( برآورد می گردد.نتیجه  : کل ارزش پایه ملک ارزیابی شده اعم از اراضی شالیزاری ، استخر، خانه ومحوطه  
و اراضی صیفی کاری مبلغ  4/748/275/000 ریال )  چهار میلیارد و هفتصد و چهل وهشت میلیون ودویست و هفتاد و پنج هزار ریال ( بر 
آورد و اعام می گردد. وقت مزایده روز سه شنبه مورخه 97/11/16 از ساعت 9/5 الی 10 صبح  محل مزایده : دفتر اجرای  احکام مدنی  شعبه 
دوم  دادگاه حقوقی  سنگر از ناحیه طرفین پرونده اعتراض مثمر ثمری واصل نگردیده  و قیمت مزایده  از مبلغ ارزیابی  شده از مبلغ  ارزیابی 
شده شروع و کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده 
مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد ش�د در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مس�تندا به ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان 
قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و شرکت در مزایده به منزله قبول 
وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطاع عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه 

های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5960   مدیر  اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

اباغیه
ش�ماره بایگانی شعبه 970248 مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی نام حمیدرضا نام خانوادگی سید تقی حسینی نام پدر سید فرهاد نشانی 
مجهول المکان در خصوص تجدیدنظر خواهی علیرضا عس�کراوادی بطرفیت شما نس�بت به دادنامه 9709971845200642 صادره از این 
شعبه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده است مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل 
دهید در غیر این صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد این اباغنامه برای  شما به سامانه  اباغ ارسال گردیده 
اس�ت. به س�امانه اباغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کابری خود، اطاعات این اباغیه و پیوستهای آن را از قسمت » دریافت با 
ش�ماره » با وارد نمودن ش�ماره و تاریخ صدور اباغیه دریافت و مشاهده کنید. عدم مراجعه به منزله  استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و 
اباغ محس�وب می ش�ود .   چناچه جهت ورود به سامانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله  استنکاف از قبول 

اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب می شود . 
ح 5961    شعبه 2 دادگاه عمومی بخش سنگر

آگهی مزایده امول غیر منقول
 به موجب یک فقره پرونده اجرایی به کاسه 970422 صادره از  اداره کار و رفاه اجتماعی رشت له محمد رضا رضایی بطرفیت شرکت  نیک 
نوین کاا بخواس�ته  مطالبه پرداخت 300/000 ریال نیمعش�ر دولتی واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرایی وتشریفات قانونی  و با 
ارزیابی کارشناس اهل فن ومنتخب دادگستری شمسایی دراجرای مواد  113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای  احکام مدنی در مرحله دوم 
به شرح  ذیل بفروش می رسد:  شرکت  مذکور واقع در  شهرک صنعتی رشت ، ورودی دوم خیابان صنعت دو خیابان پنجم روبروی شرکت 
آرد بوجار پاک 9 1( دستگاه  تسمه کش  برند: نامعلوم  سال ساخت :نامعلوم شرایط نگهداری :متوسط  برآورد قیمت :22 میلیون ریال  2( 
    GERACOیک دستگاه همزن  موتوری  سه فاز یک اسب گیر بکس دار به همراه  یکدستگاه  پمپ دیافراگمی 1/2 اینچ پینو ماتیک مارک
: وضعیت : روشن شرایط نگهداری : متوسط  برآورد قیمت : 18 میلیون ریال  3(  کمپروسور اسکرو برند: هواسازان تبریز ظرفیت  : 10 متر 
مکعب در دقیقه فشار خروجی :8 بار الکتروموتور  :45 کیلو وات کوپاژBELT:  AIR END  وضعیت : روشن  شرایط  نگهداری : متوسط  به  
همراه یک عدد مخزن آکوماتور  2000 لیتری  ایستاده  با رنگ  اپوسی برآورد قیمت :  240 میلیون  ریال  4( دستگاه  شرینک بسته بندی  
برند:  پک اصفهان مشعل : اتمسفر گازی 210 کیلو کالری کانوایز: سه متری  ظرفیت اتاقک :  2 متر مکعب وضعیت : روشن شرایط نگهداری  : 
خوب  بر آورد قیمت : 90 میلیون  ریال  5( کانوایر:  طول : 12 متر  عرض : 60 سانت  تسمه:  Rubber  belt   الکترو گیر بکس :5،5 کیلو وات 
بر آورد قیمت : 40 میلیون ریال  6( کولراسپیلت  24 هزاربرند   arcelik  : آرچلیک  مدلAKV241   تعداد :3 عدد وضعیت : روشن شرایط 
نگهداری : خوب برآورد قیمت هر عدد : 30 میلیون ریال  7( ست کامپیوتر دسکتاپ شامل :  کیس واسپیکر و کیبرد و مانیتور  17 اینچ  ال 
سی دی مارک   LG بر آورد قیمت : 15 میلیون ریال  مجموع بر آورد قیمت  اقام صورت شده :  455 میلیون ریال  وقت مزایده  روز دوشنبه 
مورخه  97/11/15 از ساعت 9/5 الی 10 صبح محل مزایده : دفتر اجرای  احکام مدنی  شعبه دوم  دادگاه حقوقی  سنگر از ناحیه طرفین پرونده 
اعتراض مثمر ثمری واصل نگردیده  و قیمت مزایده  از مبلغ ارزیابی  شده از مبلغ  ارزیابی شده شروع و کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک 
ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از شروع مزایده 
با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و شرکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطاع 

عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5962   مدیر  اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

 آگهی مزایده اموال منقول
 ش�ماره بایگان�ی ش�عبه  970372 ب�ه موجب اجرایی�ه ش�ماره9710421320200122 تاری�خ  1397/05/07 موضوع  پرونده ش�ماره 
9709981320200349 ش�عبه  اجرای احکام مدنی دادگس�تری  رودبار  محکوم علیه  ش�رکت کاش�ی و س�رامیک گیانا نامحکوم 
اس�ت به پرداخت  محکوم  به و اموال  مش�روحه  ذیل توقیف وموارد  ارزیابی  قرار گرفته  اس�ت مقرر است از طریق مزایده در تاریخ  
1397/11/13 س�اعت 10 صبح  در ش�عبه اجرای احکام مدنی  دادگاه عمومی  حقوقی شهرس�تان  رودبار  به فروش  برس�د که مزایده  
از قیمت  1/732/000/000  ریال ش�روع  می ش�ود  و مال متعلق به کس�ی است که  بااترین  قیمت را پیشنهاد  نماید تمامی بهای مال  
مورد مزایده دفعتا واحده  از خریدار اخذ می شود ومال  به نامبرده تحویل  خواهد شد در صورتیکه  روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 
باش�د مزایده فردای ادرای همان  روز  در همان  س�اعت ومکان برگزار  می گردد ش�کایت از  مقررات مزایده  ظرف یکهفته از تاریخ  
فروش  به دادگاه ارائه می ش�ود  و قبل از  انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت وصول ش�کایت( اموال به 
خریدار تس�لیم نخواهد ش�د  ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز  قبل از مزایده  به دفتر  اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از  مال 
بازدید  نمایند. اموال مورد مزایده  و بهای  آن به شرح  ذیل است :  الف -  کلیه قفسه ها انبار قطعات با مشخصات زیر : شش ردیف 
قفسه در قسمت  میانی انبار به عرض  90 سانتی  متر طول  18 متر  و ارتفاع 6 متر – دو ردیف  قفسه  در دو طرف انبار  به عرض  40 
س�انتی متر  و طول  19  متر و ارتفاع 6 متر – یک  ردیف قفس�ه در انتهای  انبار به عرض   55 س�انتی  متر وطول 12 متر – ورق های 
آجدار پاگرد بین قفس�ه  ها در طبقه دوم -  این قفس�ه ها از جنس فواد س�اختمانی  و ازمقاطع مختلف قوطی، نبشی ، سپری ، ورق   
توری  و... تشکیل شده اند. ) تاکید می شود که فقط قفسه ها  منظور  کارشناسی می باشد و مابقی  سازه های فلزی موجود  در انبار  
را شامل  نمی شود( 860/000/000 ریال ب- کلیه قطعات ، تجهیزات و لوازم موجود در انبار  که بر اساس لیست پیوست موجودی انبار 
به 14 بخش تقس�یم  و به ش�رح  زیر ارزش گذاری ش�ده است ) ازم  به توضیح  است که موجودی انبار بالیست مذکور  مطابقت دارد 
غیر از  مواردی که در لیس�ت  عامت گذاری  ش�ده و در انبار  موجود  نمی باش�د. ضمنا اکثر این قطعات س�الم  می باشند: (1- انواع 
بلبرین�گ  ، رولبرین�گ، ارینگ ،  پکینگ ، گردگیر  ، کاس�ه نمد ، خ�ار، فنر پولی  ، زنجیر ، قفل زنجیر ،  چ�رخ زنجیر ، چرخ دنده ،  
شفت ، ضربه گیر  کوپلینگ  ، پوسته یا تاقان ، بست  فلزی ، فلنچ  ، واشرو پین در سایز های مختلف)31 صفحه( 343/000/000  ریال 
2- انواع تس�مه  مورد اس�تفاده در صنعت  با مقاطع و س�ایزهای  مختلف ، تقریبا به تعداد 630 حلقه ) 5 صفحه (  65/000/000 ریال  
3- مصالح  وابزار آات س�اختمانی ش�امل  قفل  درب ، الکترود ، رنگ  س�یم بکسل ، چس�ب ،  قلم مو ، سیم  راویز ، ایرانیت و... ) 3 
صفحه(7/000/000 ریال  4- تجهیزات برقی شامل  انواع امپ ، چراغ سیگنال ، فیوز فشنگی  ، فیوز  شیشه ای  کلید میناتوری تکفاز 
، کلید میناتوری سه فاز ، کلید تک پل  ، کلید دوپل  سرپیچ ، کل گردان ، کلید استوپ استارت ، پریز ، دو شاخه ، سه شاخه، جعبه 
تقسیم ، ترمینال ، کابلشو، گلند ،  بست ،  ولت متر ، سر کابل  ، ذغال رله، ریل ، بیمتال ، کنتاکتور ، المنت ، دیود ، ترانزیستور ، تخته  
کلمپ بوبین ، پتاسیو متر ،  ترانس ، کانتر ، کنترل فاز ، آی سی ، سوکت ، سیم  برد الکترونیکی ، چشم الکترونیکی و... 98/000/000 
ریال 5- لوازم مختلط ش�امل انواع پکینگ ، ارینگ ،  ش�یرهیدرولیک ، لوله هیدرولیک ،  اتصاات هیدرولیک ،  پمپ هیدرولیک ، 
رگو اتور و... 28/000/000 ریال  6- لوازم مختلط شامل  انواع  شیر هیدرولیک ، پمپ  هیدرولیک ، فوتو سل ، انکو درسنسور ، پروانه 
، گی�ر بک�س ، جک ، رگواتور ، میکروس�وئیچ ، بردالکترونیکی  فن  CTC1000 و 75/000/000 ریال 7- ابزار آات ش�امل  انواع آچار 
تخت ، آچار بوکس ، حدیده ، قاویز ، آچار های مختلف ، س�وهان ،  کولیس ، لوله بر،  گیره، اره ، کمان اره ،  صفحه س�نگ س�نباده ، 
دریل ، ماله ،  کمچه ، بیل ،  کلنگ ،  آچار  ، الن ، رنده ، تیش�ه ،  هویه ، فرز انگش�تی و ... 14/000/000 ریال 8- لوازم مختلف برقی  و 
مکانیکی شامل لوله  سرامیکی  کوره ، بلبرینگ ، بست شیر برقی  ، ترانس ، کانتر ،  برد  الکترونیکی ، فیلتر هوا ،  مشعل کوره ، لوله 
خرطومی  ، الکترود  جرقه زدن ، پر شرسوئیچ و... 21/000/000 ریال 9- لوازم مربوط به وسایل نقلیه  شامل  فیلتر  روغن  ، فیلتر هوا 
،  گریس ،  ش�لنگ  و لوازم  یدکی خودرو  و لیفتراک 10/000/000 ریال  10- انواع پیج و مهره و واش�ر با جنس ها و س�ایز های مختلف 
34/000/000 ریال 11- ملزومات  شامل  خودکار ، ماژیک ، کاغذ ، لباس و... 1/500/000 ریال 12- آهن آات 2/500/000 ریال 13-  لوازم 
مربوط به آزمایش�گاه و واحد  طراحی  ش�امل توری  اس�تیل و پلی اس�تردرمش های مختلف ، الک داوری ظهور، داروی ثبوت  و دو 
دس�تگاه  دوربین نقش�ه برداری  110/000/000 ریال 14- لوازم  و تجهیزات مربوط به تاسیس�ات  شامل  شیر  فلکه  ، شیر گازی ، فلنج  
واشر ،  ترموستات ، شیر  اطمینان ، مانومتر ، ترمو متر ،  لوله ،  شلنگ ، بست صافی  و کلیه اتصاات گالوانیزه و سیاه مورد استفاده 
در تاسیس�ات 48/000/000   ریال ج- کلیه قطعات  و لوازم برگش�تی برقی و  مکانیکی   موجود در انبار که در لیس�ت  پیوس�ت  ثبت 
نش�ده اس�ت غیر از  لوازم  موجود در اتاق کاردکس و اتاق انبار دار ش�امل تس�مه  ، آمپر متر، چراغ دس�تی ، صندلی فلزی ، صندلی  
پاستیک ، ظروف پاستیکی ، سیم بکسل ، طناب،  پنکه  سقفی ، فیوز ، کنتاکتور ، گیر بکس ، تابلو برق کوچک ، کیس الکترونیکی 
دستگاهها ، لوازم  هیدرولیک ، لوازم  مختلف مکانیکی  و برقی  مستعمل  ، ابزار آات مستعمل ،  کابل ،  کپسول پیک نیک ، فانوس 
چراغ خوراک پزی ، پمپ روغن دس�تی  ، ش�فت، قفل درب ، قرقره ، مته ، فرغون ، اتصات پلیکا  و پلی  اتیلن ، ش�لنگ ، بخاری  کار 
گاهی ، میز  اداری ، ترازوی کفه ای  ، تابلو خالی  بونیت هیدرولیک ،  سانترال تلفن ، دستگاه  ساعت  زن ،  کابینت  سینک ظرفشویی 
، اجاق گاری   تک ش�عله ، بش�که  پاس�تیکی ، چهار پایه فلزی ، کلیه قطعات و لوازم  فلزی  و غیر  فلزی  مس�تعمل  موجود در انبار 
15/000/000 ری�ال- ل�ذا ارزش کلیه  اقام  فوق ) موارد الف ، ب و ج  ( جمعا ب�ه مبلغ  1/732/000/000  ریال ) یک میلیارد دو هفتصد 

و سی و دو میلیون  ریال ( بر  آورد می گردد.
ح  5963    دادورز اجرای احکام  مدنی  رودبار -  جوانمرد
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دادس��تان عموم��ی و انق��اب مرکز اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری از بازداش��ت معاون 
صنعت، مع��دن و تجارت این اس��تان خبر داد 
و گفت: اته��ام وی اخذ رش��وه، تضییع حقوق 

بیت المال و جعل است.

عبدالرض��ا علی محمدی از بازداش��ت معاون 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری خب��ر داد و اظهار ک��رد: وی به اتهام 
اخذ رش��وه، تضییع حقوق بیت الم��ال و جعل 

بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری ها، دادس��تان عمومی و 
انقاب مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
در ادامه خاطرنشان کرد: در این پرونده تاکنون 
یک نفر بازداشت شده است و تحقیقات پیرامون 

آن ادامه دارد.

بازداشت معاون صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خبر داد

اجرای طرح گسترش کنترل 
دیجیتالی زندان های خراسان شمالی 

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
ش��مالی از اجرای طرح گسترش کنترل 
دیجیتال��ی زندان ه��ای این اس��تان با 
افزای��ش ص��د درص��دی دوربین های 
مداربس��ته خب��ر داد.  پژم��ان پروین در 
نشس��ت تخصصی با فرماندهان یگان حفاظ��ت به منظور تقویت 
فرایندهای حفاظتی و استقرار امنیت پایدار در زندان ها، نظم و امنیت 
در زندان را ازم و ملزوم یکدیگر دانست و خاطرنشان کرد: ناامنی 
نه تنها  منجر به بی نظمی در کلیه امور جاری در حوزه های مختلف 
زندان خواهد شد بلکه اثراتی مخرب بر محیط پیرامونی و حتی جامعه 
خواهد گذاش��ت. وی همچنی��ن از اجرای طرح گس��ترش کنترل 
دیجیتالی زندان های استان خراسان شمالی با افزایش صد درصدی 

دوربین های مداربسته خبر داد.

ایجاد امنیت مطلوب 
در زندان های کردستان 

 مدیرکل زندان های اس��تان کردستان 
تاکید کرد: امنیت مطلوبی بر زندان های 

این استان حاکم است.
اس��حاق ابراهیمی در دیدار ب��ا فرمانده 
انتظامی استان کردستان، با بیان اینکه 
امنیت مطلوبی بر زندان های این استان حاکم است، وجود تعامات 
دوسویه میان زندان ها و نیروی انتظامی را موجب ارتقای امنیت در 
سطح استان دانست و اظهار کرد: زندان و نیروی انتظامی به واسطه 
رس��الت های بس��یار مهمی که بر عهده  دارند، به طور مستقیم در 

گسترش امنیت و آسایش عمومی موثرند.
وی وجود امنی��ت پایدار در زندان های اس��تان را ماحصل توجه به 
مس��ایل امنیتی و انتظامی در این مراکز دانست و بیان کرد: با توجه 
به تعامات و همکاری های مس��تمری که میان زندان ها و نیروی 
انتظامی وجود دارد، لذا این مهم زمینه گسترش امنیت پایدار بر مراکز 

اصاحی و تربیتی در استان را فراهم کرده است.

اجرای 22 هزار مترمربع پروژه 
عمرانی در زندان های استان مرکزی

 مدیرکل زندان های اس��تان مرکزی از 
اجرای 22 هزار مترمربع پروژه عمرانی 
طی دو سال در زندان های این استان خبر 
داد. علی عباس فاحتی مطلق در آستانه 
چهل س��الگی انقاب اسامی با اعام 
اقدامات عمرانی زندان های استان مرکزی، ضمن اشاره به اجرای 
22 هزار متر مربع پروژه عمرانی طی دو س��ال گفت: با توجه وجود 
مش��کات متعدد در بخش اسکان و نگهداری زندانیان و ضرورت 
توس��عه و ارتقای زیرس��اخت های موجود ضم��ن هماهنگی های 
به عمل آمده و کس��ب مجوزه��ای ازم، دو برنام��ه کوتاه مدت و 
میان مدت پیش بینی شده است و با تعیین اولویت زمانی و عملیاتی 

در دستور کار اجرا قرار گرفت.

برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیرکل 
زندان های استان آذربایجان شرقی 

 طی حکمی از سوی رییس 
 ، ندان ه��ا ز زمان  س��ا
زندان ه��ای  مدی��رکل 
استان آذربایجان شرقی 

منصوب شد.
طی حکمی از سوی دکتر 
اصغر جهانگی��ر، رییس 
س��ازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کش��ور، حسن محمدیاری 

به عنوان مدیرکل جدید زندان های استان آذربایجان شرقی معرفی شد.
حجت ااسام حکمتعلی مظفری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان 
شرقی در مراسم معارفه مدیرکل جدید زندان های این استان، انتقال زندان 
مرکزی تبریز به خارج از ش��هر را یکی از دغدغه های مهم مرکز اس��تان 
عنوان کرد و افزود: امیدوارم مدیرکل جدید زندان های اس��تان به این امر 
مهم توجه خاصی داشته باشد و پیگیری ازم در این خصوص را از اولویت 

کاری خود قرار دهد. 
وی در ادامه بحث تدوام و توسعه موضوعات فرهنگی و قرآنی در زندان های 
استان، توسعه برنامه های اشتغال در مجموعه زندان ها و استفاده از شرایط 
زندان باز و نیمه باز و جدیت در بح��ث کاهش جمعیت کیفری را از جمله 
ضرورت هایی دانست که نیاز به پیگیری جدی دارد. در ادامه، حجتی پور 
معاون س��امت، اصاح و تربیت س��ازمان زندان های کش��ور، توجه به 
نیروی انس��انی را خواستار شد و افزود: نیروی انس��انی بااترین سرمایه 
هر مجموعه است و باید قدر این س��رمایه ها که با تجربه های گرانبها در 
دس��ت ما قرار دارند را دانست. این مقام ارش��د سازمان زندان های کشور 
در ادام��ه اصاح و تربیت را یک امر مقدس دانس��ت و ادامه داد: کس��ی 
که قرار اس��ت امر مقدس��ی را انجام دهد نیاز به صیانت بیشتری دارد که 
امیدوارم این صیانت هم از طرف مدیران کل، معاونین، و روسای ستادی 
و روسای زندان ها مورد توجه جدی قرار گیرد. در ادامه این مراسم حسن 
محمدیاری مدیرکل جدید زندان های استان آذربایجان شرقی با تقدیر و 
تشکر از مسئوان سازمان زندان ها به خصوص ریاست سازمان، برنامه ها 
و سیاس��ت های کاری خود را مطابق با برنامه ها و راهبرد های س��ازمانی 
عنوان کرد و گفت: برقراری تعامل بهتر بی��ن مراجع قضایی، انتظامی و 
نظامی و همچنین دستگاه های اجرایی از جمله برنامه های مهم در طول 
خدمتگزاری در عرصه  زندانبانی و مدیریت زندان های استان خواهم بود. 
در ادامه، حکم انتصاب مدیرکل جدید زندان های استان آذربایجان شرقی 
از سوی رییس سازمان زندان های کشور به وی اباغ و تقدیم شد. گفتنی 
است، محمدیاری پیش از این مدیرکل زندان های استان همدان بود که 

جایگزین خشایار جمشیدی شد.

در مواردی که طاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند 
در همان دادخواست، خواسته ای نیز تحت عنوان اعسار از 
پرداخ�ت مهریه و نحله مطرح کند و آی�ا دادگاه تکلیف دارد 
در صورتی که گواهی عدم امکان س�ازش صادر می کند، در 
خصوص تقس�یط مهریه یا نحله اظهارنظ�ر کند یا خیر؟ در 
صورتی که پاس�خ مثبت اس�ت، آیا باید گواهی عدم امکان 
سازش را صادر و سپس حکم تقسیط صادر کند یا در ضمن 
صدور گواهی عدم امکان سازش، میزان نحله و مهریه را بر 

اساس تقسیط ذکرشده بیان کند؟
رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1391 اعم از اینکه 
خواهان طاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور 
رأی طاق به درخواست هر یک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه 
)ناشی از روابط زوجیت( را نیز مشخص کند و زوجه چه خوانده طاق باشد 
چه خواهان آن،  برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت 
طاق می تواند تقاضای صدور اجراییه کند. چون مفاد رأی دادگاه در اجرای 
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در قسمت حقوق مالی زوجه 
حتی اگر زوج خواهان طاق باش��د، قابلیت صدور اجراییه  به درخواست 
زوجه را دارد، لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طاق از ناحیه 
زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت 
دفعتاً واحده به حقوق مالی زوجه نیز )از جمله مهریه و نحله( رسیدگی کرد. 
با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به 
ش��ماره 722 مورخ 13 دی سال 1390 )مندرج در صفحه 1926 جلد دوم 
مجموعه قوانین و مقررات روزنامه رس��می سال 1390( نیز مؤّید مراتب 
مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طاق باشد، در مورد حقوق 
مالی ناش��ی از روابط زوجیت که باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین 
تکلیف شود، »دائن« است. چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار 
زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طاق 
به اتمام برسد و هر دو خواسته )طاق و اعسار( معّد صدور رأی شوند، دادگاه 
می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی 
حقوق مالی زوجه توس��ط زوج را نیز صادر کند. ضمناً رعایت ضوابط ماده 

22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضروری است.

تعلق و تقسیم ماترک وراث بانوان ایرانی که همسر خارجی 
دارند، چگونه است؟ 

با توج��ه به مفاد و مندرجات م��واد 5، 6 و 987 قانون مدنی و تبصره های 
ذیل آن، مایملک بانوان ایرانی که همس��ران خارجی دارند در صورت بقا 
بر تابعیت ایران، فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش بینی کرده 
است، تقسیم می ش��ود و همان گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در 
ارث از ماده 861 الی 949 تعیین تکلیف ش��ده است، وراث قانونی بانوی 
ایرانی از ماترک او ارث خواهند ب��رد و بااخص مواد 913، 927 و 938 و 
مبحث چه��ارم قانون مدنی ایران در می��راث زوج و زوجه به طور وضوح 
تعیین تکلیف شده است اما اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع 

قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.

اباغ در لغت به معنای »رساندن پیام یا نامه« و »ایصال« 
آم�ده و در اصط�اح حقوقی »مطلع ک�ردن مخاطب از 
تشریفات قضایی« اس�ت. در ابتدا ازم است توضیح 
داده شود که اباغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، 
زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می کند، 

اباغ صحیح و معتبر است

اب��اغ، قاعده  ای عام و کلی اس��ت و در مواردی ک��ه مقررات اباغ 
مش��خص نشده است و جزء اس��تثنائات نباش��د، طبق قانون آیین 
دادرسی مدنی انجام می ش��ود. به عنوان مثال، ماده 8 قانون اجرای 
احکام مدنی به صراحت عنوان کرده اس��ت که »اباغ اجراییه طبق 
مقررات آیین دادرس��ی مدنی به عمل می آید.« و همچنین اباغ در 
امور کیفری تاب��ع مقررات اباغ در امور غیرکیف��ری و قانون آیین 

دادرسی مدنی است.

 انواع اباغ
اباغ به دو روش واقعی و قانون��ی انجام می گیرد که هر دو مطابق 
تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت هایی دارند 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 اباغ واقعی
ماده  68 قانون آیین دادرس��ی مدنی اظهار می دارد که مأمور اباغ 
مکلف است، حداکثر ظرف 2 روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم 

کند و در برگ دیگر اخطاریه  رسید بگیرد. 
در اباغ واقعی، اوراق به خود ش��خص مخاطب اباغ و از وی رسید 
دریافت می شود. البته ازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط 
مأمور اباغ باید در محل و نشانی تعیین شده در ورقه اباغ به مخاطب 

تسلیم شود تا اباغ صحیح باشد. 
اگر مأمور اباغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم 
اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، 
مأمور اباغ نمی تواند این امتناع را قید کند زیرا چنین اقدامی اصا 

اباغ محسوب نمی شود و صحیح و قانونی نیست. 
با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین شده، برگه  اباغ 

را از مامور اباغ دریافت کرد، اباغ صحیح و واقعی است.

 اباغ قانونی
طبق ماده  69 قانون آیین دادرس��ی مدنی هرگاه مأمور اباغ نتواند 
اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی 
از بس��تگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز 

اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، اباغ کند. 
بنابراین این نوع اباغ که در مقابل اباغ واقعی است، به مواردی گفته 
می شود که اوراق اباغیه در نشانی تعیین شده طبق تشریفات قانونی 

به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطاع او برسد.
در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

اوراق باید در نشانی تعیین شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی 

اگر بستگان فرد در نشانی ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به 
قبول اوراق باشند، چنین اباغی معتبر نیست؛ برخاف اباغ واقعی 

که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده امتناع کنند 
و یا هیچ  کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق 

اباغیه به درب منزل فرد مخاطب اباغ، الصاق می شود. 
در هیچ صورتی، ورقه  اباغ به همس��ایه  فرد یا ش��ریک او تس��لیم 

نمی شود، زیرا چنین اباغی علی القاعده باطل و بااثر است. 
طبق بند آخر ماده  68 قانون آیین دادرس��ی مدنی چنانچه مخاطِب 
اباغ در نشانی تعیین ش��ده، از قبول اوراق امتناع کند، اباغ قانونی 
محس��وب می ش��ود، ولی الصاق صورت نمی گی��رد و تاریخ امتناع 

مخاطب، تاریخ اباغ است.
اباغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب 

در تعارض باشد. 
برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طاق یا مهریه و… اگر هر 
دو )زن و شوهر( در یک محل باشند، به دلیل تعارض منفعت، اوراق 
به همس��ر مخاطب اباغ نمی شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به 

اطاع شخص نرساند.
اباغ طبق قانون هم در مورد اش��خاص حقیقی یعنی انس��ان ها 
)که با توجه به م��اده 68 قانون آیین دادرس��ی مدنی در مطالب 
باا توضیح داده شد( و هم اشخاص حقوقی )شرکت ها( صورت 

می پذی��رد. 
طبق ماده  75 قانون آیین دادرسی مدنی، اباغ اوراق در دعاوی راجع 
به ادارات دولتی به ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم 
می شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا 
قائم مقام وی یا دارنده  حق امضا تسلیم می شود. در همه  این موارد، 

اباغ انجام شده به اشخاص فوق، واقعی است.
در مورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول المکان باشد و 
اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطاعی 
نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در 

روزنامه های کثیراانتش��ار به آگاهی مخاطب می رسد که این نوع 
اباغ هم، قانونی و مورد تأیید دادگاه اس��ت؛ ولی در مورد اشخاص 
حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت 

شرکت ها ارسال می شود و انتشار آگهی صورت نمی پذیرد.

 اوراق مشمول اباغ
اوراق مشمول اباغ ش��امل دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه 
رس��یدگی، احضاریه گواه��ان، دادنامه )رای صادره توس��ط دادگاه 

نخستین یا تجدیدنظر و..( و  اباغ اجراییه است.

 دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی
اظهارنامه طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است 
که هرکسی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه 
کند بنابراین در صورتی که نیازمند اطاع و اقدام شخص دیگر باشد، 

به اباغ معتبر نیازمند است.

 استثنائات اباغ
ماده 78 قانون آیین دادرس��ی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی 
داده است که بتوانند محلی را جهت اباغ اوراق اخطاریه در شهری 

که مقر دادگاه است انتخاب کنند. 
به همی��ن دلیل طرفین می توانند با یکدیگ��ر توافق کنند که اوراق 
مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آنها، به مکان 

دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی کننده اباغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده اند همان اقامتگاه شوهر و اباغ اوراق 
باید به آن محل ارس��ال شود ولی در مواردی که زن در منزل شوهر 
سکونت ندارد اباغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می آید.

اوراق دعاوی مربوط به شرکت های ورشکسته در حال تصفیه باید به 
اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اباغ شود.

اباغ اوراق به اش��خاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت 
می گیرد.

 ضمانت اجرای مقررات اباغ
باید توجه داشت که آنچه در اباغ مهم است مطلع کردن مخاطب 

است نه شیوه اطاع رسانی.
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات اباغ صحیح نبوده، مثا اوراق 
اباغیه به همس��ایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین 
شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد اباغ عمل کرده باشد.

به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا اقدام مورد نظر را 
انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی تواند ایرادی به تشریفات اباغ 
وارد کند زیرا همان طور که گفته شد مهم اطاع مخاطب است اگرچه 

مامور، تشریفات را رعایت نکرده باشد.
در م��واردی که مخاطب به مف��اد اباغ عمل نکرده باش��د، دادگاه 
مکلف است در مورد تشریفات اباغ بررسی های ازم را انجام دهد. 
اگر اب��اغ صورت گرفته به ص��ورت واقعی ب��ود، هیچ گونه عذری 
مبنی بر عدم اطاع از مخاطب قابل قبول نیس��ت اما چنانچه اباغ 
به بس��تگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، 

می تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطاع پیدا نکرده است. 
البته یک نظر وج��ود دارد که در هر موردی به غی��ر از زمانی که به 
خود مخاطب اباغ می شود دادگاه باید اطاع مخاطب را احراز کند. 
به هر حال ع��دم اعتراض مخاطب به تش��ریفات اب��اغ، قرینه  و 
نش��انه ای بر اطاع وی از مفاد اباغ اس��ت حتی اگر به مفاد اباغ 

عمل نکرده باشد.

 رای غیابی و حضوری
توجه دادگاه به نوع اباغ که به صورت واقعی یا قانونی است، از این 
جهت حائز اهمیت است که در نحوه اعتراض به رای و تضییع نشدن 

حقوق خوانده موثر است. 
بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص 
مخاطب و به ص��ورت واقعی اباغ می ش��ود ولو اینکه در جلس��ه 
رسیدگی حاضر نشود یا ایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، 
رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن 

خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر است.
اما چنانچه اباغ صورت گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به 
خود مخاطب تس��لیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر 
نشده و ایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی 

که خوانده را محکوم کند، غیابی بوده و قابل واخواهی است. 
طبق ماده 82 قانون آیین دادرس��ی مدنی مامور اباغ در نسخ اول 
و دوم اباغیه باید موارد ذیل را قید کند که ش��امل نام و مشخصات 
خود به طور روشن و خوانا؛ نام کسی که دادخواست به او اباغ شده 

و محل و تاریخ اباغ است.
در حقیقت گزارش مامور اباغ اس��ت که به اب��اغ اعتبار می دهد. 
مامور اباغ و سایر ماموران مکلفند مراتب اباغ را به دادگاه عودت 

دهند. )بازگردانند(
در صورتی که تشریفات قانونی از س��وی مامور انجام نگرفته باشد 
اوراق برای بار دیگر باید اباغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی 

به تعویق بیفتد و تجدید شود.

اباغ قانونی و واقعی به چه معناست؟

گزیده ها

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: بخش عمده ای از 
مشکات صنعت مربوط به بانک ها است. به همین دلیل مدیران 
بانک ها باید با صنعت و تولید هماهنگی بیشتری داشته باشند و 

به مسایل و مشکات صنعت و تولید توجه کنند.

حجت ااسام نوراه قدرتی و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری 
استان قزوین در راستای رفع موانع و مشکات تولید از شهرک صنعتی 

کاسپین واقع در شهرستان آبیک بازدید کردند.
رییس کل دادگس��تری استان قزوین در حاش��یه این بازدید اظهار کرد: 
حمایت قضایی از سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکات بخش صنعت و 
تولید در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست قوه قضاییه 
از جمله سیاس��ت های راهبردی دادگستری این اس��تان است و بازدید 
مسئوان از واحد های تولیدی و صنعتی با هدف شنیدن سخنان مدیران 
تولید، بررسی مشکات، شناخت موانع تولید در کنار ارایه مشاوره های 
حقوقی به صنعتگران اس��ت که این امر می تواند نقش موثری در جهت 
رفع موانع و مشکات و همچنین تسهیل و روان سازی امور داشته باشد. 
وی با بیان اینکه حمایت از بخش صنعت از اولویت های دستگاه قضایی 
اس��ت، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، رفع مشکات تولید 
را با جدیت دنبال می کنیم و در همین راستا از همه ظرفیت ها، اختیارات 

و ابزار های قانونی استفاده خواهیم کرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: در جلسات ستاد اقتصاد 
مقاومتی نس��بت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی 
واحد های صنعتی و تولیدی تصمیم گیری می ش��ود تا صنایع با توان و 

قوت بیشتری به تولید و اشتغالزایی بپردازند.

قدرتی خاطرنش��ان کرد: بر این باوریم اگر چ��رخ تولید و صنعت بگردد 
همه چرخ های دیگر هم می گردد زیرا بدیهی است که چرخه های تولید 

و صنعت و اقتصاد جامعه به یکدیگر وابسته است.
وی عنوان کرد: بخش عمده ای از مش��کات صنعت مربوط به بانک ها 
اس��ت. به همین دلیل مدیران بانک ها باید با صنعت و تولید هماهنگی 
بیشتری داشته باشند و به مسایل و مشکات صنعت و تولید مثل مسایل 

و مشکات بانکی توجه داشته باشند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان قزوین افزود: بانک ه��ا باید در اعطای 
تسهیات، به اهلیت وام گیرندگان توجه داشته باشند و پس از پرداخت 

وام ها نسبت به نحوه هزینه کرد دقت ازم صورت پذیرد.
قدرتی تصریح کرد: باید به واحد هایی که قابلیت احیا دارند کمک کنیم 
تا به چرخه صنعت کش��ور بازگردند زیرا هر چقدر تاش کنیم که چرخه 
صنعت کشور پویاتر ش��ود قطعا در حوزه های مختلف کشور چاش های 

کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی عنوان کرد: دستگاه قضایی استان قزوین به طور مستمر مشکات 
حوزه صنعت و تولید را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دنبال 
و پیگی��ری می کند و در این خصوص اهتمام وی��ژه ای دارد و امیدواریم 
بخش عمده ای از موانع و مشکات صنعت استان در جلسات و مصوبات 

این ستاد حل و فصل شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین در بازدید از شهرک صنعتی کاسپین تاکید کرد

ضرورت رفع مشکات بانکی تولیدکنندگان

رییس کل دادگستری استان مازندران از 
کاهش تعداد زندانیان تحت قرار در این 

استان خبر داد.

حجت ااس��ام محمدعلی تقوی فرد در همایش 
فصلی روسای دادگستری ها، دادستان ها و روسای 
حوزه های قضای��ی بخش در س��اری، از کاهش 
تعداد زندانیان تحت قرار در اس��تان مازندران خبر 
داد و گفت: در س��ال های گذشته حدود 70 درصد 
زندانیان استان تحت قرار بودند که در حال حاضر 
این رقم به کمتر از 30 درصد کاهش یافته اس��ت 
و امروز بی��ش از 70 درصد زندانیان تعیین تکلیف 

ش��ده اند. به گزارش روابط عمومی دادگس��تری 
اس��تان مازندران، وی افزود: در سال 1391 تعداد 
افرادی که کمت��ر از یک روز در بازداش��ت بودند 
نزدیک به 3 هزار و 500 نفر در روز بود که در سال 
1396 این رقم با حدود 20 درصد کاهش به 2 هزار 

و 700 نفر رسید.

 کاهش افراد آزادشده در کمتر از 10 روز
تقوی فرد ادامه داد: در سال 1391 تعداد افرادی که 
کمتر از 10 روز در زندان بوده و آزاد می شدند حدود 
هشت هزار نفر بوده که این رقم امروز با حدود 23 

درصد کاهش به حدود 6 هزار نفر رسیده است.

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلستان 
از تشکیل ش�عب تخصصی رسیدگی به 
جرایم استاندارد در این استان خبر داد.

هادی هاش��میان از تش��کیل ش��عب تخصصی 
رس��یدگی به جرایم اس��تاندارد در استان گلستان 
خبر داد و با اشاره به انعقاد تفاهم  نامه دادگستری 
با اداره استاندارد این استان گفت: تقویت و توسعه 
نظام استاندارد، ترویج استاندارد و تسهیل اجرای 
بندهای قانون تقویت و توس��عه نظام استاندارد از 

اهداف امضای این تفاهم نامه است.
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 

گلس��تان، وی بر خاقیت، نوآوری و اس��تفاده از 
ظرفی��ت ه ای بومی برای پیش��گیری و فرهنگ 

 سازی تاکید کرد.

 دس�تگیری ۶0 نف�ر در رابط�ه ب�ا 
پرونده های ساختگی از ابتدای امسال

رییس کل دادگستری اس��تان گلستان همچنین 
در جمع قضات رس��یدگی کننده ب��ه پرونده های 
تصادفات عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 89 
پرونده با موضوع تصادفات س��اختگی در محاکم 
استان تشکیل شده است که در این رابطه 60 نفر 

دستگیر شده اند.

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی 
به جرایم استاندارد

کاهش تعداد زندانیان تحت قرار 
در استان مازندران
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   اجتماعی  

چهره ها

معاونت تربیت بدنی و سامت 
آموزش وپرورش ادغام نمی شود

 وزیر آموزش وپرورش گفت: با توجه 
به سیاس��ت دولت در چابک سازی 
س��ازمانی به آموزش وپرورش اجازه 
داده ش��د که معاونت تربیت بدنی و 
س��امت هم چنان به عن��وان یک 
معاونت باقی بماند و ادغامی در این 
ش��اخه از آموزش وپرورش ش��کل 
نگیرد. سید محمد بطحایی اظهار کرد: رویکرد آموزش وپرورش، توسعه 
و ترویج مؤلفه های مؤثر نشاط و شادابی ازجمله ورزش است و خوشبختانه، 

فرصت تربیت بدنی در مدارس فراهم شده است.

راه اندازی بنیاد خیریه »مهارت افزایی«
 وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
خیرین بای��د در حوزه مهارت افزایی 
نیز قدم بگذارند، زیرا مشکل معتادان 
تنه��ا گرمخانه نیس��ت و باید برای 
مهارت آم��وزی آن ها ت��اش کرد. 
محمد شریعتمداری گفت: خیرین در 
ح��وزه مه��ارت افزای��ی بای��د قدم 
بگذارند؛ ضمن اینکه باید بنیاد خیریه مهارت افزایی راه بیندازیم تا برای 

مهارت افزایی در کشور سرمایه گذاری کنند.

پیگیری اختصاص
 بیمه درمان اعتیاد

 معاون سازمان بهزیستی، از پیگیری 
اختصاص اعتبار بیمه درمان اعتیاد 
معتادان خبر داد. فرید براتی س��ده با 
اش��اره به اینک��ه پیگیری ه��ا برای 
اختصاص اعتبار بیمه درمان اعتیاد 
معتادان در حال انجام است، گفت: در 
این زمینه با س��ازمان برنامه وبودجه 
رایزنی هایی انجام شده است. وی گفت: در این زمینه متولی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  و سازمان بیمه س��امت است که امیدواریم امسال 

بیمه درمان معتادان عملیاتی شود.

مشارکت 1370 مهدکودک 
در جشنواره کودک

مدیرکل امور ک��ودکان و نوجوانان بهزیس��تی با اش��اره به اینکه 
کودکان 1370 مهدکودک آثار خود را به جش��نواره فیلم و نقاش��ی 
ارسال کردند گفت: گفت: 700 هزار کودک در 15 هزار مهد خدمات 
دریافت می کنند. محمد نفریه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره 
فیلم و نقاشی هفته ملی کودک افزود: استقبال خوبی از این جشنواره 
صورت گرفت بطوریکه بیش از 2000 اثر از 20 استان کشور به دست 
ما رسیده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 700 هزار کودک در 15 
هزار مهدکودک تحت پوشش بهزیستی هستند، گفت: پیشگیری از 
اختاات ناشنوایی، اختاات طیف اوتیسم، اختاات اضطرابی و 
... برای کودکان با نیازهای ویژه ازجمله خدمات ویژه ای است که در 

سراسر کشور به آن ها ارائه می شود.

ورود سامانه بارشی از یکشنبه 
به کشور

 س��امانه بارشی از روز یکشنبه وارد کش��ور می شود و بارش باران و 
برف را به همراه خواهد داش��ت. امیر س��رکرده کارشناس سازمان 
هواشناسی درباره ش��رایط آب و هوایی کش��ور افزود: این سامانه 
بارش��ی از نواحی غربی وارد کش��ور می ش��ود و ابتدا در کردستان، 
کرمانشاه، ایام، خوزستان و آذربایجان غربی بارش ها آغاز می شود. 
سرکرده افزود: این سامانه بارش��ی، برف و باران نسبتاً سنگینی به 

همراه خواهد داشت.

صدور 105 میلیون 
نسخه الکترونیک پزشکی

مدیرکل دفتر راهبری سیس��تم های س��ازمان تأمین اجتماعی، از 
صدور بیش از 105 میلیون نسخه الکترونیک خبر داد.

وی افزود: تاکنون بیش از 105 میلیون نسخه الکترونیک صادرشده 
است و کاهش تداخات دارویی، حذف خطای پزشکی، حذف کاغذ، 
افزایش س��رعت و دقت در تجویز و رویت سوابق پزشکی بیماران 
از نتایج این طرح اس��ت. معیری، نوبت دهی شعب و مراکز درمانی، 
مش��اهده سوابق بیمه ای و ارس��ال و پرداخت لیست حق بیمه را از 
دیگر خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: 
24 عنوان خدمت از راه دور در س��ایت این سازمان قرارگرفته و کد 
دس��توری#142* و اپلیکیشن تأمین اجتماعی من از امکانات این 

سازمان است که در اختیار مخاطبان قرارگرفته است.

عمده مطالبات معلمان تا پایان سال 
پرداخت می شود

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزیر آموزش وپرورش بابیان 
اینکه عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان س��ال پرداخت 
می شود، گفت: تاش می کنیم حقوق این معلمان را به روز کنیم و 
مانند سرباز معلمان و نیروهای حق التدریس ماهیانه پرداخت شود 
و این اقدام جزو اولویت های ماست.  علی الهیار ترکمن اظهار کرد: 
در حال حاضر 330 هزار نفر دانش آموزان مناطق مختلف از طریق 

طرح خرید خدمات تحت پوشش تحصیل هستند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

در اختتامیه نهمین دوره مطرح شد

عدالت خواهی دغدغه برگزیدگان جشنواره عمار
گروه س�ینما فلسطین تهران پس از 

10 روز اکران فیلم های راه یافته فرهنگی
به نهمین دوره جشنواره مردمی 
فیلم عم�ار، میزب�ان برگزاری 
آیی�ن اختتامیه ای�ن رویداد بود. این مراس�م در 
حالی با اس�تقبال قابل توجه عاقه مندان برگزار 
شد که بخشی از اظهارات برگزیدگان و مهمانان 
ای�ن روی�داد ب�ه انتق�اد از وضعی�ت اقتص�ادی 

اختصاص داشت.

 باید مقابل »مارمولک« و »هزارپا«  بایستید
اولین س��خنران این برنامه حاج آقا بهرامی س��وژه مستند 
»عاب��دان کهنز« و از فعاان جبهه فرهنگی انقاب بود که 
در سخنانی ضمن اشاره به تاریخ دوران پهلوی اول و روی 
کار آمدن رضاشاه، گفت: استعمار در سرزمین ما به خانواده 
و دین ما حمله کرده است. با حمله حجاب و کیان روحانیت 
قصد تسخیر از سرزمین را داشت اما با سیلی مردم مواجه شد. 
انقاب اسامی ایران پیروز شد و امروز نه تنها کشور ما که 
عراق و سوریه تا به امروز پیروز شده اند. نقش امام و رهبری در 
آخرالزمان، نجات جهان اسام است. سرزمین های اسامی 
به دست ولیعصر )عج( نجات نهایی را تجربه خواهند کرد و 

ان شاءاه زنده باشیم و آن روز را ببینیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری با خط��اب قراردادن فیلم س��ازان 
جشنواره عمار اظهارکرد: از برادران عزیزم در عرصه مقدس 
فیلمسازی می خواهم به مردم بگویند پیش از انقاب در این 
کشور چه خبر بوده اس��ت. فیلم »گوزن ها« را ببینید. آنچه 
در این فیلم می بینید مربوط به قل��ب و مرکز تهران آن روز 
است. این وظیفه عمار است که نشان دهد قبل از انقاب در 
این کشور چه بوده است. این فعال جبهه فرهنگی در ادامه 
با انتقاد از س��اخت فیلم هایی همچون »مارمولک« درباره 
روحانیت و »هزارپا« درباره جانبازان در سینمای ایران گفت: 
وظیفه شما است که در قبال این جریان ها ایستادگی کنید و 

مطمئن هستم پیروز خواهید شد.

 بخش اول اهدای جوایز
ام��ا در ادامه مراس��م بخ��ش اول اهدای جوای��ز و معرفی 
برگزیدگان، برگزار ش��د. در بخش »تاریخ سیاس��ی و فتنه 
88« دو لوح افتخار به مس��تندهای »آینه های شکسته« به 
کارگردانی عبدالعلی مکرمی و »راه طی شده« به کارگردانی 
علی ماقلی پور اهدا شد. لوح تقدیر ویژه این بخش به ناصر 
طهماسب گوینده پیشکسوت رس��ید که مهدی نقویان به 

نمایندگی این لوح تقدیر ویژه را دریافت کرد.
فانوس این بخش به »شورش علیه سازندگی« به کارگردانی 
مصطفی شوقی اهدا ش��د. شوقی پس از دریافت این جایزه 
در سخنانی کوتاه گفت: متأسفانه در قبال مستند »شورش 
علیه سازندگی« گویی یک شورش شکل گرفت تا جایی که 
حتی اجازه ندادند این فیلم یک اکران خصوصی داشته باشد. 
خوشحالم بچه های عمار جرأت و جسارت کردند و این فیلم 
را به نمایش درآوردند و زمانی جایزه ام را گرفتم که فیلمم در 

این سالن به نمایش درآمد.
علی ماقلی پور هم پ��س از دریافت لوح افتخار خود گفت: 
من معموًا ممنوع الجش��نواره ام و همین که فیلمم در این 
جش��نواره پذیرفته شد قابل قدردانی اس��ت. کسانی که به 
دنبال قدیس س��ازی از مهندس بازرگان بودند مستند »راه 
طی شده« را تاب نیاورده اند. فکر می کنم کمی باید نقدپذیر 
باشیم. امیدوارم مسئوان کمی این انتقادها را بشنوند و به 

داد مستضعفان واقعی برسند تا شعار عدالت محقق شوند.
در بخش جنگ نرم و جبهه فرهنگی انقاب هم لوح افتخار 
به مس��تند »تهران-دمشق« س��یدمحمدعلی صدری نیا 

اهدا شد.
همچنین در بخش جوایز مردمی، قالیچه »تورقوزآباد« که 
به دست خواهر شهید بافته شده بود به صدری نیا برای مستند 
»تهران-دمشق« اهدا ش��د. صدری نیا پس از دریافت این 
جایزه گفت: مستند »تهران-دمشق« برای اولین بار در این 

جشنواره اکران شد و در آینده عرضه عمومی آن آغاز می شود. 
با هر سلیقه و عقیده ای دعوت می کنم که این فیلم را ببینید. 
فانوس این بخش هم به مستند »روزی روزگاری ترامپ« 

به تهیه کنندگی محسن مقصودی اهدا شد.
محسن مقصودی که به نمایندگی از تیم تولید برنامه »ثریا« 
جایزه مستند »روزی روزگاری ترامپ« را دریافت کرد، در 
این بخش گفت: امروز دیدم مسئوان مجدد از دستاوردهای 
برجام صحبت کردند؛ نمی دانم این دوربین مخفی است یا 
شوخی مسئوان! من نمی دانم مسئوان از زندگی مردم خبر 
دارند یا نه؟ از اجاره بها خبر دارند یا نه؟ آیا از وضعیت کارگران 
خبر دارند؟ چطور با این اعتماد به نفس از دستاوردهای برجام 
می گویند. وی ادامه داد: شمایی که اعتماد کردید به کدخدا 
و امروز هم امید به لبخند اروپایی ها بسته اید، باید توبه عملی 
کنید. بازگشت به مردم در حرف محقق نمی شود. باید عما 
به س��مت مردم بازگردید. این مردم دست رد به سینه شما 
نمی زنند. با تکی��ه بر همین جوانان و م��ردم می توانید این 
مش��کات را مرتفع کنید.  در بخش مستند جبهه فرهنگی 
هم 2 لوح افتخار به مستندهای »عطر سیب« به کارگردانی 
داوود جلیلی و »متولد آذر« به کارگردانی سیدرضا حسینی 
اهدا ش��د. در بخش نق��د درون گفتمانی دو ل��وح افتخار به 
مس��تندهای »خوره« به کارگردان��ی محمدرضا امامقلی و 
»فروش��نده 2« به تهیه کنندگی محسن حاج کرمی رسید. 
هیأت داوران همچنین فانوس این بخش را به »دریابست« 
به کارگردانی محمود ش��هبازی اهدا کرد. محمود شهبازی 
در این بخش دوربین ش��هید قوچانی  را نیز به عنوان جایزه 
ویژه مردمی از دس��تان مادر این ش��هید دریافت کرد. مادر 
شهید قوچانی که دوربین شخصی این شهید را به کارگردان 
برگزیده این بخش از جش��نواره عمار اهدا کرد در سخنانی 
خطاب به مستندسازان گفت: پیام ما را به مسئوان برسانید. 
همان مسئوانی که زمانی به ما دسته کلید نشان دادند که 
هم��ه قفل ها را باز کنند اما متأس��فانه درهای باز هم در این 

دوران بسته شد! آن ها که باز بود هم قفل شد.

این مادر ش��هید ادامه داد: تا زمانی که زنده هس��تیم از خدا 
می خواهیم ما را در پناه خود نگاه دارد تا مثل کوه پش��ت سر 

رهبر عزیزمان باشیم.

 بخش دوم اهدای جوایز 
در بخش بیداری اسامی و جهانی نیز لوح افتخار به مستند 
»عماد« به کارگردانی ایمان گودرزی اهدا شد و فانوس به 
مستند »فرزند امام« به کارگردانی سیدمحتشم علی نقوی 
رس��ید.  در بخش مس��تند مدافعان حرم نیز 2 لوح افتخار به 
مستندهای »کرار« به کارگردانی محسن عقیلی و »عابدان 
کهن��ز« ب��ه کارگردانی مجید رس��تگار اهدا ش��د. فانوس 
پراستقبال ترین فیلم دوره نهم جش��نواره عمار هم به فیلم 
»عابدان کهنز« تعل��ق گرفت. فانوس بخش مدافعان حرم 
هم س��هم »نجات« به کارگردانی امیرحسین نوروزی شد. 
در بخش »جنگ اقتصادی« دو لوح افتخار به مس��تندهای 
»خاویار قم« س��اخته محمدجواد رحیم��ی و »جوجه های 
انگلیس��ی« محمدهادی اینانلو تعلق گرف��ت. فانوس این 
بخش هم به مستند »به نام پدر« به کارگردانی محمدتقی 

رحمتی اهدا شد.
رحمتی پس از دریافت جایزه خود گفت: ازم اس��ت امروز 
یک بحث جدی زنده شود. امروز فهمیده ایم که باید اقتصاد 
مقاومتی را عملی کنیم و آن را زنده نگه داریم. کاری هم به 
چپ و راست ندارم. من به عنوان یک مستندساز اقتصادی 
به این نتیجه رسیده ام که هیچ راهکاری جز اقتصاد مقاومتی 
نداریم.  در بخش »ملت قهرمان« نیز لوح افتخار به »جلیل 
و خلیل« ساخته روح اه اکبری اهدا شد و فانوس این بخش 

به »بانو« به کارگردانی محمد حبیبی منصور رسید.

 اهدای نشان »استقال« 
به مادر شهیدان فرجوانی

در بخش بعدی این مراس��م لوح و نش��ان استقال نهمین 
جش��نواره فیلم عمار ب��ه عصمت احمدیان مادر ش��هیدان 

فرجوانی و از فعاان میدان اقتصاد مقاومتی اهدا ش��د. مادر 
ش��هیدان فرجوانی در سخنانی پیش از دریافت لوح و نشان 
از دست پدر شهید احمدی روشن گفت: انسان به دنیا می آید 
تا آینده ای برای خود بسازد. به امید زندگی زندگی می کند. 
زندگی هم پس��ت و باایی و تلخ و شیرین دارد. همه اش اما 
در مجموع شیرین است. اسماعیل و ابراهیم از ابتدا جزو یاران 
صاحب الزمان )عج( بودند. وی ادامه داد: اگر خاری در دست 
بچه ای برود، یک مادر اول از همه چشمش را می گیرد چون 
طاقتش را ندارد. جلو چشم من اما دست پسرم را با اره برقی 
بریدند و آخ نگفتم. رگ های بریده اش را دیدم و آخ نگفتم، 
اما اینجا می خواهم آخ بگویم؛ حتما می پرسید از چه؟ فریاد 
می زنم که آقایان وکا، وزرا، مدیران، مسئوان، استانداران، 
ما همه این کارها را تحمل کردیم تا شما امروز پشت میزهای 
خود راحت بنشینید. شما هم خواهشاً و عاجزانه کاری کنید تا 

ملت برای معیشت خود به این در و آن در نزنند. 

 تجلیل از خالق »پایتخت«
بخش بعدی آیین اختتامیه نهمین جش��نواره مردمی فیلم 
»عمار« به آیین بزرگداش��ت س��یروس مق��دم کارگردان 
مجموعه پایتخت اختصاص داش��ت. در این بخش و پس 
از طرح گایه هایی از سوی سیروس مقدم درباره کم لطفی 
مدیران سیما برای ساخت ادامه مجموعه »پایتخت« مجید 

زین العابدین مدیر شبکه اول سیما به صورت رسمی از این 
کارگردان برای ساخت فصل ششم این سریال دعوت کرد. 
در این بخش با اهدای کاش��ی حرم رض��وی )ع( از کارنامه 
سیروس مقدم تجلیل شد. در آخرین بخش از آیین اختتامیه 
نهمین جش��نواره مردمی فیلم عمار، نی��ز جوایز فیلم های 
کوتاه، نیمه بلند و بلند داستانی اهدا شد. »هر سال اربعین« 
به کارگردانی میاد محمدی، »اس��پری« ب��ه کارگردانی 
محس��ن مجیدپور و »داس��تان آینده« به کارگردانی میثم 
ملکی پور س��ه فیلمی بودند که لوح افتخار بخش داستانی 
کوت��اه را از آن خود کردند. فانوس های این بخش هم به دو 
فیلم کوتاه »آخر شعر« به کارگردانی رضا کشاورز و »هشتگ 
نفرست« به کارگردانی س��امان قنائمی اهدا شد. در بخش 
داستانی نیمه بلند هم لوح افتخار به »تقاص« به کارگردانی 
محسن امانی اهدا شد و لوح افتخار بازیگری در این بخش 
به بهار نوحیان بازیگر فیلم »مستوره« رسید. فانوس بهترین 
کارگردانی در بخش داس��تانی نیمه بلند به یوسف جعفری 
برای کارگردانی »اثر سوزن« اهدا شد و فانوس ویژه بخش 
داس��تانی نیمه بلند را هم »مس��توره« به کارگردانی الهام 

هادی نژاد از آن خود کرد.
در بخش داس��تانی بلند ل��وح افتخار به »جای��زه ویژه« به 
سیدعلی سیدی اهدا ش��د و هیأت داوران فانوس را به هیچ 

فیلمی اهدا نکردند.

جلسه اول کمیسیون بخش مس��ابقات تلویزیونی جشنواره جام جم با حضور داوران این 
بخش برگزار شد. محمد احسانی دبیر کمیسیون تخصصی مسابقات تلویزیون پنجمین 
دوره جشنواره تلویزیونی جام جم درباره جزییات این بخش گفت: جلسه اول کمیسیون 
بخش مس��ابقات تلویزیون با حضور داوران این بخش برگزار شد و در این جلسه مسعود 
احمدی افزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم احکام صادر شده با امضای معاون 
سیما را به داوران اعطا کرد. برای شروع فعالیت کار داوران، حدود 33 اثر جمع آوری شده از 
شبکه های مختلف به همراه مشخصات به داوران ارائه شد تا بازبینی اولیه را انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلس��ه تجربیات دوره های قبل را مورد بررسی قرار دادیم 
و همکارانی که در داوری سال گذشته حضور داشتند و امسال نیز ما را همراهی می کنند، 

گزارش��ی از محورهای مهم دوره های قبل را ارائه و سایر دوستان نیز نظراتشان را درباره 
نحوه انتخاب آثار برگزیده و اهدای جایزه مطرح کردند.

احسانی درباره جمع بندی آثار برگزیده خاطرنشان کرد: در بخش نهایی، پیشنهادها، جمع 
بندی شده و به دبیرخانه اصلی جشنواره ارسال می ش��ود. پس از دریافت نظرات آنها در 

جلسه بعدی به جمع بندی نهایی می رسیم.
دبیر کمیسیون تخصصی مسابقات تلویزیون با اش��اره به معیار ارزیابی داوران جشنواره 
اظهار کرد: کیفیت اجرا، تنوع در دکور، میزان بومی و اقتباسی بودن تولیدات، نور و کیفیت 
طراحی س��ؤاات کلیت معیار داوران است اما بعد از جمع بندی، ارزیابی ها دقیق تر اعام 

می شود.

چندی پیش مدیر بخش استان های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر از اکران 11 تا 
14 اثر از این رویداد سینمایی در 31 استان از 12 تا 22 بهمن ما خبر داد و گفت: گروه بندی 
و تعداد فیلم هایی که قرار اس��ت اکران شوند پس از توافق نهایی با نمایندگان صنف خانه 

سینما اعام می شود.
سیدحسین س��یدی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: توافق نهایی انجام این کار تنظیم شده 
ولی هنوز امضا نشده است با این وجود ما با منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به 

توافق اولیه رسیده ایم و مشکلی از این بابت نداریم.
و با بیان اینکه مش��کلی از بابت اکران در استان ها ندارند، اظهار کرد: صورت جلسه نهایی 

این امر در هفته جاری انجام می شود.

مدیر بخش استان های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: بر خاف چیزی 
که عنوان می شود، ما به لحاظ مالی مش��کلی نداریم چراکه سازمان سینمایی عزم جدی 
بر اکران همزمان این آثار در س��ایر اس��تان ها هم دارد از همین رو ما به طور مسلم این کار 

را انجام خواهیم داد.
وی با اش��اره به اینکه هماهنگی های اولیه اکران آثار در استان ها انجام شده است، درباره 
پرداخت سهم صاحبان فیلم ها و توافق های انجام ش��ده با آنها نیز اظهار کرد: بعد از آنکه 
توافق ما با خانه س��ینما انجام شود، مثل سال های گذشته دوستان خانه سینما با صاحبان 
آثار درباره این سهم به نتیجه می رسند. سیدی تاکید کرد: نمی دانم منظور دبیر شورایعالی 
تهیه کنندگان از بحران مالی چیست، ولی ما در امور استان ها از این بابت مشکلی نداریم. 

تلویزیون سینما 

بازبینی اولیه ۳۳ اثر جشنواره »جام جم« مشکلی برای اکران استانی فجر نداریم

 س�الروز وادت حض�رت زینب کبری 
گروه

)س( روز پرستار نامگذاری شده است  اجتماعی
به همین مناس�بت در گ�زارش زیر به 
وضعیت شغلی این قشر زحمت کش 

پرداخته شده است.

 عوامل مؤثر بر ایجاد مشکات معیشتی
 برای پرستاران

بر این اساس در آستانه چهل سالگی انقاب اسامی، معاون پرستاری 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه پرستاران، در 
پرستاری از انقاب اسامی نقش بزرگی دارند، عنوان کرد: کمبود شدید 
نیروی پرستاری، حجم زیاد کار، مطالبات و معوقات انباشته، اضافه کار 
اجباری و اجرا نش��دن برخی از مصوبات قانونی به دلیل کمبود نیرو را 
منجر به ایجاد مشکات معیشتی بسیاری برای پرستاران شده است 
که امید است با تأمین بودجه از منابع پایدار این دوران سخت نیز بگذرد.

وی افزود: امروز که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
هس��تیم، پرس��تاری چه در عرصه علمی و چ��ه در عرصه اجتماعی 
پیشرفت های چشمگیری داشته که ندیدن این واقعیت ها جفا در حق 
همه پیشکسوتان و بزرگان ما در تمام عرصه های کشور است.معاون 
پرستاری وزارت بهداشت، تصریح کرد: پرستاران چه در زمان انقاب 
و چه در زمان جنگ و چه در سازندگی و چه در زمان تحریم ها پا به پای 
آحاد ملت تاش کرده و حتی دقیقه ای کار خود را رها نکردند و امروز این 
میراث ارزشمند را برای ما به یادگار گذاشتند. هرچند این پیشرفت ها مانع 
دیدن مشکاتی که پرستاران به عنوان پیشگامان ارائه مراقبت در کشور 
با آن مواجه هستند نباید باشد. مشکات بسیاری که می تواند منجر به 

فرسایش جسمی و روانی و بی انگیزگی آنان شود.

 پرداخت مطالبات حداقل توقع پرستاران
اما پرداخت انباش��ت مطالبات مالی گروه های مختلف پرستاری یکی 
از حداقل توقعات پرس��تاران در این روزهاست که باید در اولویت کاری 
مس��ئولین امر قرار گیرد. ازاین روی شورای مرکزی پرستاری سازمان 
بسیج جامعه پزشکی کشور به مناسبت روز پرستار در بیانیه خود برخی از 
انتظارات خود را مطرح کرد. یکی از این انتظارات پرداخت انباشت مطالبات 
مالی گروه های مختلف پرستاری است یکی از حداقل توقعات پرستاران در 
این روزهاست که باید در اولویت کاری مسئولین امر قرار گیرد. همچنین 
اجرای سهمیه اس��تخدامی در سال آتی از دیگر انتظارات این شورا بود. 
همچنین تعیین تکلیف پرستاران شرکتی و توجه متولیان سامت به 

حقوق پرستاران در صدر مسائل این قشر است. همچنین در این بیانیه 
آمده است که علی رغم پیگیری ها، قانون تعرفه گذاری پرستاری هم 

چنان در پیچ وخم اعتبار اجرانشده است که نیازمند بازبینی است.

 تصمیم برای »اضافه کار پرستاران«
اما خبر خوب اینکه مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های 
انسانی پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت از جدا کردن پرداخت 

اضافه کار را از کارانه پرستاران خبر داد.
احمد نجاتیان گفت: اقدامی که در وزارت بهداشت برای منظم کردن 
پرداخت های پرستاران انجام شد، این بود که دستور داده شد اضافه کار 
از کارانه جدا شود. به هرحال پرستاران ما به نوعی اضافه کار اجباری دارند 
و بر همین اساس باید اضافه کارهایشان به موقع پرداخت شود. بنابراین 
پرداخت اضافه کار را از کارانه جدا کردیم تا این اتفاق بیفتد. درعین حال 
کارانه ها هم باید به موقع پرداخت ش��وند که به زودی دانش��گاه ها با 
گشایش هایی که ایجاد می شود، معوقات پرستاران را خواهند پرداخت.
نجاتیان همچنین به موضوع عدالت در پرداخت به پرستاران اشاره و 
اظهار کرد: باید توجه کرد ک��ه موضوع عدالت در پرداخت موضوعی 
است که در وزارت بهداشت همه به آن معتقدند. به هرحال این تفاوت 

در پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران به نظام پرداخت بازمی گردد. نظام 
پرداخت حوزه سامت باید از فی فور سرویس که در آن افراد بر اساس 
تعداد خدمت شان پرداختی دارند، تغییر کند و به سمت نظام پرداخت 
DRG یا پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی که بر اساس نوع 
بیماری پول پرداخت می شود، حرکت کنیم. وی همچنین با اشاره به 
برنامه جذب ساانه 10 هزار نیروی پرستاری در کشور، گفت: در دوره 
وزارت آقای دکتر هاشمی مذاکراتی با مجلس شورای اسامی و سازمان 
مدیریت انجام و توافق بر این شد که طی یک دوره شش الی هفت ساله 
بتوانیم سالی 10 هزار پرستار به تعداد کادر پرستاری کشور اضافه کنیم 
و در این صورت مشکاتمان درزمینه کمبود پرستار حل خواهد شد و 
به عددی منطقی می رسیم. وی بابیان اینکه قطعاً بخش خصوصی، 
تأمین اجتماعی،   نیروهای مسلح و... هم به این افزایش نیرو در حوزه 
پرستاری نیاز دارند، گفت: البته ازآنجایی که بخش عمده ای از خدمات 
بخش بستری از سوی وزارت بهداشت ارائه می شود، اگر بتوانیم این 
تعداد را جذب و س��اماندهی کنیم، ظرفیت تعداد نیروی پرس��تارمان 
افزایش می یابد. بر این اساس 19000 نیرویی هم که اعام شد و قرار 
است طی س��ال 98 و 99 به ظرفیت نیروهای پرستاری کشور اضافه 

شود نیز در راستای همین مذاکرات بوده است.

تصمیم گیری برای جذب و اضافه کار  پرستاران
»حمایت« گزارش می دهد

تشدید برخورد پلیس با خودروهای پاک مخدوش
جانش�ین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ�ی تهران بزرگ از 
تشدید برخورد پلیس با خودروهای پاک مخدوش خبر داد.

 سرهنگ حسن عابدی اظهار کرد: برخورد با تمامی تخلفات به صورت 
روزانه انجام می ش��ود و پاک مخدوش نیز یکی از مواردی اس��ت که 
پیش ازاین نیز با آن برخورد می ش��ده، اما به علت اولویتی که احس��اس 
شد، از هفته گذشته طرح برخورد با پاک های مخدوش آغازشده است.

س��رهنگ عابدی افزود: مصادیق این تخلف ش��امل مواردی همچون 
استفاده از پاک زیر سپر یا پش��ت شیشه، استفاده از طلق روی پاک، 
همچنی��ن ناخوانا بودن پاک، مخ��دوش کردن پاک یا اس��تفاده از 
پاک های غیرمجاز ازجمله تعمیر اس��ت که از روز گذش��ته، برخورد با 
این گونه موارد تشدید شده اس��ت. وی با اشاره به اینکه در ورودی های 
طرح ترافیک و زوج و فرد تخلفاتی ازاین دس��ت وج��ود دارد، گفت: در 
روزهای اخیر ش��اهد بارندگی هایی بودیم و برخی از ش��هروندان عمداً 

یا س��هواً نس��بت به پاک س��ازی و تمیز کردن پاک خ��ودروی خود 
اق��دام نمی کنند که این امر باعث ناخوانا بودن پاک می ش��ود. گفتنی 
اس��ت عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی با رانن��دگان متخلف مطابق 
قانون برخورد می کنند. س��رهنگ عابدی با اشاره به اینکه دوربین های 
ثبت تخلف در س��طح شهر فعال اند، گفت: پوش��ش پاک جریمه 60 
هزارتومان��ی را در پی دارد و افزون بر اعم��ال قانون، هم خودرو توقیف 

می شود و هم فرد متخلف به مقام قضایی معرفی می شود.
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پس��ت اینستاگرامی پس��ر رئیس جمهور آمریکا که در آن دیوار مرزی 
مکزیک را با یک حصار فلزی در باغ وحش مقایس��ه کرده، با واکنش 

کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.
پست جدید »دونالد ترامپ جونیور« پسر رئیس جمهور آمریکا در صفحه 
اینستاگرامش با واکنش تند و انتقادات شدید کاربران شبکه های اجتماعی 
مواجه شده است. بنا بر گزارش شبکه »راشاتودی«، پسر ترامپ اخیرا 
در یک پست اینستاگرامی با اشاره به دیواری که پدرش تصمیم گرفته تا 
در مرز با مکزیک ایجاد کند، دیوار مرزی را با حصار فلزی در باغ وحش 
مقایس��ه کرده اس��ت. وی در این پست نوش��ته بود: »آیا می دانید چرا 
می توانید از یک روز در باغ وحش لذت ببرید؟ چون که دیوار وجود دارد.« 
این اظهارات پسر رئیس جمهور آمریکا در زمانی مطرح شده که ترامپ 
سه شنبه در نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا، یک بار دیگر 

خواستار تأمین بودجه دیوار مرز جنوب آمریکا شد.
ساخت دیوار در مرز آمریکا با مکزیک، یکی از شعارهای اصلی ترامپ 
در کارزار انتخاباتی سال 2016 بود و او بعد از آغاز ریاست جمهوری هم 
بارها مدعی شده که ساخت این دیوار تنها راه برای مقابله با »مهاجرت 
غیرقانونی، جرایم، قاچاق مواد مخدر و انسان و باندهای خافکار« است.
هجده روز پیش درپی تایید نشدن بودجه 5.6 میلیارد داری مورد نظر 
ترامپ در کنگره آمریکا، برای تداوم ساخت دیوار در مرز با مکزیک، او 

دولت فدرال این کشور را تعطیل کرد که تا امروز نیز ادامه یافته است.
حاا این پس��ت اینستاگرامی پس��ر رئیس جمهور آمریکا درباره دیوار 
مکزیک باعث شده تا کاربران شبکه های اجتماعی پیام هایی انتقادآمیز از 
این سیاست کاخ سفید را دست به دست بچرخانند. یکی از کاربران توییتر 
نوشت: »پسر رئیس جمهور آمریکا مهاجرانی را که به دنبال پناهندگی 

هستند با حیوانات باغ وحش مقایسه کرده است«.
برخی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با اشاره به این پست، این 
موضوع را مطرح کرده اند که پس��ر ترامپ احتماا »به زودی« به دلیل 
زد و بندهای مبهم با یک وکیل آمریکا طی انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2016 میادی روانه زندان خواهد شد.

 
یک میلیاردر آمریکایی که زمانی قصد داش��ت ب��رای گرفتن قدرت 
رئیس جمهور آمریکا نامزد انتخابات شود اکنون گفته به جای این کار 40 

میلیون دار برای استیضاح او اختصاص خواهد داد.
به نوشته »ای بی سی نیوز«، »تام استیر« که زمانی خودش در نظر داشت 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود گفته که وارد عرصه رقابت در 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 نخواهد شد. 
وی که در یک کنفرانس خبری در »دموین« ایالت آیووا صحبت می کرد 
گفت که تمرکزش را روی »ضرورت استیضاح« ترامپ قرار خواهد داد. 
او در حال حاضر ش��روع به پخش تبلیغ ه��ای تلویزیونی برای معرفی 
س��ایتش با عن��وان »Need to Impeach« )به معنی ضرورت 

استیضاح( کرده است. 
سرمایه دار آمریکایی روی قانونگذاران دموکرات که ریاست کمیته های 
دخیل در تحقیقات از ترامپ و استیضاح او را بر عهده خواهند داشت نیز 
سرمایه گذاری خواهد کرد. استیر گفت: »این بزرگترین مسئله در سیاست 
امروز آمریکا است. ما یک رئیس جمهور قانون گریز در کاخ سفید داریم که 
دارد دموکراسی مان را تحلیل می برد و روز به روز هم بدتر خواهد شد.« 
وی اضافه کرد: »عزل دونالد ترامپ از قدرت مسئله ای است که در نهایت 
تعیین خواهد کرد آیا ما می توانیم تمام دیگر مشکاتی که پیش رویمان 
قرار دارد را مهار کنیم یا نه؛ و اینکه آیا ما همچنان در یک دموکراس��ی 
توسط مردم، از آِن مردم و برای مردم زندگی خواهیم کرد یا خیر.« استیر 
پروژه »ضرورت استیضاح« را اکتبر سال 2017 با 40 میلیون دار سرمایه 
کلید زد. او سال گذشته 10 میلیون دار دیگر برای این پروژه صرف کرد. 

این گروه ادعا می کند 7 میلیون هوادار دارد.«

 
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه آمار و ارقامی از 
وضعیت اسفبار مردم یمن منتشر و تأکید کرد که بیش از 24 میلیون یمنی 

نیازمند کمک بشردوستانه هستند.
 »مارک لوکوک« معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه 
درباره پایبندی طرفهای یمنی به توافق صلح یمن در سوئد )استکهلم( 

ابراز خوشبینی کرد اما درباره وضعیت مردم هشدار داد.
لوکوک وضعیت یمن را فاجعه بار خوان��د و تأکید کرد که بیش از »24 
میلیون یمنی -80درصد س��اکنان- نیازمند کمکهای انسان دوستانه 
هستند«. وی با تأکید بر اینکه 10 میلیون یمنی در معرض خطر قحطی 
قرار دارند، اعام کرد که بیش از سه میلیون نفر از شهروندان این کشور، 
از یمن مهاجرت کردن��د. پایگاه خبری »العربی الجدید« به نقل از این 
مسئول سازمان ملل گزارش داد که نیمی از بیمارستانها و درمانگاهها 
در یمن دایر هستند و صدها هزار یمنی در معرض بیماریهایی مانند وبا 
قرار دارند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه با 
اشاره به اینکه این بیماریها به خاطر تخریب شبکه های فاضاب است، 
گفت که س��ازمان جهانی غذا در ماه گذشته به بیش از 9 میلیون یمنی 
کمکهای غذایی کرد. لوکوک با تأکید بر اینکه طرفهای درگیر در یمن 
نباید کمکهای غذایی را که برای غیر نظامیان اختصاص داده شده، به خود 
اختصاص دهند، تصریح کرد که سازمان ملل در تاش است اقداماتی 

انجام دهد تا کمکها به دست کسانی برسد که واقعا بدان نیازمندند.
وی ضمن ابراز نگرانی درباره کاهش می��زان واردات غذا و کاا در ماه 
گذشته، گفت که بیش از 500 کامیون حامل کمکهای  انسان دوستانه 

در عدن همچنان معلق است.

 جلد روز
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
ادع��ای ترامپ مبنی ب��ر اینکه 
دموکرات ه��ا با امنی��ت مرزی 
مخالف��ت کرده اند را نادرس��ت 
خوان��د و گف��ت هم��ه می دانند 
ترامپ حقایق را نمی گوید چرا که 
ما فقط با دیوار مرزی و نه با امنیت 

آن مخالفیم.
20 روز تعطیل��ی بخش های��ی از 
دولت که زندگی بیش از 800 هزار 
نفر را به صورت مستقیم تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت، به یک مساله مهم 

در داخل آمریکا تبدیل شده است.
ترامپ درخواست کرده است که 5.7 

میلیارد دار برای ساخت این دیوار که یکی از شعارهای انتخاباتی او بوده 
است پرداخت شود اما دموکرات ها که اکنون اکثریت مجلس نمایندگان 
را بر عهده دارند که مأموریت اصلی آن تصویب بودجه است، با این مساله 

مخالفت کرده اند.
آن ها معتقدند که امنیت مرزها با کشیدن دیوار تأمین نمی شود و راه های 
عبور مهاجران، مواد مخدر و عبور گروه های خشن از راه های دیگری انجام 
می شود. از این رو آنها به استفاده از تکنولوژی و اسکن خودروهای عبوری 
در امنیت مرزها توصیه می کنند که هزینه آن بسیار کمتر و پیامدهای آن 
نیز نسبت به دیوار ناچیز است. اما ترامپ که پیش از این می گفت مکزیک 
هزینه این دیوار را پرداخت خواهد کرد، با تعطیلی بخشی از دولت، مجلس 

نمایندگان را در محاصره قرار داده تا به خواسته او تن دهند.
او س��ه بار با رهبران اقلیت و اکثریت کنگره دیدار کرد اما هیچ نتیجه ای 
نگرفت و ظاهراً دیوار مرزی به دیواری بلند بین کاخ سفید و کنگره تبدیل 
شده اس��ت. نش��ریه تایم در واکنش به درگیری های کنگره و کاخ سفید 
گزارش��ی را منتش��ر کرده که به عکس یک این مجله برای هفته جاری 
تبدیل شده است. تایم با انتشار طرحی گرافیکی از ترامپ که در حال پرتاب 
گنجشک های آبی رنگ نماد توئیتر به سمت نانسی پلوسی، رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا است، نش��ان داده که این درگیری با پرتاب بیانیه های 

کنگره به سمت ترامپ همچنان ادامه دارد.

گزارش

افزایش چشمگیر صادرات 
تسلیحات آلمان به عربستان و ترکیه

بر اساس پاس��خ وزارت اقتصاد آلمان به درخواست فراکسیون حزب چپ 
این کشور میزان صادرات تسلیحات آلمان به ترکیه و عربستان سعودی 

در سال گذشته میادی افزایش چشمگیری داشته است.
به گ��زارش گ��رو روزنامه »دی ول��ت« آلمان، صادرات تس��لیحات به 
عربستان س��عودی و ترکیه مس��ئله ای بس��یار بحث برانگیز در آلمان 
است. البته ارس��ال تسلیحات به این دو کش��ور در سال گذشته افزایش 

چشمگیری داشته است.
بر اساس پاس��خ وزارت اقتصاد آلمان به یک درخواست فراکسیون حزب 
چپ پارلمان این کشور صادرات ساح آلمان به عربستان سعودی و ترکیه 
سال گذش��ته به شدت افزایش داشته اس��ت. بر این اساس شرکت های 
تسلیحاتی آلمانی تنها از ژانویه تا اکتبر سال 2018 ساح های جنگی به 
ارزش حدود 160 میلیون یورو به عربستان سعودی صادر کرده اند. به این 
ترتیب ارزش این گونه صادرات تسلیحات در 10 ماهه ابتدایی سال جاری 
حدود 50 میلیون یورو بیش��تر از کل سال 2017 بوده است. بر این اساس 
میزان صادرات به ترکیه هم در این دوره زمانی بیش از سه برابر شده است. 
ترکیه تا اکتبر سال گذشته تس��لیحاتی به ارزش حدود 200 میلیون یورو 
از شرکت های آلمانی دریافت کرده اس��ت. این در حالی است که میزان 
صادرات تس��لیحات آلمان به این کشور در تمام س��ال 2017 حدود 60 

میلیون یورو بوده است.
ارسال کااهای تس��لیحاتی به ترکیه و عربستان از مسائلی بسیار بحث 
برانگیز در آلمان است. این انتقاد به عربستان سعودی وارد است که رهبری 
ائتاف جنگ فاجعه بار در یمن را بر عه��ده دارد. دولت آلمان در واکنش 
به قتل "جمال خاش��قجی"، روزنامه نگار منتقد آل سعود در کنسولگری 
عربستان در ترکیه اواخر سال گذشته صادرات تسلیحات به عربستان را تا 
زمان روشن شدن پرونده این قتل متوقف کرد. دولت آلمان هم در قرارداد 
ائتافی خود توافق کرده بود که ارس��ال هر گونه صادرات تس��لیحات به 

کشورهای شرکت کننده در جنگ یمن را متوقف کند.
مسئله صادرات تسلیحات به ترکیه نیز در آلمان موضوعی جنجالی است، 
چرا که دولت آنکارا حمات نظامی را علیه کردها در سوریه انجام می دهد.

"سویم داگدان " از نمایندگان حزب چپ پارلمان آلمان در این باره اظهار 
داشته است که این گدامنش��انه است که دولت آلمان افزایش قابل توجه 
صادرات تسلیحات جنگی به کشورهای عربستان سعودی و ترکیه را در 
پیش گرفته است. به گفته وی از آنجایی که دولت فدرال آلمان اقدامی نمی 
کند صنعت جنگ افزار آلمان می تواند با جنگ فاجعه بار در یمن و سیاست 

خارجی خشونت بار اردوغان سودهای قابل توجهی را به  دست آورد.
 دولت آلمان به ش��دت مورد انتقاد احزاب اپوزیسیون این کشور است که 
چرا بدون توجه به وضعیت حقوق بشر و حضور نظامی عربستان 
س��عودی و ترکیه در تنش ه��ای خاورمیان��ه، هم چنان به 

صادرات اسلحه به این دو کشور ادامه می دهد. 

آرژانتین 
در نخستین دور از اعتراضات برنامه ریزی شده علیه برنامه ریاضت 
اقتصادی دول��ت و افزایش هزین��ه خدمات عموم��ی، ده ها هزار 

آرژانتینی در خیابانهای بوئنس آیرس تظاهرات کردند.
به نوشته رویترز، مائوریسیو مکری رئیس جمهوری آرژانتین یارانه 
خدمات عمومی را برای جبران کس��ری بودجه کاهش داده که این 
امر منجر به افزایش 200 برابری قیمت برق و سوخت از آغاز دوران 
ریاست جمهوری وی ش��ده و پیش بینی می شود که این افزایش 

قیمت ها در سال 2019 نیز ادامه یابد.
معترضان قصد دارند هر هفته و تا یک ماه آینده به اعتراضات خود 
ادامه دهند. این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که اواخر 
سال 2019 انجام می شود فشار بر مکری برای حل بحران اقتصادی 

این کشور را افزایش می دهد.
در س��ال 2018 که اقتصاد آرژانیتن دچار رش��د منفی شد و تورم به 
نزدیک 50 درصد رسید و پزو نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست 
داد، مکری با صندوق بین المللی پول توافق کرد تا در ازای کاهش 

کسری بودجه، 57 میلیارد دار کمک اضطراری دریافت نماید.
تظاهرکنندگان دیروز که تعدادشان به گفته شاهدان به 20 هزار نفر 
می رسید، ضمن حرکت به سوی کنگره آدمک های مکری را حمل 
می کردند و پاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: 
برنامه ریاضت اقتصادی مکری / صندوق بین المللی پول بس است.

سندیکای رانندگان کامیون و فدراسیون سندیکاهای کارگری این 
اعتراضات را ترتیب داده بودند و اعضای احزاب سیاس��ی چپ گرا و 

آرژانتینی های مستقل نیز در این تظاهرات حضور داشتنند.

عکس نوشت 

سخنگوی رسمی نیروهای پلیس شهر ام درمان در سودان از کشته شدن 
سه نفر در حوادث روز چهارشنبه این شهر خبر داد. هاشم علی عبدالرحیم 
گفت ش��هر »ام درمان« ش��اهد حوادث آش��وب و تجمعات غیرقانونی 
پراکنده ای بود که پلیس و نیروهای امنیتی به موجب قانون با آن برخورد 
کردند و این تجمعات با استفاده از گاز اشک آور متفرق شد. نیروهای پلیس 

در ادامه از زخمی شدن شماری و سه مورد فوتی مطلع شدند.
عبدالرحی��م افزود پلی��س از این حوادث ابراز تاس��ف می کن��د و برای 
مجروحان آرزوی بهبود فوری دارد. اعتراضات مردمی در سودان از روز 
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یک مس��ئول در دول��ت آمریکا ک��ه از روند این 
عملیات آگاه است گفت خروج تجهیزات نشانگر 
آغاز خروج آمریکا از س��وریه است. وی جزئیات 
دیگری در این باره ارائه نداد. این درحالی اس��ت 
که جدول زمانی برای عقب نشینی 2000 سرباز 
آمریکایی هنوز مشخص نیست. در همین حال 
روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا به نقل از یکی 
از فرماندهان نظامی گزارش داد که هیچ چیز در 
برنامه خروج آمریکا از سوریه تغییری نکرده است. 
وی گفت وزارت دفاع هیچ دستوری در این باره از 
مشاور امنیت ملی دریافت نکرده و هیچ تغییری 

در طرح مذکور ایجاد نشده است.
به گزارش اسکای نیوز، مایک پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا روز پنجشنبه اعام کرد که عقب نشینی 

آمریکا از سوریه حتماً انجام خواهد شد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در سخنرانی 

خود در دانش��گاه آمریکایی قاهره گفت: تصمیم 
آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از س��وریه 
اتخاذ شده و آن را اجرایی خواهیم کرد و در عین 
حال نیز ب��ه مبارزه با داعش ادام��ه می دهیم. ما 
آماده ایم یک بار دیگر اقدام نظامی در سوریه انجام 
دهیم اما امیدواریم که مجبور به این کار نشویم.

وی گف��ت: دول��ت آمریکا ب��ه دنب��ال ائتاف 
استراتژیکی با مصر و اردن و کشورهای شورای 
هم��کاری خلیج فارس ب��رای مقابله ب��ا »نفوذ 

ایران« است.
پامپئو تأکید کرد: حزب اه حضور گسترده ای در 
لبنان دارد اما ما هرگز این مسئله را قبول نخواهیم 
کرد. حزب اه زرادخانه موشکی بزرگی دارد که 
منطقه را تهدی��د می کند. جان بولتون، مش��اور 
امنیت ملی کاخ سفید در سفرش به اراضی اشغالی 
گفته بود که خروج از سوریه باید با تضمین برای 

دفاع از همپیمانان آمریکا در خاورمیانه باشد.
درحال حاضر 2000 س��رباز آمریکایی در سوریه 
هستند که بیشترشان به آموزش نیروهای محلی 

می پردازند که با داعش می جنگند.
در همین حال وزارت خارجه روسیه نیز در اولین 
واکنش به اعام آغاز خروج نیروهای آمریکایی 
از سوریه تأکید کرد که باید ارتش سوریه کنترل 
مناطقی را که آمریکایی ها از آنجا خارج می شوند، 

در دست بگیرد.
ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت خارجه روسیه 
در کنفرانس هفتگی خود گفت: خروج نیروهای 
آمریکایی از مناطق س��وریه بای��د تحت نظارت 
دولت سوریه باش��د. دولت س��وریه باید کنترل 
مناطقی را که نیروه��ای آمریکایی از آنجا خارج 
می شوند در دست بگیرد. وی تأکید کرد که ازم 
است در سایه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 

مذاکراتی میان کردها و دمش��ق برگزار ش��ود. 
زاخارووا تأکید کرد: م��ا فکر می کنیم که آمریکا 
می خواه��د در س��وریه بماند. م��ا نمی توانیم به 
حرف های آمریکا درباره خارج کردن نیروهایش از 
سوریه اعتماد کنیم چراکه شاهد استراتژی رسمی 

از سوی این کشور نبوده ایم.
 وی همچنین از نقض آتش بس در اس��تان ادلب 
که به بیش از پنج هزار مورد رس��یده ابراز نگرانی 
و تأکید کرد: نباید بگذاریم مذاکرات درباره ادلب 
ناکام بماند. زاخارووا تأکید کرد: ما به شکل مناسب 
به هرگونه تهدید نظامی علیه امنیت روس��یه از 

سوی نیروهای انگلیسی پاسخ خواهیم داد.

زاخ��ارووا در بخش دیگ��ری از کنفرانس خود از 
سازمان منع تس��لیحات شیمیایی خواست برای 
انجام تحقیقات درخصوص حمله ش��یمیایی ماه 
نوامبر در حلب س��وریه تاش بیشتری کند. وی 
ابراز امیدواری کرد که کارشناسان این سازمان از 
منطقه ای که توسط افراد مسلح با ساح شیمیایی 
هدف قرار گرفته، بازدید کنند. زاخارووا همچنین 
درباره س��فر هیئت حماس به مسکو گفت: هنوز 
تصمیم رسمی درباره به تأخیر افتادن سفر هیئت 

حماس به مسکو گرفته نشده است.
در همین حال یک مق��ام پنتاگون نیز روز جمعه 
اعام کرد ک��ه نظامی��ان آمریکای��ی برخی از 
تجهیزات نظامی خود را از سوریه خارج کرده اند.

ای��ن مق��ام پنتاگون در ای��ن باره گف��ت: خروج 
تجهیزات نظامی از س��وریه را تأیید می کنم. به 
دایل امنیتی، در حال حاضر نمی توانم جزئیات 
بیشتری را در این خصوص هم اکنون اعام کنم.

اظه��ارات این مق��ام نظامی آمری��کا پس از آن 
مطرح می شود که ش��بکه تلویزیونی سی ان ان 
پیشتر در گزارشی اعام کرده بود: چند محموله 
تجهیزات از س��وریه خارج ش��ده است. »شان 
رایان« )Sean Ryan( سخنگوی ائتاف به 
اصطاح مبارزه با داعش به س��رکردگی آمریکا 
در سوریه در این خصوص به خبرگزاری فرانسه 
گفت: خروج تجهیزات نظامی از س��وریه را آغاز 
کردهایم. این در حالیست که وی به برنامه زمانی 
 یا موقعیت مکانی نظامیان آمریکائی اش��اره ای 

نکرده است.

تقاهای نتانیاهو برای قانع کردن دولت ترامپ بی نتیجه ماند

 خبرگزاری فرانس�ه به نقل از سخنگوی ائتاف ضد داعش اعام کرد آمریکا خروج نیروهایش را از سوریه آغاز کرده 
گروه

اس�ت. یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش آمریکا روز جمعه خارج بین الملل
کردن تجهیزات خود از س�وریه را آغاز کرده است. پیش از این نیز شبکه »سی ان ان« اعام کرده بود که آمریکا طی 
چند روز اخیر تعدادی از تجهیزات خود را خارج کرده است. این در شرایطیست که نتانیاهو در چند هفته اخیر بارها با 
مس�ئوان آمریکایی و به خصوص وزیر امور خارجه این کشور صحبت کرده بود تا بلکه بتواند ترامپ را وادار سازد برای مدت بیشتری 

نیروهای آمریکایی را در سوریه نگه دارد. 

آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

چهره خبر

پهپاد یمنی نظامیان عربستان را در جنوب این کشور هدف قرار داد
منابع نظامی یمن روز جمعه اع�ام کردند: یک فروند پهپاد 
ارت�ش این کش�ور مواضع نیروه�ای س�عودی را در جنوب 

عربستان بمباران کرده است.

به گزارش پایگاه خبری المسیره یمن، یک فروند پهپاد مدل »قاصف 
K2« مواضع نظامیان سعودی در منطقه عسیر واقع در جنوب عربستان 

را هدف قرار داد.
بنابراین گزارش، در حمله ارتش یمن ش��ماری از نیروهای سعودی از 
جمله چند فرمانده این نیروها کشته یا زخمی شدند. درحالی این حمله 

صورت گرفته اس��ت که روز پنجش��نبه نیز در حمل��ه پهپادی جنبش 
انصار اه به مراس��می در پایگاه هوایی العند در جنوب این کشور، چهار 
فرمانده نظامی وابسته به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی 

یمن کشته شدند. 
پیش تر جنبش انصاراه یمن اعام کرده بود که در سال گذشته میادی 
28 بار به پایگاه نظامیان منصور هادی حمل��ه کرده و تلفاتی را به این 

نظامیان وابسته به ائتاف سعودی وارد کرده است.
درهمین حال یگان توپخانه ارتش یمن نیز مواضع نظامیان سعودی در 
جیزان عربس��تان را هدف قرار دادند که در این حمات شماری از این 

نیروها کشته یا زخمی شدند.
ائتاف عربس��تان س��عودی از ماه م��ارس 2015 )فروردین 1394( با 
حمات همه جانبه و با استفاده از ساح های ساخت کشورهای غربی 
به یمن موجب کشته یا زخمی شدن هزاران یمنی و تخریب بخش های 
زیادی از مناطق مسکونی این کشور شده است. این جنگ تاکنون بیش 
از 16 هزار کش��ته از خود برجای گذاشته و میلیون ها یمنی را با بحران 
شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به گونه ای که سازمان ملل 
متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را »بزرگ  ترین فاجعه انسانی« 
نامید. شمار زیادی از این کشته ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

 مایکل کوهن علیه ترامپ 
شهادت می دهد

جرمی کوربین خواستار برگزاری 
انتخابات سراسری شد

مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ قرار است ماه آینده میادی در مقابل یک کمیته مجلس نمایندگان 
آمریکا به صورت علنی به ایراد شهادت در ارتباط با تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه پرونده ارتباط کمیپن 

ریاست جمهوری ترامپ با روسیه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، این می تواند س��رآغاز دور جدید تاش دموکراتها برای افزایش 

فشار بر ترامپ و زیر ذربین قرار دادن هر چه بیشتر او از بابت تعارض منافع و ارتباطاتش با روسیه باشد.
کمیته اصاح ونظارت در مجلس نمایندگان آمری��کا اعام کرد: کوهن در تاریخ 7 فوریه در مقابل این 
کمیته درحالی که یک ماه از تس��لط دموکراتها بر مجلس نمایندگان آمریکا گذش��ته اس��ت حضور پیدا 

خواهد کرد.
با وجود آن که دموکراتها می گویند این جلس��ه پرس��ش وپاسخ  محدود بوده و 
موجب مداخله در پرونده های باز تحقیقات نخواهد شد اما انتظار می رود که 
از یک سری مسائل و اتفاقات مهم پیرامون زندگی شخصی دونالد ترامپ و 
امور تجاری و مالی او از جمله حق السکوت هایی که به خاطر ارتباط جنسی 
با چند زن پرداخته و همچنین یک معامله اماک پیشنهادی در شهر مسکو 
پرده برداری کنند. مایکل کوهن تبدیل به یکی از چهره های کلیدی در تحقیقات 
رابرت مولر از جمله در ارتباط با وجود هماهنگی بالقوه میان کمپین ترامپ و 
روسیه بوده و در عین حال در تحقیقات دادستان های فدرال نیویورک 
در خصوص نقض قوانین مالی مربوط به کمپینهای انتخاباتی 

به دلیل حق سکوتهای پرداختی به آن زنان مطرح است.

رهبر حزب کارگر، دولت فعلی انگلستان را ناتوان از حل مسئله برگزیت توصیف کرد و خواستار برگزاری 
انتخابات سراسری به منظور انتخاب دولتی جدید شد.

به گزارش گاردین، جرمی کوربین در سخنرانی خود در پارلمان انگلستان با اشاره به ضعف دولت »ترزا 
می« و شکست های پیاپی کابینه او در عرصه داخلی گفت: »15 ژانویه )25 دی( شاهد سومین شکست 
دولت ترزا می در خصوص برگزیت خواهی��م بود.« وی افزود: »او باید بداند که نمایندگان از منافع ملی 

حفاظت خواهند کرد و به هیچ وجه به توافق فعلی برگزیت رأی مثبت نخواهند داد.«
رهبر حزب کارگر با بیان اینکه من برای احساس��ات کس��انی که به خ��روج از اتحادیه اروپا رأی داده اند 

ارزش قائل هس��تم، تصریح کرد: »ما باید بدانیم که قشر جوان ما خواستار کار 
و تحصی��ات آزاد در تمام اروپا هس��تند و نمی خواهند به دلیل تصمیمات 

نسنجیده عده ای دیگر بحران اقتصادی را تجربه کنند. من دوست دارم 
در کش��وری زندگی کنم که برای مردم به ویژه قش��ر جوان ارزش قائل 

است و به آن ها اهمیت می دهد.« 
جرمی کوربین با تأکید بر اینکه حزب کارگر به توافق برگزیت رأی منفی 
خواه��د داد، اظهار کرد: »دولت ترزا می توانایی حل مس��ئله برگزیت را 

ن��دارد، اگر ما موفق به رد توافق برگزیت در پارلمان ش��ویم، در مرحله بعد 
درخواس��ت برگزاری انتخابات سراس��ری را مطرح 

خواهیم کرد تا دولتی جدید مس��ئولیت کشور را 
بر عهده بگیرد.«

تارنمای شبکه تلویزیونی راشا تودی خبر 
داد که جلیقه زردها قصد دارند تا در اقدامی 
هماهنگ حس�اب های خود را خالی کرده 
و نظام بانکی و دولت فرانس�ه را به نحوی 
مس�المت آمیز ب�رای اج�رای اصاحات 

مدنظر خود تحت فشار قرار دهند.

راشا تودی نوشت که جلیقه زردها می خواهند روز 
ش��نبه تا جایی که می شود از حساب های بانکی 
خود برداش��ت کنند تا به زعم خ��ود بانک های 
فرانسوی را تضعیف کنند و دولت به نحو قانونی 

و بدون خشونت به وحشت بیافتد.
یکی از اهداف جلیقه زردها آن اس��ت که دولت 
را وادار کنند تا با برنامه پیش��نهادی همه پرسی 

شهروندان موافقت کند. 
براین اس��اس، ش��هروندان اجازه می یابند تا به 
قوانین جدید رای دهند و یا خود قوانین جدیدی 

را ارائه دهند.
در ادام��ه گزارش راش��ا تودی آمده اس��ت: این 
اقدام مالی اگر به خوبی هماهنگ ش��ده باش��د 

می تواند که نظام بانکی فرانسه و به تبع آن یورو 
را به زانو درآورد چرا که بانک ها تنها درصدی از 
سپرده های ش��هروندان را در اختیار دارند. با این 
حال بسیاری از بانک ها برداشت از عابر بانک را 
محدود کرده اند و معترضان مجبور خواهند شد تا 
برای برداشت وجه در درون بانک ها صف بکشند 
و این زمان مناسبی برای دولت فراهم می سازد 
تا محدودیت های��ی در این زمین��ه اعمال کند. 
بدون ش��ک این محدودیت ها خود زمینه س��از 

اعتراض های بیشتری خواهند شد.
دولت فرانسه در پی اعتراض های شنبه گذشته 
وعده برخورد با تظاهرات بدون مجوز را داده و از 
س��وی دیگر قصد دارد تا با برپایی مناظره های 
محلی زمینه تماس مستقیم معترضان و مسئولین 
را فراهم س��ازد. با این حال مسئول برگزاری این 
برنامه پیش از آغ��از و در اعتراض به پایین بودن 

دستمزد خود از آن کنار کشیده است.
ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه خبر داده که در 
تظاهرات شنبه 80 هزار مامور پلیس در شهرهای 

مختلف فرانسه مستقر هستند.

در حالیکه تعطیلی دولت آمریکا به چهارمین 
هفته نزدیک می شود، دونالد ترامپ جلسه 
ب�ا دموکرات ه�ای کنگره را »ات�اف وقت« 
دانسته و به صورت ناگهانی پس از 20 دقیقه 

جلسه با این قانونگذاران را ترک کرد.

رهب��ران دموکرات های کنگ��ره می گویند دونالد 
ترامپ جلسه مذاکره با آنها را نیمه کاره رها کرده و 
با عصبانیت اتاق را ترک کرده است. ترامپ تهدید 
کرده است که اگر کنگره با بودجه دیوار او موافقت 
نکند شاید با اعام وضعیت فوق العاده شخصا دستور 

احداث فوری دیوار را بدهد.
به نقل از ش��بکه خبری بی بی سی، سناتور چاک 
ش��ومر و نانسی پلوس��ی، رهبران دموکرات های 
کنگره روز چهارش��نبه یک بار دیگر برای مذاکره 
با رییس جمهوری آمریکا برای خروج از بن بست 
بر سر ایحه بودجه دولت و بازگشایی بخش های 
تعطیل شده دولت فدرال به کاخ سفید رفته بودند. 
گفت وگوها می��ان دموکرات ها و رئیس جمهوری 
آمریکا در حال��ی دوباره بی نتیجه ماند که تعطیلی 

بخش های��ی از دولت فدرال وارد بیس��تمین روز 
خود شده است و تنها دو روز کمتر از طوانی ترین 

تعطیلی تاریخ دولت آمریکا فاصله دارد.
حدود 800 هزار تن از کارمن��دان وزارت خانه های 
مختلف دولت آمریکا از روز 22 دس��امبر س��ر کار 
نرفته اند و در پی آن حقوق ابتدای ماه ژانویه خود را هم 
هنوز دریافت نکرده اند. اختاف اصلی میان رهبران 
دموکرات کنگره و دونالد ترامپ بر س��ر بودجه 5.7 
میلیارد داری احداث دیوار مکزیک است که ترامپ 
می گوی��د بدون تصویب آن حاضر نیس��ت ایحه 
بودجه را امضا کند. ترامپ دقایقی بعد از ترک جلسه 
با رهبران دموکرات ها در توییتر نوش��ت این جلسه 
»وقت تلف کردن مطلق بود.« او تهدید کرده است که 
اگر از راه کنگره به هدف خود نرسد با اعام وضعیت 
فوق العاده از اختیاراتش برای جابجایی بودجه دولت 

و ساخت فوری دیوار استفاده خواهد کرد.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که 
به تازگی اکثریت آن به دس��ت دموکرات ها افتاده 
است، پس از این جلسه نیمه کاره به خبرنگاران گفت: 

»جو کاخ سفید بسیار سرد است.«

جلیقه زردها حساب بانکی خود را 
خالی می کنند

ترامپ : مذاکره با دموکرات ها 
وقت تلف کردن است 
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ترکیب تیم ملی کشتی آزاد 
مشخص می شود

 مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در سال 
2019 می��ادی ط��ی روزه��ای 3 تا 8 
اردیبهش��ت ماه س��ال 98 در شهر ژیان 
کش��ور چین برگ��زار خواهد ش��د که بر 
اس��اس اع��ام غامرض��ا محمدی، 
سرمربی تیم ملی بزرگساان ترکیب تیم 
ملی برای شرکت در این رقابت ها پس از جام تختی و جام دانکلوف 
بلغارس��تان مش��خص خواهد ش��د. آزادکاران تا زم��ان حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا در چین )3 تا 8 اردیبهشت ماه( چند مرحله 
اردو و ش��رکت در تورنمنت های تختی )18 و 19 بهمن ماه( و جام 
دانکل��وف بلغارس��تان )9 ت��ا 12 اس��فندماه( ب��ه عن��وان یکی از 

تورنمنت های رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی را در برنامه دارند. 

خلعتبری از پدیده جدا شد
 مهاجم تیم پدیده از این باشگاه جدا شد. 
محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم فوتبال 
پدیده از این باش��گاه جدا ش��د و در نیم 
فصل دوم در تیم دیگری به بازی خواهد 
پرداخ��ت. جواد ط��اری بخ��ش مدیر 
رسانه ای باش��گاه پدیده در گفت وگو با 

فارس این خبر را تائید کرد.

تیم ملی کاراته راهی ایتالیا می شود
 اعضای تیم ملی کاراته کش��ورمان که 
برای حضور در رقابت های لیگ جهانی 
آماده می ش��وند، هفته آینده راهی ایتالیا 
خواهن��د ش��د. نخس��تین مرحل��ه از 
رقابت ه��ای لیگ جهان��ی کاراته 5 تا 7 
بهمن ماه به میزبانی فرانس��ه در سالن 
»پیردوکوبرتن« شهر پاریس برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان 
با 13 کاراته کا در دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات شرکت 
می کند. ملی پوشان کشورمان که دور جدید تمرینات خود را از روز 
یکشنبه هفته پیش رو آغاز می کنند، جمعه 28 دی ماه راهی ایتالیا 
شده و در یک کمپ تمرینی به همراه تیم های ملی این کشور و ژاپن 

شرکت خواهند داشت. 

اهدای مدال های محجوب
 به موزه امام رضا)ع(

 جواد محجوب نماینده سنگین وزن تیم 
ملی جودو کش��ورمان مدال هایش را به 
موزه حرم مطهر امام رضا )ع( تقدیم شد.
محجوب هش��ت ماه پیش درخواستی 
به مس��ئوان فرهنگی آس��تان مطهر 
امام رضا )علیه الس��ام( ارائه کرده بود 
تا تع��دادی از مدال ه��ا خود را به م��وزه حرم مطهر ام��ام رضا )ع( 
اهدا کند. این جودوکار س��ه مدال خوش رنگ خود را به موزه حرم 
تقدیم کرد. محجوب مدال طای مسابقات قهرمانی آسیا، طای 
 کاپ آزاد اروپ��ا و مدال نقره برنداری ترکی��ه را به موزه حرم مطهر 

امام رضا )ع( تقدیم کرد.

ورزش داخلی
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تیم ملی والیبال برای رقابت های بین المللی و المیپک آماده می شود

عرض اندام بلندقامتان
چهارش�نبه هفته گذشته  گــــروه

ب�ود که خبر تواف�ق ایگور ورزشی
کواکوویچ با فدراس�یون 
والیب�ال ای�ران ت�ا س�ال 
2020 بر خروجی رس�انه ها ق�رار گرفت، 
توافقی که قراراست امروز شنبه به صورت 

رسمی امضا شود.

 همراهی تا 2020
در جلسه 5 س��اعته روز چهارشنبه افشین داوری 
سرپرس��ت فدراس��یون والیب��ال ب��ا کواکوویچ 
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران طرفین تصمیم 
گرفتند که همکاری خود را تا سال 2020 میادی 
ادامه دهند. البته بررس��ی دقی��ق تقویم تیم ملی 
والیبال ایران در سال آینده، بندهای قرارداد ایگور 
کواکوویچ، نحوه پرداخت و دستمزد کادر فنی و 
ارزیابی شرایط کلی تیم ملی در آینده موضوعاتی 
بود که با دقت نظ��ر در مورد آن هم بحث و تبادل 
نظر ش��د. در پای��ان این توافق کلی، مقرر ش��د تا 
قرارداد ایگور کواکوویچ در مراسمی رسمی امضا 
شود. افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال 
نیز در این باره به ایس��نا گفته بود ک��ه تا 2020 با 
کواکوویچ به توافق رس��یده ایم و روز ش��نبه به 
صورت رس��می قرارداد را امض��ا می کنیم. وی در 
مورد مبلغ ق��رارداد نیز اظهارکرد: تغییری در مبلغ 
ق��رارداد وجود ندارد و طبق توافق��ات قبلی با او به 

توافق رسیده ایم تا برای مسابقات پیش رو در کنار 
تیم ملی ایران باشد.

 می خواهم با تیم ایران به المپیک توکیو 
راه یابم

اما چندی پیش س��رمربی تیم ملی والیبال ایران 
در گفت و گویی با مهر در پاس��خ به این پرس��ش 
که آیا از عملک��رد تیم در لیگ ملت های والیبال و 
قهرمانی جهان رضایت دارد؟ اظهارکرد: ایران در 
جایگاه هشتم رنکینگ جهانی قرار دارد و در واقع 
ایران بااتر از فرانس��ه و صربس��تان جای گرفته 
اس��ت. ایران کشوری اس��ت که در سطح جهانی 
 نتایج مهمی را کس��ب نک��رده اس��ت؛ از این رو

 بی تجربه و نوپاس��ت. اما باید تاکید کرد که برای 

رسیدن به سطحی بااتر و پایدارتر، تیم ملی ایران 
باید راه مشخصی را بپیماید و بازیکنان جوان هم 
از این فراز و نش��یب ها بگذرن��د.  کواکوویچ در 
خصوص ضعف های تکنیکی و تاکتیکی ایران و 
چگونگی رفع آن هم بیان کرد: از جهت فنی همه 
بخش ها باید بهبود یابد؛ به خصوص س��رویس و 
دفاع. باید فعالیت های فنی و تاکتیکی در لحظات 
مهم اجرا شود چون در آن لحظات حساس به دلیل 
فشار برای کسب نتیجه، بازیکنان به عناصر فنی 
اشتباهی که در گذشته آموخته اند، روی می آورند 
و تمرک��ز خود را ب��رای اجرای تاکتیک از دس��ت 
می دهند. مهم ترین پیشرفتی که باید حاصل شود، 
کسب تجربه اس��ت. وی در خصوص افق کاری 
خود تا 2 سال آینده هم خاطرنشان کرد:اگر منظور 

ش��ما اهداف من با تیم ملی اس��ت، من در رویای 
خود این اه��داف را می پرورانم و قابل بازگویی در 
میان عموم نیس��ت. هر روز تاش خواهم کرد تا 
هر جلسه تمرین نسبت به جلسه قبلی بهتر شود. 
موفقیت فرآیندی با مراحل خاص است. ایران باید 
این فرآیند را طی کند. واقعاً می خواهم با تیم ایران 
به المپیک توکیو راه یابم، با این تیم در آنجا بجنگم 

و به رویاهایم دست پیدا کنم.
س��رمربی تیم ملی والیبال همچنین درباره برنامه 
ریزی خود ب��رای حض��ور در مس��ابقات مهمی 
همچون جام جهانی و انتخابی المپیک گفت: بعد 
از لیگ ملت های والیبال از 9 تا 11 آگوست )18 تا 
20 مرداد( رقابت های انتخابی المپیک را خواهیم 
داشت. برنده این مسابقات به طور مستقیم سهمیه 
حضور در المپیک توکیو را کسب خواهد کرد. در ماه 
اکتبر هم جام جهانی خواهیم داشت که نتایج آن 
هیچ تأثیری برای حضور در المپیک توکیو نخواهد 
داشت اما ارزش جوایز نقدی آن قابل اهمیت است. 
در ابتدای ژانوی��ه 2020 در صورتی که نتوانیم در 
آگوس��ت س��همیه حضور در المپیک را به دست 
آوریم، انتخابی المپیک قاره آسیا را خواهیم داشت 
که تیم اول آن سهمیه مستقیم برای المپیک توکیو 
را به دس��ت خواهد آورد. برنامه من این است که 
این سهمیه را علی رغم دشواری آن برای دومین 
بار برای تیم ایران رقم بزنم تا در نهایت رویاهایم 

را در المپیک تحقق بخشم.

ورزش جهان

مصر میزبان جام ملت های فوتبال آفریقا شد
کش��ور مصر رس��ما به عنوان میزبان جام ملت های آفریقا در سال 2019 
انتخاب شد. فدراسیون فوتبال مصر در توییتر خود اعام کرد که میزبانی جام 
ملت های آفریقا در سال 2019 به این کشور رسیده است. آفریقای جنوبی 
رقیب مص��ر برای گرفتن میزبانی بود. در انتخاباتی که برگزار ش��د، مصر 
موفق شد 16 رای به دست بیاورد و آفریقای جنوبی صاحب یک رای شد. 

پشیمانی به سبک »نیمار«
بعد از جدایی نیمار از تیم فوتبال بارس��لونا و پیوستنش به پاری سن ژرمن 
بارها صحبت از تصمیم او برای بازگشت به میان آمد و خیلی ها مدعی شدند 
این اخبار چیزی بیش از شایعات نیس��تند. این بار اما ادعایی جدید مطرح 
شده است. گفته می شود ستاره برزیلی به خاطر جدایی از بارسلونا خودش 
را سرزنش می کند و 5 بار از زمان جدایی به بعد با سران بارسا برای رایزنی 
درباره بازگش��ت احتمالی تماس گرفته است. نیمار بسیار امیدوار است که 
بتواند روزی به بارس��ا بازگردد و پدر او هم مستقیما با جوزپ ماریا بارتومئو 
صحبت کرده که راهی برای بازگرداندن پسرش به بارسلونا به دست آورد. 

خداحافظی اندی ماری
از دنیای تنیس 

تنیسور بریتانیایی به دلیل آس��یب دیدگی حداکثر تا بازی های ویمبلدون 
می تواند به رقابت بپردازد. اندی ماری اعام کرد در س��ال 2019 از جهان 
تنیس خداحافظی خواهد کرد. تنسیور بریتانیایی به دلیل آسیب دیدگی از 
کمر دو سال از میادین دور بود. برنده مدال طای المپیک 2012 و 2016 
در نشس��ت خبری گفت: در ش��رایط خوبی قرار ندارم. مدت هاست که در 
وضعیت بدی قرار دارم. در 20 ماه اخیر درد زیادی داشتم اما برای بهبودی 
مشکل جسمانی ام تمام تاشم را کردم. وی افزود: دوست دارم رقابت های 
ویمبلدون )س��ومین گرند اسلم سال( آخرین حضورم در مسابقات باشد. با 
این حال مطمئن نیستم به این بازی ها برسم. نمی دانم با این درد می توانم 
تا چهار یا پنج ماه بعد ادامه دهم. وی یادآورش��د: شاید اپن استرالیا ممکن 

است آخرین حضورم در دنیای تنیس باشد.

مولر دو بازی را از دست داد
توم��اس مولر مهاجم بایرن مونیخ در بازی برابر آژاکس در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا خطای غیرورزشی انجام داد و یوفا اکنون رأی خود را 
درباره این بازیکن اعام و مولر را دو بازی از همراهی تیمش محروم کرد. 
به این ترتیب مولر نمی تواند در دو بازی رفت و برگش��ت برابر لیورپول در 
لیگ قهرمانان اروپا و از مرحله یک هشتم نهایی تیمش را همراهی کند و 

قطعا نبود مولر در این دیدار دردسر جدی برای نیکو کواچ رقم خواهد زد.

دومین دی�دار تیم های ش�رکت کننده در 
جام ملت های آسیا از روز گذشته آغاز شده 
اس�ت؛ رقابت هایی که البته شگفتی های 

بسیاری به دنبال داشت.

 نخستین برد میزبان با طعم صدر نشینی
تیم  فوتبال امارات در دومین دیدار گروه نخست این 

رقابت ها روز پنج شنبه به مصاف هند رفت؛ رقابتی 
که در نهایت با برتری 2 بر صفر میزبان جام ملت های 
آسیا به پایان رسید. نکته قابل اعتنا در این دیدار، عدم 
اس��تقبال اماراتی ها از این دیدار بود به طوری که با 
وجود ظرفیت 43 هزار نفری ورزش��گاه ش��یخ زاید 
اسپورت حدود 30 هزار نفر که 5 هزار نفر از طرفداران 
تیم هند بودند، این دیدار را از نزدیک تماش��ا کردند 

و ظرفیت ورزش��گاه به طور کامل پر نشد. در دیدار 
دیگر این گروه هم تیم ملی تایلند موفق شد بحرین 
را شکست داده و شانس صعود خود را افزایش دهد.

 صعود شگفتی سازان قطعی شد
اما در دیدار دیگر روز پنج شنبه، تیم های ملی فوتبال 
اردن و س��وریه در گروه B به مص��اف هم رفتند که 

اردن با 2 گل پیروز ش��د. اردن در دیدار نخست خود 
نخستین شگفتی جام را رقم زد و با یک گل استرالیا را 
مغلوب کرد. با این پیروزی، اردن با 6 امتیاز صعودش 
 B را به مرحله بعد قطعی ک��رد. در دیدار دیگر گروه
هم کانگوروها به برتری 3 بر صفر مقابل فلس��طین 
رسیدند. تیم ملی استرالیا با این پیروزی، جام ملت ها 

را امیدوارانه تر دنبال می کند.

شگفتی های جام ملت های آسیا ادامه دارد

آگهی

اهمی��ت هجدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی رنگ و رزین و پوش��ش های 
صنعتی،م��واد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران موجب ش��ده اس��ت تا با 
وجود تحریم ها، بیش از بیست کشور از جای جای جهان در این نمایشگاه 
حضور یابند، نمایشگاهی که از 3 تا 6  بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه 

های بین المللی تهران برگزارمی شود. 
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی هجدهمین نمایش��گاه بین المللی 
رنگ و رزین و پوش��ش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری؛ این 
نمایش��گاه بزرگترین رویداد س��الیانه حوزه صنعت رنگ و رزین در منطقه 
خاورمیانه محس��وب می ش��ود ودر آن  اکثر شرکت ها و برندهای مطرح و 

صادراتی داخلی و خارجی حضور پر رنگی خواهند داشت.
در هجدهمین نمایش��گاه بین المللی رنگ و رزین 220 تولید کننده داخلی  
و 60 ش��رکت خارجی از کشور های فرانسه- چین- هند- اسپانیا- آلمان- 
هلن��د- تایوان- کره- قبرس-روس��یه-انگلیس-دانمارک- ایتالیا- س��وئد- 
مالزی- امارات- ژاپن- ترکیه- س��وئیس- بلژیک - باروس و...... حضور پر 
رنگ خواهند داشت. این نمایشگاه با مجوز رسمی از سازمان توسعه تجارت 
ایران و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسامی ایران و 

ب��ه همت  مجموعه بانیان امید در فضایی بالغ بر 22 هزار مترمربع برپا می 
شود و شرکت کنندگان در آن، جدیدترین   توانمندهای خود را در معرض 

دید عموم قرار داده و با یکدیگر به رقابت می پردازند.
گفتنی اس��ت حمای��ت از صنعت رنگ و رزین  ،م��واد کامپوزیت و صنعت 
آبکاری در داخل کشور با رویکرد صادراتی اولویت اصلی نمایشگاه و تشویق 
فعالی��ت ه��ای صادراتی وفراهم کردن بس��تری جهت ارتقاء س��طح کمی 
وکیف��ی تولید ، فروش و ص��ادرات تولیدات ومحص��وات ایرانی مهمترین 

اهداف برپایی نمایشگاه است.
برگزاری کارگاه های آموزشی و گردهمایی  صنفی جهت تبادل نظر مدیران 
بلند پایه مشارکت کنندگان و سمینار پروفسور بروک مسئول کمیته علمی 
فدراسیون اتحادیه های تخصصی رنگ کشورهای اروپایی FATIPEC از 

دیگر برنامه های نمایشگاه امسال می باشد.
هجدهمین  نمایش��گاه بین المللی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی،مواد 
کامپوزیت و صنعت آبکاری از 3 تا 6 بهمن ماه به مدت ۴ روز از ساعت 9 تا 
17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید عاقمندان 

خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی ایران از روان سازی بیشتر 
فعالیت های مورد انتظار مش��تریان در این بانک 
خب��ر داد و گفت: به زودی اختیارات بیش��تری 
ب��ه ادارات امور داده می ش��ود تا خدماتی مانند 
خری��د دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش 

تسهیل شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمد رضا حسین زاده امروز در همایش بررسی 
عملکرد س��ه ماهه س��وم واحدهای این بانک با 
بیان این که بوروکراسی های اداری نباید مانع از 
خدمت رس��انی مطلوب به مشتریان شود، اظهار 
ک��رد: باید تا حد ممکن از اختیارات ارائه ش��ده 
توس��ط بانک مرک��زی و هیات مدی��ره بانک در 
ش��عب استفاده شده و س��رعت ارائه خدمات به 

مشتریان افزایش یابد.
وی با اش��اره ب��ه این که س��رعت فعالیت ها در 
دنی��ای رقابتی امروز اهمیت واف��ری پیدا کرده 
اس��ت، ادام��ه داد: نم��ی توان مش��تری را برای 
دریاف��ت یک خدمت معطل ک��رد، در حالی که 
همه امکانات قانونی برای ارائه سریع آن خدمت 
وجود دارد.حس��ین زاده با بیان این که عملکرد 
همه واحدهای بانک به صورت هفتگی در جلسه 
هیات مدیره می ش��ود، گفت: هیات مدیره بانک 
مصمم اس��ت جایگاه مطلوب بانک ملی ایران در 
نظ��ام بانکی را حفظ کند و از همه ظرفیت های 

قانونی برای برطرف کردن موانع استفاده خواهد 
شد.

مدیرعامل بانک ملی ای��ران تاکید کرد: مدیران 
اهل ریس��ک و آش��نا به قوانین و مقررات، مورد 
تایید هیات مدیره هس��تند و ب��ه آنها اختیاراتی 
برای فعالیت بیشتر در جهت بهبود امور و ایجاد 

رضایت در مشتریان داده خواهد شد.
حس��ین زاده با اش��اره به این ک��ه اولویت امروز 

کشور، کمک به ایجاد اش��تغال و افزایش تولید 
اس��ت، اظهار کرد: شعب در پرداخت تسهیات، 
س��رمایه در گردش به واحده��ای تولیدی را در 
اولوی��ت قرار دهن��د، اما این تس��هیات باید به 
واحدهایی پرداخت شود که تولید مستمر دارند 

و با مشکل فروش تولید خود مواجه نیستند.
وی همچنین محصوات بانک��داری الکتزونیک 
بانک ملی ایران را از پیش��رفته ترین محصوات 
موج��ود در نظام بانک��ی خواند و گفت: س��وپر 
محصوات��ی مانن��د ب��ام، بله و اپلیکیش��ن 60، 
همواره مورد تحسین فعاان نظام بانکی و بانک 
مرکزی ق��رار گرفته اند، بنابراین باید از حداکثر 
توان موجود برای تبلیغ و اس��تفاده از آنها بهره 
برد.مدیرعام��ل بان��ک ملی ای��ران همچنین از 
افزایش س��طوح اختیارات مدی��ران برای فروش 
اموال مازاد بانک خبر داد و گفت: خوش��بختانه 
بانک ملی ایران در این زمینه س��رآمد اس��ت و 
روند وص��ول مطالبات معوق بانک نیز س��رعت 
گرفت��ه، به طوری که وضعی��ت بانک در این دو 

شاخص همواره رو به بهبود است.
وی از برگ��زاری دومی��ن »ملی ش��و« در آینده 
نزدیک نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: تازه ترین 
محص��وات بانک ملی ایران ب��ه زودی رونمایی 
خواهد شد تا نش��ان دهد این بانک به یک نهاد 

مدرن، توانمند و پیشتاز تبدیل شده است.

برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین با حضور بیش از بیست کشور جهان

روان سازی خدمات بانک ملی ایران برای افزایش رضایت مشتریان

هرگز براي آزمایش نشت گاز از شعله استفاده نكنید . استفاده از کف مواد شوینده روش مناسب تشخیص نشت گاز است .
روابط عمومی شرکت گاز استان گیان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی  کاس�ه 9401392 شش�دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 5498 فرعی از 3745 اصلی 
مفروز از 626 فرعی  قطعه 3 تفکیکی و اقع در بخش 3 تهران  به مساحت 168/26 متر مربع واقع در طبقه دوم که مقدار 20/50 متر مربع آن بالکن 
های جنوبی و پیش�رفته مس�قف در فضای خیابان ش�مالی است با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات   محدود به  حدود: شماا اول 
بطول 5/15 متر پنجره و دیواریست به فضای  خیابان 8 متری فعلی دوم در سه قسمت که قسمت  اول شرقی و قسمت سوم غربی ا ست بطول های 
5/25 متر و 2/30 متر و 5/25 متر هر سه قسمت در و دیواریست به راه پله مشاعی سوم در دو قسمت که قسمت اول غربی  است بطول های 1/22 
متر و 4/55 متر هر دو قسمت لبه بالکن پیشرفته است به فضای خیابان 8 متری فعلی شرقا اول بطول 1/22 متر لبه بالکن پیشرفته است مسقف 
است به فضای خیابان مذکور دوم بطول 15/30 متر دیواریست به دیوار 5 فرعی از 3745  اصلی جنوبا در سه  قسمت که قسمت دوم غربی ا ست 
بطول های 5/70 متر و 1/40 متر و  6/30 متر هر سه قسمت پنجره و دیوار و لبه بالکن مسقف است به فضای حیاط مشاعی.  غربا: بطول 13/90 متر 
دیواریست به دیوار پاک 114 فرعی از 3745  اصلی سقف آن قسمتی با کف آپارتمان طبقه فوقانی اشتراکی و قسمتی دیگر تراس مشاعی است 
کف با سقف طبقه تحتانی اشتراکی ا ست که ذیل ثبت شماره 190752 صفحه 254 دفتر اماک 1269 به نام آقای علی اکبری پاکدامن ثبت و صادر 
گردیده که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کاس�ه 9401392 گردیده و طبق نظریه مورخ 97/4/31 و 97/7/4 کارش�ناس 
رسمی  دادگستری تجدید نظر توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارتست از: ملک فوق و اقع است در تهران ،   خیابان ولیعصر بااتر از  میدان ولیعصر 
ضلع غربی خیابان کوچه فرشید پاک 16  طبقه دوم می باشد. با توجه به پاسخ استعام  شهرداری به شماره 6131283342 مورخ 91/12/7 ملک 
در حال حاضر با طرح های تعریضی برخورد دارد.  ش�ماا به گذر ده متری )1/05 متر عقب تر از س�ند ( و جنوبا به گذر 10 متری )0/5 متر عقب تر 
از حد س�ند( می باش�د.  بنا به اطاعات ثبت ش�ده در سامانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران این ملک در پهنه 116M واقع شده است . همچنین 
در محدوده بافت فرس�وده قرار ندارد و  در بافت ناپایدار  اس�ت. ملک مورد نظر در یک س�اختمان چهار طبقه قرار دارد. ساختمان با مصالح بنایی 
ساخته شده و به اصطاح اسکلت آن در وسط به صورت نیمه فلزی است و سقف آن به صورت طاق ضربی می باشد. نمای آن آجر بهمنی قرمز رنگ  
با بند  کشی یک سانتی متری سیمانی است عمر بنا باای 45 سال و اخیرا بازسازی شده است و احد  مورد نظر شامل یک پذیرایی، نشیمن و دو 
اتاق خواب،   یک آش�پزخانه، یک هال تقس�یم،  حمام و توالت ایرانی و فرنگی اس�ت. در و پنجره چوبی قدیمی دارد و کف کل و احد سرامیک 40  
در 40 سانتیمتری ایرانی می باشد، دیوارها اندود گچ هستند دیوارهای سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه کاشی کاری شده است . تاسیسات 
سرمایشی کولر آبی و تاسیسات گرمایشی بخاری گازی است و  دارای اشتراک آب و برق 15 آمپر تکفاز و انشعاب گاز مشترک می باشد و به  مبلغ 
7/600/000/000 ریال )هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کاسه فوق الذکر در روز 
دوشنبه  مورخ 97/11/15  از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در چهارراه جهان کودک ساختمان  معاونت اجرای 
ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 7/600/000/000 ریال )هفت میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( ش�روع و به بااترین قیمت که خریدار داش�ته با ش�د فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم ازاد است  و فروش کا نقدی 
است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی، جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین 
و خریداران می توانند جهت ش�رکت در مزایده در  وقت مقرر با ارائه چک تضمین ش�ده بانک ملی به مبلغ پایه در  جلس�ه مزایده شرکت نمایند. 
ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق،  گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها 
برای این اد اره معلوم نشده باشد به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند  انتقال موکول به  ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد 

بود. ضمنا مورد مزایده طبق اعام بستانکار بیمه می باشد. تاریخ انتشار آگهی مزایده : 97/10/22
19975 رئیس  اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای فرهاد محدث اصالتا  و وکالتا از طرف سایر وراث آقای حسین محدث )خانم سارا محدث و  خانم  میترا شیخ مطهری و فرزاد محدث( به استناد وکالت نامه شماره 12172- 
1397/02/24 و 12223- 1397/02/29 دفتر اسناد رسمی 1311  تهران با  اعام گم  شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 
4679- 1397/09/11 دفترخانه 574 تهران طی درخواست  و ارده شماره 139785601026026920- 1397/09/11 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است که 
مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد. 1.  نام و نام خانوادگی مالک: وراث آقای  حسین محدث )خانم سارا محدث و خانم میترا شیخ  مطهری 
و فرزاد محدث و فرهاد محدث( 2. شماره پاک 33/11695  واقع در بخش 11 تهران  3. علت  گم شدن: بی احتیاطی 4. خاصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت کاداستری عرصه و 
ا عیان یک دستگاه آپارتمان به شماره 11695 فرعی از 33 اصلی قطعه4 تفکیکی مفروز از 937   فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش 11 تهران به مساحت 106/98 متر مربع واقع 
در سمت غربی طبقه همکف به انضمام انباری قطعه 43 تفکیکی و پارکینگ قطعات 90 و 69  تفکیکی ذیل ثبت 53849 صفحه 347 دفتر 2597 به چاپی 730814 به نام سارا  
محدث ثبت و صادر شده است سپس ششدانگ به موجب سند 6846- 94/6/11 دفترخانه 1311 تهران به حسین  محدث منتقل شده است متعاقبا  نامبرده به  موجب  گواهی 
حصر وراثت  9609970920800702- 1396/07/11 شعبه 9 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف تهران فوت نموده وراث وی  عبارت از فرهاد  محدث و سارا  محدث و فرزاد 
محدث )فرزندان( و خانم میترا شیخ مطهر واحدی )همسر(  می باشند لذا با توجه به ا عام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب  ا عام تا 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  
یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. رونوشت: به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( رونوشت به: 

دفاتر اسناد رسمی جهت اطاع از ا عام فقدان  سند مالکیت و تقاضای صدور المثنی 
19987 – کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قلهک – مصطفی دادفر


