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آگهی

شرکت آب و  فاضاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات تکمیلی مخزن 2500 متر مکعبی  ملکان را از محل اعتبارات عمرانی و با مشخصات ذیل به روش مناقصه )عمومی( با 
ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به پیمانکاران دارای صاحیت واگذار نماید. 

مشخصات پروژه: عملیات تکمیلی  مخزن 2500 متر  مکعبی  ملکان 
الف- مبلغ برآورد اولیه: 7654259446 ریال 

ب-  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 382712972 ریال 
ج- محل اجرای کار: مبارک شهر ملکان 

د- رشته و گروه پیمانکار: آب
ه�- مدت اجرای  کار: 12 ماه 

و- دستگاه نظارت: مدیر دفتر اجرای طرح های تا مین و توزیع آب شهری و مهندسین مشاور آبسو 
ز- محل اعتبار: عمرانی  

ح- پیشنهاد دهنده حائز  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ازم جهت شرکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت 
واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده 

های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد. 
ازم به ذکر است  که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

  www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سا یت اینترنت
شناسه آگهی: 345917                                                                                                                                                                      شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی 

احتراما بدینوسیله به اطاع کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان استانداری وواحدهای تابعه می رساند جلسه مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول ش�رکت تعاونی چند منظوره کارکنان اس�تانداری وواحدهای تابعه راس س�اعت 13/30 روز سه شنبه 
مورخ 97/11/2 درمحل نمازخانه اس�تانداری برگزار می گردد لذا به همین منظور ازکلیه س�هامداران محترم یا نماینده قانونی آنان دعوت می 

شود درجلسه مجمع بطور فعال حضور بهم رسانند 
دستور جلسه

 1- ارائه گزارش ازم ازوضعیت شرکت توسط رئیس هئیت مدیره وبازرس شرکت 
2- تصمیم گیری دررابطه سرمایه گذاری )توسعه شیات و...( یا تقسیم وجه حاصل ازفروش زمین بین سهام داران شرکت 

تذکرات: 
هرسهامدار نمی تواند نمایندگی یا وکالت بیش از دو نفر را داشته باشد وکالت نامه با مهر وامضاء رئیس هیات مدیره شرکت معتبر خواهد بود

اعضاء قبل از ورود به جلسه مجمع عمومی نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام ازم بعمل آورند 
                           اعضاءهیات مدیره شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان استانداری وواحدهای تابعه 

آق�ای حمید نژادقربان نظر به اینکه پرونده ش�ما به اتهام غیبت غی�ر موجه از  تاریخ 
97/07/04 تاکنون، مطابق بند 29 ماده 8 قانون رس�یدگی  به تخلفات اداری در ش�عبه دوم هیأت 
بدوی رس�یدگی  به تخلفات اداری کارکنان تحت رس�یدگی  می باش�د، لذا مقتضی است حداکثر 
ظرف 10 روز از تاریخ نشر این آگهی، دفاعیه کتبی خود را به انضمام  مستندات ازم به این هیأت 

به نشانی ساختمان میرداماد – طبقه دوم – اتاق 203 تسلیم نمایید. 
شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری کارکنان بانک  مرکزی  جمهوری اسامی ایران

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی  چند منظوره کارکنان استانداری وواحدهای تابعه

اباغ اتهام

استفاده از عايق حرارتي در پوسته ساختمان شامل ديوارهاي خارجي سقف نهايي و كف مصرف سوخت ساختمان را حدود 30 درصد كاهش مي دهد .
روابط عمومی شركت گاز استان گیان 

»آگهی  فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی – نوبت اول«
شماره 200971403000107   مورخ 97/10/11 مندرج در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت شماره 98 سال 97

مدیرعام��ل بانک پارس��یان حمای��ت از تولید را از برنامه های وی��ژه بانک ها اعام 
کرد. وی اس��اس مأموریت بانک ها را حمایت و پش��تیبانی از فعاان اقتصادی و 
تولیدکنن��دگان و به ویژه تولید صادرات محور اعام کرده و ش��رایط حال حاضر 
کش��ور را برای حض��ور بانک ها در این عرصه ضروری دانس��ت. به گزارش پایگاه 
خبری دنیای بانک،  کوروش پرویزیان درجریان این بازدید که به همراه خسروانی، 
عضو هیات مدیره، خواجه نصیری، مدیر اعتبارات، بشارتی زاده، مدیرعامل شرکت 
فواد صبح پارس��یان و قاس��م خانی، مدیر امور هماهنگ��ی صورت گرفت، ضمن 
اش��اره به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی ج. ا.ا که حمایت از تولید را در س��رفصل 
برنامه های حمایتی و ویژه بانک ها قرار داده اس��ت، اس��اس مأموریت بانک ها را 
حمایت و پش��تیبانی از فعاان اقتصادی و تولیدکنندگان و به ویژه تولید صادرات 
محور اعام کرده و شرایط حال حاضر کشور را برای حضور بانک ها در این عرصه 

ضروری دانست.
مدیرعامل بانک پارس��یان با اشاره به پروژه هایی که این بانک در راستای حمایت 

از تولید و اشتغالزایی و رفاه اجتماعی مانند؛ طرح آب رسانی به شهرها و روستاها 
و مناطق محروم، تمرکز و توجه ویژه این بانک به مقوله آب و اهمیت آن داش��ته 
اس��ت، تداوم این حمایت و پش��تیبانی را ضرورتی انکارناپذیر بیان کرد. در همین 
راس��تا مقرر شد، بانک پارسیان از شرکت لوله و ماش��ین سازی ایران که یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان لوله های چدنی نش��کن برای انتقال آب آشامیدنی می 
باشد، حمایت و پشتیبانی نماید.گفتنی است؛ بانک پارسیان در راستای حمایت از 
تولید و صنعت کشور و همگام با دولت محترم در طرح هایی از قبیل؛ طرح های 
گندله سازی اپال پارسیان سنگان به ظرفیت ۵ میلیون تن، پارس فواد سبزوار، به 
عنوان یکی از هشت طرح فوادی و استانی کشور با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن فواد 
و همچنین تأمین مالی گازرسانی به مناطق مختلف به خصوص مناطق روستایی، 
حمایت ویژه از بخش استراتژیک کشور با خرید تضمینی گندم، نوسازی ۳۰ هزار 
تاکسی فرسوده در جهت حمایت از منابع بین نسلی و سوخت های فسیلی، توسعه 

اشتغالزایی روستایی و غیره مشارکتی فعال داشته است.

با افتتاح س��ه شعبه جدید، شمار ش��عب فعال بانک آینده در سراسر کشور 
به تعداد ۲۶۰ ش��عبه رس��ید.بانک آینده، در راس��تای ارزش آفرینی هر چه 
بیش��تر برای مش��تریان و برقراری تعامل دوسویه با مخاطبان با تحقق پروژه 
گس��ترش و توس��عه نقاط دسترسی آنها در سراسر کش��ور، نسبت به افتتاح 
ش��عب جدید، اقدام می کند.بر همین اس��اس، روز چهارش��نبه، ۱۹ دی ماه 
س��ال جاری، شعب جدیِد »آرژانتین- ش��هید احمدیان« در تهران، »مشهد- 
بلوار پیروزی« و »قش��م- ولیعصر)عج( « با حضور مدیران ارشد بانک آینده، 

افتتاح شد.بدین ترتیب، با افتتاح شعب مذکور، مجموع کل شعب بانک آینده 
به ۲۶۰ شعبه رسید.

ش��ایان ذکر اس��ت؛ تکمیل ش��بکه ش��عب در بانک آینده، با ه��دف ایجاد 
ظرفیت های جدید برای انجام امور مختلف، به ویژه تسهیل امر خدمت رسانی 
بهت��ر و مؤثرتر به مردم و مش��تریان عزیز، انجام می ش��ود ت��ا بدین ترتیب، 
دسترس��ی به خدمات بانکی برای هم وطنان و مش��تریان گرامی، س��ریع تر، 

سهل تر و ارزان تر، میسر گردد.

ش��رکت پرداخت نوین با هدف ارتقاء کیفیت س��رویس ده��ی و افزایش رضایت 
مش��تریان، نخس��تین دوره جش��نواره پذیرندگان خود با عنوان “لیگ نوین” را با 
همکاری بانک اقتصادنوین برگزار می کند.در اولین دوره لیگ نوین که از بیس��تم 
دی ماه س��ال جاری آغاز و تا بیس��تم فروردین ماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد داش��ت، 
تمامی پذیرندگان ش��رکت پرداخت نوین می توانند با افزایش تراکنش های خود، 
ضمن کسب امتیاز از جوایز این لیگ در سه سطح “جوایز روزانه”، “جوایز ماهانه” 
و “جوایز ارزنده در پایان لیگ نوین” بهره مند شوند. در جشنواره “لیگ نوین” ۳۰ 
جایزه دو میلیون ریالی به صورت روزانه، سه جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی به صورت 

ماهانه و س��ه جایزه یک میلیارد ریالی در پایان دوره س��ه ماهه جش��نواره به قید 
قرعه به پذیرندگان حائز شرایط شرکت در قرعه کشی اهدا خواهد شد. پذیرندگان 
محترم می توانند جهت اطاع از کلیات جش��نواره، مدل کس��ب امتیاز و ش��رایط 
https://pna. ش��رکت در لیگ به وب  س��ایت ش��رکت پرداخت نوین به آدرس
co.ir مراجعه و با نصب اپلیکیش��ن نوین پی از جزییات امتیازات و جوایز برندگان 
اطاع پیدا نمایند. همچنین کارشناسان مرکز ۲4 ساعته امداد پذیرندگان شرکت 
پرداخت نوین به شماره 4۸۰۰۶-۰۲۱ آماده پاسخگویی به سئواات مشتریان در 

این رابطه هستند.

طرح توس��عه اشتغال پایدار روس��تایی و عش��ایری از اولویت های دولت تدبیر و 
امید به ش��مار می رود و بانک کش��اورزی با پرداخت تسهیات در قالب این طرح 
،در ایجاد بیش از ۵۲ هزار شغل نقش اساسی ایفا کرده است.در اجرای نخستین 
مرحله از طرح توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده از 

تس��هیات ۲۹ هزار میلیارد ریالی این بانک ،تعداد ۲۰ هزارو ۸۹۰  طرح و کسب 
و کار در کشور ایجاد شد. با پرداخت این میزان تسهیات، تعداد ۵۲ هزار و ۵۸۰ 
فرصت ش��غلی  با هدف امی��د آفرینی و تحرک اقتصادی در جامعه روس��تایی و 

عشایری کشور ایجاد شد.

مدیرعامل بانک پارسیان
تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید

 با افتتاح سه شعبه جدید، بانک آینده، 2۶0 شعبه ای شد

برگزاری لیگ نوین برای پذیرندگان پرداخت نوین

ایجاد بیش از ۵2 هزار شغل روستایی توسط بانک کشاورزی

تجلیل از ۱۴ قاضی نمونه 
دادگستری استان مرکزی

با حضور دادستان انتظامی قضات صورت گرفت

»حمایت« گزارش می دهد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد

»حمایت« بررسی کرد

قیمت ها 20 درصد کاهش یافت

تنفس مصنوعی به خودروسازان 
با آزاد سازی قیمت ها! 

بانک مرکزی موظف به 
تضمین حقوق سپرده گذاران

 افزایش آمار اهدای عضو 
در گرو فرهنگ سازی

توزیع گوشی های توقیف شده 
در گمرک

13

2

4

2

14

4

»مای�ک پمپئ�و« وزیر ام�ور خارج�ه آمریکا 
دوشنبه ش�ب هفته گذش�ته، پیش از سفر به 
منطقه در حساب کاربری خود در توئیتر، چند 
خطی از اهداف این دوره گردی جدید نوشت و 
مدعی ش�د: »به خاورمیانه می روم تا این پیام 
روشن را به دوستان و ش�رکایمان ارسال کنم 
که آمریکا متعهد به منطقه، متعهد به شکست 
داعش و متعهد به مقابله با فعالیت های بی ثبات 
کننده ایران است.... خروج نیروهای این کشور 
از س�وریه یک تغییر تاکتیک است و به معنی 
تغییر تعهد واشنگتن به نابودی داعش و مقابله 
با نف�وذ ای�ران در خاورمیانه نیس�ت.« افزون 
بر این، وی بناس�ت در لهس�تان در نشس�تی 

ضدایرانی شرکت کند و...

باخت سنگین واشنگتن 
در رینگ منطقه

یاد د اشت

2
2

  دکتر اصغر زارعی

رهبر انقاب طی پیامی به نشست اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:

 بی نیاز کردن کشور از بیگانگان 
جهاد فی سبیل اه است

3

3
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ضرورت تخصیص اعتبار مشخص برای 
اجرای سراسری دستبند وپابند الکترونیکی

گردش ۵۶0 میلیارد تومانی حساب ها

تبدیل تحریم به سمینار باختن قافیه است

صعود ایران با گل های سردار

رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه در گفت وگو با »حمایت« مطرح کرد

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

واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی به تحرکات پمپئو برای اجاس ضدایرانی:

شاگردان کی روش 2 بر صفر ویتنام را شکست دادند

رییس مرکز آمار و فن�اوری اطاعات قوه قضاییه، گفت: مج�ازات جایگزین حبس در 
دس�تور کار قضات  است. حجت ااس�ام حمید ش�هریاری در گفت وگو با »حمایت« 
در خصوص اجرای دس�تبند و پابند الکترونیکی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری، 
اظهارکرد: یکی از سیاست های اباغی و اصلی قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است 
که اجرای طرح پابند الکترونیک می تواند نقش مهمی در تحقق این هدف مهم ایفا کند 

که البته خوشبختانه در...

  شما جوانان انجمن های اسامی می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید

رکورد تازه  از تعطیلی دولت در آمریکا 
جنگ داخلی احزاب آمریکایی بر سر بودجه ادامه دارد
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مدیرعامل بانک پارسیان مطرح کرد



دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به 
برگزاری اجاسی ضدایرانی در لهستان، 
گفت: تبدی�ل تحریم با حداکثر فش�ار به 
س�مینار و کنگره ب�ه معنای باخت�ن قافیه 

است.

»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا از برگزاری 
همایش بین الملل��ی علیه ایران طی م��اه آینده به 
میزبانی لهستان خبر داد. پمپئو در مصاحبه با شبکه 
»فاکس نیوز« با بیان اینکه واشنگتن تاش می کند 
ده ها کشور از مناطق مختلف جهان را برای حضور 
در این نشست گردهم آورد، مدعی شد: این همایش 
برای ارتقای ثب��ات، امنیت و آزادی در منطقه غرب 
آس��یا و با هدف کاهش نفوذ منطقه ای ایران برگزار 
می ش��ود. وی، تاریخ این نشس��ت را س��یزدهم و 
چهاردهم فوریه در لهستان اعام کرده و ادعا کرد: 
باید مطمئن شویم که ایران نفوذ مخّرب)در منطقه( 
نداشته باش��د. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
برای ش��رکت در کنفرانس بین الملل��ی ضدایرانی 
که 13 فوریه در ورش��وی لهس��تان برگزار خواهد 
ش��د، دعوت کرد. وی همچنین روز گذش��ته که به 
ابوظبی امارات رفته بود، با بیان اینکه ایران یکی از 
موضوع های نشست آتی لهستان است، مدعی شد: 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در تضاد با راهبرد 
واشنگتن در برابر تهران نیس��ت. وزیر امور خارجه 
آمریکا که کش��ورش با خ��روج یک جانبه از برجام، 
دست به وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران زده 
است، مدعی ش��د که دولت آمریکا به دنبال زندگی 
خوبی برای ایرانی ها اس��ت! وی ایران را به دخالت 
در امور داخلی کشورهای عربی منطقه متهم کرد و 
گفت که این گونه اقدامات تهران »غیر قابل قبول« 
اس��ت. پمپئو  در مورد ایجاد ائتاف عربی که گفته 
می شود هدف از تشکیل آن مقابله با ایران در منطقه 
است، نیز ادعا کرد: ما به دنبال ایجاد ائتافی متشکل 
از نیروهای عربی هس��تیم که بتواند با چالش ها در 

منطقه خاورمیانه روبه رو شود.
گزافه گویی های س��خیف پمپئو با واکنش مقامات 

کشورمان روبرو شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی روز گذشته در جمع خبرنگاران، در واکنش 
به برگزاری اجاسی ضدایرانی در لهستان که توسط 
وزیر خارجه آمریکا مطرح شد، گفت: تبدیل »تحریم 
با حداکثر فشار« به »س��مینار و کنگره« به معنای 
باختن قافیه است؛ چراکه  آدمی که میگوید تحریم 
با حداکثر فشار، وقتی به س��مینار و کنگره می رسد 

مفهومش این است که قافیه را باخته است.

 دولت لهس�تان نمی تواند ای�ن ننگ را 
پاک کند 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم در واکنش 
به اقدام دولت لهس��تان در پذیرفت��ن میزبانی این 
اج��اس ضدایران��ی، در صفحه ش��خصی خود در 
فض��ای مجازی نوش��ت: ی��اد آوری ب��ه میزبان و 
ش��رکت کنندگان کنفرانس ضدایرانی: کسانی که 
در آخرین نمایش ضدایرانی توس��ط آمریکا شرکت 
کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه 
رانده شده اند و ایران قوی تر از همیشه است. دولت 

لهس��تان نمی تواند این ننگ را پ��اک کند: در حالی 
که ایران لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات 
داد، این کش��ور اکنون میزبان یک سیرک درمانده 

ضدایرانی می شود.
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
نیز در واکنش به برنامه دولت لهستان برای میزبانی 
نشس��ت ضدایرانی دول��ت ترامپ و کش��ورهایی 
که قصد ش��رکت در آن دارند، با انتش��ار عکسی از 
قبرستان لهس��تانی ها در تهران در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی نوش��ت: 1892 لهستانی از 
1942 تاکنون در قبرستان لهستانی ها در قلب تهران 
آرمیده اند. وی افزود: بیش از یکصد هزار لهس��تانی 
پس از آزادی از اردوگاه های کار اجباری استالین از 
راه ایران بازگشتند. قبرس��تان ها در ایران بعداز 30 
س��ال قابل جایگزینی هس��تند، اما مردم تهران 77 
سال است که احترام میهمانان خودرا نگاه داشته اند.

 مقابله به مثل می کنیم
اروپایی ها هم که به مانند قبل، پا در مسیر واشنگتن 

در اقدامات ضدایرانی گذاش��ته اند، اخیرا چند ایرانی 
را با اتهاماتی واهی مورد تحریم ق��رار دادند. بهرام 
قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ضمن 
محکومی��ت تصمیم غیرمنطق��ی و تعجب برانگیز 
اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بی پایه و اس��اس، 
چند تبعه ایرانی را مورد تحریم قرار داده اس��ت، این 
اقدام را نش��انه عدم صداقت کشورهای اروپایی در 

مبارزه با تروریسم خواند. 
وی اف��زود: اتحادیه اروپ��ا به جای ق��رار دادن نام 
گروه ه��ای تروریس��تی و جنایت��کاری همچ��ون 
منافقین و ااحوازیه در فهرس��ت تحریم خود، آنان 
را در اقدام��ات ضدانس��انی و تروریس��تی خود  آزاد 
گذاش��ته و حتی تحت حمایت خود ق��رار می دهد؛ 
اما جمهوری اسامی ایران را که پرچمدار مبارزه با 
تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را مدیون 
آن اس��ت، مورد اتهام قرار می دهد. قاسمی تصریح 
کرد: جمهوری اسامی ایران در پاسخ به این اقدام 
و در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ 
خواهد کرد. س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در 
واکنش به سخنان س��خنگوی وزارت امور خارجه 
فرانس��ه درخصوص برنامه موش��کی کش��ورمان، 
گفت: انتظ��ار می رود فرانس��ه از تک��رار ادعاهای 
نادرس��ت مخالفان برجام خودداری کند.  قاس��می 
افزود: برخ��اف ادعای س��خنگوی وزارت خارجه 
فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف 
پایه گذاری شده است و نه آنچه به عنوان حق طبیعی 
ایران برای تقوی��ت توانمندی های علمی و دفاعی 
خود در قالب برنامه موش��کی توس��عه یافته است، 
برخاف قطعنامه2231 است. وی تصریح کرد: در 
هیچ بخشی از این قطعنامه ایران از برنامه موشکی 
متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است. 
ما قویا معتقدیم تاش برای القاء و تحمیل تفسیر و 
برداشتی نادرست از قطعنامه2231 در مورد برنامه 
موشکی ایران رفتاری غیرمسئوانه است.  به گزارش 
خبرگزاری ها، سخنگوی وزارت خارجه مجددا تاکید 
کرد: برنامه موش��کی ایران دفاعی، ملی، متعارف و 
نه تنها قانونی است، بلکه حق طبیعی ملت ایران به 

شمار می رود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعام کرد: اتحادیه 
اروپ�ا در آزمون اس�تقال عملی اجرای توافق هس�ته ای 

موسوم به برجام موفق نبوده است.

»ماریا زاخارووا« س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه در کنفرانس 
خبری هفتگی خود، در واکنش به این پرس��ش که میزان تاثیرگذاری 
دیپلماسی روس��یه بر اروپا برای تصمیم گیری در مورد ساز و کار اقدام 
مالی برای تس��هیل همکاری با ایران را چگونه ارزیابی می کند، با بیان 
اینکه روسیه در این آزمون موفق بوده است، اظهار داشت: این آزمونی 
طوانی برای جلوگیری از س��یر خصمانه اوضاع در مسیر جستجوی 
راه حلی قابل قبول بود. س��خنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان 
کرد: باید اتحادیه اروپا را تحس��ین کرد که مهارت دیپلماسی در سطح 
عالی را برای رس��یدن به این توافق از خود نش��ان داد، اما آزمون پس 
از امضای برجام و اجرای آن و مخصوص��ا پس از خروج آمریکا از این 

توافق بین المللی آغاز شد.
وی ادام��ه داد: در مورد امکان تاثیرگذاری روس��یه ب��ر اتحادیه اروپا، 
باید متذکر شوم مسکو بارها این مس��اله)ایجاد سازوکار مالی تسهیل 
همکاری با ایران( را در مذاکرات با بروکسل و کشورهای عضو اتحادیه 
مطرح و مورد تاکید قرار داده اس��ت. زاخ��ارووا افزود: برجام صرفا یک 
معامله تجاری یا دوجانبه نیست بلکه توافقی چندجانبه است که ازسوی 
ش��ورای امنیت تایید شده و سندی ازم ااجرا اس��ت. وی با اشاره به 

اینکه ما)روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا( سخن از تجارت و توسعه 
روابط اقتصادی با ایران کردیم و با توافق هسته ای که چند سال پیش 
بوجود آمد، سرمایه گذاران را تشویق به حضور در تهران و توسعه روابط 
به این کشور کردیم، پرسید: اتحادیه اروپا اکنون چه کاری باید بکند؟. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روس��یه افزود: ما می دانیم روانه کردن 
سرمایه و س��رمایه گذاران بزرگ بخش خصوصی چه روندی دارد اما 
آنها را ما تشویق به حضور در ایران کردیم بنابراین باید به این پرسش 
نیز پاسخ دهیم که این شرکت ها چه مقدار زمان نیاز دارند تا استراتژی 

خود را تغییر دهند.
زاخ��ارووا افزود: امروز برخی می گویند این ش��رایط ب��ه دلیل بد بودن 
برجام از بین رفته اس��ت حال آن که واقعیت این است که چون یکی از 
طرف های متعهد به اجرای برجام دیگر از این توافق خوشش نمی آید 
ما با چنین مش��کلی مواجه شده ایم. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با 
بیان اینکه کشورش آزمایش چند سطحی برجام را با موفقیت پشت سر 
گذاشته است، گفت: مسکو به تاش های خود درخصوص این توافق 
در عرصه ه��ای مختلف ادامه می دهد. وی افزود: ش��رکای اروپایی ما 
در برابر آزمون بس��یار جدی قرار گرفته ان��د و همه می دانند که یکی از 
طرف ها)آمریکا( آزمون استقال اروپا را پیش روی شرکای ما قرار داده 
و شرکا در بروکسل در این آزمون موفق نبودند. وی با بیان اینکه عدم 
اس��تقال اروپا تنها در برجام دیده نشده اس��ت، به وضعیت کوبا اشاره 
کرد و گفت: ما ش��اهد پیروی بی نهایت)اتحادیه اروپا( از سیاست های 

آمریکا در برابر کوبا بدون درک دایل هستیم. 
به گزارش ایرنا، سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی روسیه در ادامه با بیان 
اینکه نمایندگان اتحادیه اروپا در مسکو باید درخصوص سیاست های 
خود در قبال ایران به این پرسش پاسخ دهند، افزود: بارها گفته ایم و باز 
می گوییم که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بهتر است به استقال 
در سیاست خارجی برسند و نقشی مستقل در عرصه بین المللی برعهده 

بگیرند.

 اروپا باز وعده داد
علی رغم هش��دارهای پی در پی ایران و دیگر اعضای باقیمانده برجام 
درخصوص اقدام عملی اروپا در برجام، بروکسل تاکنون به وعده بسنده 
کرده و اقدام اجرایی درخصوص برجام را به آینده موکول کرده است. در 
ادامه این روند، »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با نشریه 
آلمانی اش��پیگل مدعی شد: امیدوارم که س��ازوکار مالی با ایران را که 
اجازه می دهد تحریم آمریکا علیه تهران را دور بزند در هفته های آینده 
ایجاد کنیم. وی اش��اره کرد که آخرین جزئیات این س��ازوکار در حال 
بررسی اس��ت. وزیر خارجه آلمان گفت: ما به شدت برای آماده ساختن 
شرایط در تاش هستیم، به طور مثال آنچه به دولت ها مربوط می شود، 
تعیین دفتر این س��ازوکار مالی است. در چنین ش��رایطی رویارویی با 
آمریکا آسان نیست به این دلیل که آنها برای عملی نشدن این موضوع 

فشار وارد می کنند.

اتحادیه اروپا در آزمون عملی برجام نمره قبولی نگرفت
مسکو:

  سیاست  

  دکتر اصغر زارعی 
یادداشت

باخت سنگین واشنگتن در رینگ منطقه
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه شب هفته گذشته، پیش 
از سفر به منطقه در حساب کاربری خود در توئیتر، چند خطی از اهداف این 
دوره گردی جدید نوش��ت و مدعی شد: »به خاورمیانه می روم تا این پیام 
روشن را به دوستان و شرکایمان ارسال کنم که آمریکا متعهد به منطقه، 
متعهد به شکست داعش و متعهد به مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده 
ایران است.... خروج نیروهای این کشور از سوریه یک تغییر تاکتیک است 
و به معنی تغییر تعهد واش��نگتن به نابودی داع��ش و مقابله با نفوذ ایران 
در خاورمیانه نیس��ت.« افزون بر این، وی بناست در لهستان در نشستی 
ضدایرانی ش��رکت کند و با حضور جماعتی که آن ها هم ضرب شس��ت 
ایران اسامی را چشیده اند، حداکثر به ایراد سخنرانی و صدور یک بیانیه 
برای عقده گشایی بپردازد. در این خصوص، نکاتی حائز توجه هستند که 

نمی توان به سادگی از کنار آن ها گذشت.
1. کار آمریکا ش��بیه عربده کشی کسی اس��ت که در دعوا کتک مفصلی 
خورده و حاا که می بیند زورش نمی رس��د و او را از حریف جدا کرده اند، از 
دور فریاد و خط و نشان می کشد. این اتفاق ثابت می کند که آمریکا، شیر 
بی یال و دمی است که نمی تواند به تنهایی حریف ایران اسامی باشد، به 
دنبال یارکشی اس��ت و کشوری که به قول خودش ابرقدرت و چهار دهه 
است که انقاب اسامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده، اکنون در 

برابر ما کم آورده است.
2. پمپئو فرار از سوریه را »تغییر تاکتیک« نامگذاری کرده و از این طریق 
خواسته تا به ش��رکای منطقه ای خود دلگرمی بدهد اما واقعیت این است 
که آمریکا قافیه را در سوریه باخته و لفاظی و نطاقی، چیزی از برد شیرین 
محور مقاومت و باخت س��نگین واشنگتن در رینگ منطقه کم نمی کند. 
این چه تاکتیکی است که بر مبنای آن، بعد از هشت سال موش دواندن و 
سپس دخالت مستقیم نظامی، همه نیروهای پنتاگون باید از سوریه خارج 
ش��وند و برای رد گم کردن عنوان شود که ترکیه به جای آمریکا به جنگ 
با داعش ادامه خواهد داد؟! با ایران که همیش��ه مخالفید و از اول هم این 
موضع را اعام کرده اید؛ تغییر تاکتیک ش��ما این است که جا برای ترکیه 

باز کنید، بروید و علیه ایران توئیت بزنید؟!
فرض را بر این هم بگیریم که این نوعی تغییر تاکتیک اس��ت، از کی تا به 
حال کس��انی که خود در ترویج تروریسم تکفیری با سعودی ها گاوبندی 
کرده اند، ادعای مبارزه با آن را دارند؟ تروریسم را خودتان به وجود آورده اید 
و حاا که می بینید تو دهنی خورده اید و از عهده هزینه های نظامی و حیثیتی 
آن بر نمی آیید، جان خود را برداش��ته و کار را به بازیگرانی س��پرده اید که 

نزدیک بود در پی یک کودتای چندساعته، از حاکمیت ساقط شوند!
3. بخشی از این تغییر تاکتیک کاریکاتوری، در لهستان کلید خواهد خورد 
و کاخ سفید در ادامه س��ناریوی مضحک ناتوی عربی، به دنبال ائتافی 
ضدایرانی با مشارکت عریان تر اروپایی هاس��ت. این نشست کذایی هم 
یادآور جلسه »گروه دوستان سوریه« است که 85 کشور به دنبال رسیدن 
به سراب سرنگونی نظام سوریه شتابان در پی آمریکا دویدند. معلوم نیست 
اینها چه دوس��تانی هستند که حداقل از سه سال پیش به این سو، حتی از 
یکدیگر یاد هم نمی کنند و قول و قسمشان برای برکناری رئیس جمهور 
قانونی سوریه چنان آب رفته که کسی نمی داند اکنون کجا هستند!! خنده 
دارتر اینکه برخی از آن ها که همیش��ه برای مردم مظلوم سوریه گریبان 
می دریدند و خود را دوس��ت آن ها جا زده بودند، حاا برای افتتاح سفارت 
خانه های خود در دمشق، از یکدیگر سبقت می گیرند و به دنبال بازگرداندن 

کرسی سوریه در اتحادیه عرب هستند.
4. پمپئو در تشریح نشست لهستان گفته که »این کشورها با هدف تمرکز 
بر ثبات خاورمیانه، صل��ح، آزادی و امنیت در این منطقه گرد هم خواهند 
آمد و حصول اطمینان از اینکه ایران تأثیر کارشکنانه ای ندارد، یک رکن 

مهم این نشست است«!
 این در حالی اس��ت که بدون هیچ چک و چانه ای، این جمهوری اسامی 
است  که تعیین کننده معادات منطقه بوده و موضعی که ما از هشت سال 
پیش در قبال سوریه و بعدها در مورد عراق و یمن گرفتیم، اکنون در حال 
رخ دادن اس��ت. اوبامای مؤدب و تیم تروریست پرورش سخن از 4 دهه 
مبارزه برای نابودی داعش به می��ان می آوردند ولی حرفی که جمهوری 
اسامی در ابتدا مطرح کرد، در آخر کار به آن رسیدند و شیر فهم شدند که 

هر چه ایران بگوید همان می شود.
5. از نظ��ر اقتص��ادی هم گوش ک��ردن به آنچه انقاب اس��امی حکم 
می کند، صد در صد به نفع مستاجران کاسبکار و زرساار کاخ سفید است. 
اگر هشت س��ال پیش رویکرد قاطع ایران اسامی را جدی گرفته بودند، 
هم آبرویش��ان نمی رفت که بخواهند مفتضحانه فرار کنند و هم به قول 
ترامپ، 7 هزار میلیارد دار باای هیچ هزینه نمی کردند. البته به مصداق 
اینکه »جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است«، اان هم برد کرده اند 
که از سوریه در حال گریز هس��تند، چون اگر می ماندند، بی تردید ویتنام 
شماره 2 برایشان رقم می خورد. ارتش سوریه با کمک نیروهای همردیف 
چنان روحیه گرفته اس��ت که عن قریب و پس از پاکسازی ادلب، اهداف 
آمریکایی تبدیل به یک سیبل ثابت و دلچسب برای آن ها تبدیل می شوند و 
هر روز باید جنازه سربازانشان را از بیابان های سوریه جمع کنند که خوراک 

سگها و شغال ها نشود.
6. بس��یاری از کشورها هم دیگر حاضر نیس��تند که جدول خواسته های 
متقاط��ع واش��نگتن را پر کنن��د و منافع خ��ود را بخاطر آمری��کا و رژیم 
صهیونیستی به خطر اندازند. همینکه کشورهای منطقه و برخی دولت های 
اروپایی راه »تعامل« را به جای »تقابل« با دولت مشروع و قانونی سوریه 
برگزیده اند، نشان می دهد که حنای کاخ سفید دیگر برای آن ها رنگی ندارد 

و به دنبال تأمین منافع خود هستند.
7. پمپئو وقیحانه روس��یه و ایران را »مجریان ش��رور خاورمیانه« خواند! 
و گفته اس��ت که »امیدواریم آن ها را همراه با حکومت و همه طرف های 
ذی نفع در آنجا )سوریه( بر سر میز مذاکره بیاوریم تا درباره شکل ساختاری 
که سوریه پس از یک جنگ داخلی باید داشته باشد، گفت وگو کنند.« اوًا 
که به فرموده امام راحل )ره( اگر رفراندوم کنند که منفورترین و شرورترین 
کشور دنیا کدام است، بدون شک آمریکا از دل نتایج آن بیرون خواهد آمد 
و کسی تردیدی ندارد که آمریکا در حال حاضر شرورترین دولت در جهان 
به شمار می رود، ثانیاً همین اظهار نظر رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا از 
ناامیدی کامل واشنگتن برای نقش آفرینی در آینده سیاسی سوریه نشان 
دارد، چراکه پشتوانه گفتگوی سیاسی، پیروزی نظامی است که واشنگتن 
اکنون در هیچ کدام از آن ها ابداً حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین، نشست 
ورشوی لهستان نیز به این علت که منطبق بر واقع گرایی نیست مانند سایر 

راهکارهای آمریکایی برای غرب آسیا شکست خواهد خورد.
طرفه آنکه آمریکایی ها به شدت نگران این مسئله هستند که خروج آن ها 
در سوریه، به پای ضعف آن ها نوشته نشود اما حقیقت این است که تفسیر 
و تعبیری جز این نمی توان داشت چراکه دیر یا زود، این نیروهای مقاومت 
هس��تند که کنترل مرزهای عراق و سوریه و بلکه تمام منطقه را به دست 

خواهند گرفت و نسخه کامل متجاوزان اشغالگر را خواهند پیچید.

گزیده ها

بانک مرکزی موظف به 
تضمین حقوق سپرده گذاران

 ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی 
اقتصادی روز گذشته با حضور 
آیت اه صادق آملی اریجانی، 
حجت ااسام حسن روحانی 
و علی اریجانی روس��ای سه 
ق��وه و دیگر اعضاء تش��کیل 
جلسه داد. در این جلسه بررسی 
طرح اصاح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک 
مرکزی در این زمینه بررسی شد. به موجب این طرح، بانک مرکزی 
موظف اس��ت با بهره گی��ری از تمامی ابزاره��ای نظارتی، حقوق 

سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند. 
همچنین مبارزه جدی، جامع و ریش��ه ای با موارد فس��اد اقتصادی 
مورد تأکید قرار گرفت و از دبیرخانه ش��ورای عالی خواس��ته شد، با 
اس��تفاده از تجارب گذشته، سازوکار مناس��ب در این زمینه را برای 
طرح در جلس��ات آتی ارای��ه کند. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تاش 
و س��ازندگی و امید به آینده که تخریب آن در دستور کار بدخواهان 
کشور قرار گرفته است، مورد تأکید قرار گرفت و از همه رسانه های 
کشور دعوت شد تا این توطئه  بدخواهان را برای مردم تبیین نموده 
ونسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای انقاب اسامی و مقابله 

با جنگ روانی دشمنان اهتمام کنند.

ایرانی ها
فعا به گرجستان نروند

 وزارت امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران با توجه به شیوع 
در  خوک��ی  نفوان��زای  آ
اطاعیه ای از هموطنان ایرانی 
خواس��ت ک��ه از س��فر غی��ر 
گرجس��تان  ب��ه  ض��روری 
ای��ن  خ��ودداری کنن��د. در 
اطاعیه آمده اس��ت: با توجه به اخبار مربوط به  شیوع آنفوانزای 
خوکی در کشور گرجس��تان، به هموطنان عزیزی که قصد سفر به 
این کش��ور را دارند، توصیه می شود جز در موارد ضروری، تا اطاع 
ثانوی، از سفر به گرجستان خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ها، 
پیش از این و در پی تشدید روند ریجکت و ممانعت از ورود تعدادی 
از هموطنان ایرانی در مبادی ورودی گرجستان، وزارت امور خارجه 
ایران در اطاعیه ای خطاب به شهروندان ایرانی که قصد مسافرت 
به گرجستان را دارند از آنها خواست که نکاتی را مدنظر قرار دهند از 
جمله اینکه اطاعات کامل در خصوص س��فر و قوانین و مقررات 
داخلی گرجستان را تنها از مبادی رسمی آن کشور اخذ کرده و در دام 

باندهای کاهبردار قرار نگیرند.

فرار آمریکا از سوریه 
دلیلی بر پیروزی مقاومت است

 س��ردار احمد وحیدی رییس 
دانشگاه عالی دفاع ملی، با بیان 
اینکه خروج آمریکا از س��وریه 
نوعی فرار محسوب می  شود، 
گفت: فرار آمریکا از س��وریه، 
دلیلی بر پی��روزی مقاومت در 
این منطقه اس��ت. وی گفت: 
آمریکایی ها چه بپذیرند و چه نپذیرند، شکست خورده اند اما در تاش 
هستند وانمود کنند چنین شکستی رخ نداده است. رییس دانشگاه 
عالی دفاع ملی در گفت وگو با مهر، به برگزاری همایش بین المللی 
دفاع و امنیت در غرب آس��یا در دانش��گاه عالی دفاع ملی اش��اره و 
خاطرنشان کرد: ما در این همایش، تاش کردیم تصویری حقیقی 
از امنیت و دفاع در منطقه ارائه دهیم تا بتواند راهنمایی مناسب برای 

کشورهای منطقه به منظور ایجاد صلح و ثباتی پایدار باشد.

اروپا از حمایت 
منافقین دست بردارد

 محمود واعظ��ی رییس دفتر 
رییس جمهوری با انتقاد شدید 
از برخی کشورهای اروپایی به 
دلیل متهم ک��ردن تهران به 
حمای��ت از تروریس��م، اظهار 
داش��ت: اروپ��ا در ص��ورت 
صداقت، از حمایت منافقین و 
گروه های تجزیه طلب دست بردارد. وی در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ 
به س��والی درباره تحریم ایران توسط اروپا، اظهارداشت: اروپا نباید 
فراموش کند که این جمهوری اسامی ایران بود که به یاری مردم 
عراق و سوریه ش��تافت تا با تروریسم داعشی به طور مؤثر بجنگد. 
واعظی در پاس��خ به پرسش��ی درباره کانال مالی با اروپا)SPV( و 
انتظارات تهران از اتحادیه اروپا در این عرصه، اظهارداشت: در عین 
اینکه تحریم های اخیر اروپا را محکوم می کنیم، از اروپا انتظار می رود 
که حمایت از برجام و مخالفت با تحریم های آمریکا را به اقدام عملی 
تبدیل و تعهدات خود در چارچوب برجام را عملیاتی کند. رییس دفتر 
رییس جمهوری در ادامه تأکید کرد: سیاست ایران هراسی که با هدف 
ایجاد یک دش��من موهوم برای فروش بیشتر تسلیحات مرگبار به 
منطقه و تسلط رژیم صهیونیستی بر امور کشورهای منطقه دنبال 

می شود، خریدار ندارد.

وحدت برابر دشمن راه مقابله 
با تهدیدات

 غامرض��ا جال��ی ریی��س 
س��ازمان پدافند غی��ر عامل 
کش��ور راه��کار مقابل��ه ب��ا 
تهدیدات سیاس��ی دشمن را 
ایجاد وح��دت و یک صدایی 
مقابل آنان دانست و گفت: باید 
دش��منان ما تنها ی��ک صدا از 
کشور بش��نوند و یک تصویر قدرتمند از جمهوری اسامی در برابر 
خود ببینند. وی در نشست روسا و دبیران کمیته  های پدافند غیرعامل 
دستگاه های اجرایی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار 
داشت: در س��ال جاری نقشه های بسیاری علیه جمهوری اسامی 
طراحی ش��د و دشمن به دنبال ایجاد تابس��تان داغ برای ما بود، اما 
توانس��تیم به خوبی از این مسائل عبور کنیم. به گزارش ایسنا، وی 
ادامه داد: آنها در ابتدا موضوع خروج از برجام را در پیش گرفتند تا با 
خروج از آن تحریم و فش��ار را به ما تحمیل کنند و بتوانند به اهداف 
خود برس��ند. اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که نمی توانند طرح 
براندازی را دنبال کنند و در یک عقب نشینی آشکار مساله فشار برای 

تغییر رفتار جایگزین کردند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

فرمانده نی�روی دریایی ارت�ش از الحاق 
زیردریایی فاتح به ناوگان این نیرو در نهم 

بهمن ماه سال جاری خبر داد.

دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش روز گذشته در حاش��یه مراسم یادبود والده 
فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره الحاق زیر دریایی فاتح به ناوگان این 
نیرو، اظهار داشت: این زیردریایی نهم بهمن ماه 

سال جاری به ناوگان نداجا ملحق می شود. 
وی همچنین درباره زم��ان اعزام ناوگروه نیروی 
دریای��ی ارتش به اقیانوس اطلس ب��ا بیان اینکه 
»ان شااه به زودی این ماموریت آغاز می شود«، 
خاطر نش��ان کرد: هرجایی که مملکت اراده کند 
نداجا حضور داش��ته باش��د، اینکه کدام اقیانوس 
باشد، مهم نیس��ت؛ چراکه در همه دریاهای آزاد 
امکان حضور ب��رای همه ملت ها وجود دارد و هر 
ملتی که قدرت دریانوردی داشته باشد، می تواند 

در دریاهای آزاد حضور داشته باشد.
 به گزارش تسنیم، فرمانده نداجا همچنین درباره 

آخرین وضعیت ناوش��کن دماون��د، تصریح کرد: 
هفته پیش از روند بازسازی ناوشکن دماوند بازدید 
کردیم؛تاکنون کار س��ازه تمام ش��ده و اقدامات 
مربوط به روس��ازه نیر در حال اتمام است. دریادار 
خان��زادی گفت: امیدواریم تا پایان س��ال دماوند 

در آب باشد.
امیر عزیز نصیرزاده جانشین فرمانده نیروی هوایی 
ارتش هم در جمع خبرنگاران، تأکید کرد: پیام ما به 
ملت ایران این است که ما آماده پاسخگویی به هر 
تهدیدی هستیم و پیام ما برای ملت های منطقه و 
کشورهای همسایه پیام صلح و دوستی است زیرا 
ما هرچه آماده تر باشیم امنیت منطقه بهتر تامین 
شده و نیازی به حضور بیگانگان در منطقه نیست. 
وی تصریح کرد: بزرگترین دس��تاورد ما 40سال 
تعمیر و  نگهداری هواپیماها اس��ت. مستش��اران 
آمریکایی که بعد از انق��اب از ایران رفتند، فکر 
می کردند ما چند ماه هم نمی توانیم این هواپیماها 
را عملیات��ی نگهداری��م اما امروز ن��ه تنها پس از 
40سال این هواپیماها را عملیاتی نگهداشته ایم 

بلکه آنها را بهینه کرده و ارتقا دادیم.

وزی�ر ارش�اد دوران فتن�ه 88 جزئی�ات 
جدیدی از جلس�ه میرحس�ین موسوی با 
رهب�ر معظم انق�اب را پ�س از انتخابات 

ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.

محمدحس��ین صفارهرن��دی وزی��ر فرهنگ و 
ارش��اد اس��امی در دوران فتنه88 در مورد دلیل 
تماس ش��ورای عالی امنیت ملی برای رفع فیلتر 
سایت میرحس��ین موسوی گفت: آنطور که برای 
من نقل کردند، در دیداری ک��ه ظاهرا عصر روز 
24خردادماه88، آقای موسوی خدمت رهبر معظم 
انقاب می رسند، مقام معظم رهبری وقتی به آقای 
موس��وی اعتراض می کنند که چرا موضوع را به 
کف خیابان می کشید، مگر شما خودتان نمی دانید 
که وقتی این حرکت انجام می شود، دیگر ادامه آن 
در دست شما نخواهد بود و دیگران این تحرک را 
راهبری و هدایت می کنند؟ موسوی هم می گوید 
مردم خیال می کنند حق آنها ضایع ش��ده است و 
می خواهند احقاق حق کنند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند که این کارها راهش نیست و شما مردم 

را توجیه کنید که این کار درس��تی نیست و باید از 
جانب ش��ما این حرف ها به جامعه منعکس شود. 

خود شما هم طرفدار هرج و مرج نیستید.
صفارهرن��دی در ادامه گفت وگو ب��ا مهر، خاطر 
نش��ان کرد: پس از این فرمایش��ات رهبر معظم 
انقاب، آقای موس��وی می گوید من رسانه ای در 
اختیار ندارم که بخواهم از آن طریق به جامعه پیام 
بدهم. مقام معظم رهبری فرمودند چرا؟ موسوی 
می گوید س��ایت های من را فیلتر کرده اند. مقام 
معظم رهبری هم به دفتر می فرمایند به شورای 
عالی امنی��ت ملی بگویید که س��ایت های آقای 
موس��وی را رفع فیلت��ر کنند. وی اف��زود: فردای 
آن دیدار که این بزرگواری از س��وی رهبر معظم 
انقاب صورت گرفت و سایت رفع فیلتر شد، اولین 
مطلبی که آقای موسوی در سایت منتشر کرد، پیام 
دعوت به حضور خیابان��ی برای راهپیمایی بدون 
مجوز 25خرداد بود. یعنی درست عکس آن چیزی 
که اخاقاً و عم��ًا در حضور مقام معظم رهبری 
تعهد کرده بود که اگر س��ایتش رفع فیلتر شود با 

مردم حرف بزند، انجام داد.

زیردریایی فاتح بهمن ماه
به ناوگان نداجا ملحق می شود

سران فتنه
خلف وعده کردند

صفارهرندی:دریادار خانزادی: 

حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی به پنجاه و سومین نشست 
اتحادی�ه انجمن های اس�امی دانش�جویان در اروپا، تأکید 
کردند: پیوستن دانش�جویان ایرانی در هر نقطه از جهان به 
حرکت پیش�رفت و بی نی�از کردن کش�ور از بیگانگان، جهاد 

فی سبیل اه است. 

متن پیام رهبر انقاب اسامی که روز گذشته حجت ااسام جواد اژه ای آن 

را در مرکز اسامی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که ش��ما دانشجویان در ش��مار برترین امیدهای آینده 
کش��ورید. آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون 
خیل عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند 
و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه وجود 

حس می کنند. دانشجویان امروز ما -در هر نقطه جهان- این فرصت را 
خواهند داشت که به این مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور 
را از بیگان��گان کامًا بی نیاز کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه 
و خدایی انجام گیرد، جهاد فی سبیل اه است. شما جوانان انجمن های 
اسامی می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون 

شما را از خداوند خواهانم.
سیّدعلی خامنه ای- 20 دی 13۹7

رهبر انقاب طی پیامی به نشست اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:
بی نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل اه است

واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی به تحرکات پمپئو برای اجاس ضدایرانی:

تبدیل تحریم به سمینار باختن قافیه است
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متهمانی در  پرونده سقوط هواپیمای 
تهران-یاسوج تحت تعقیب قرار دارند

معاون دادس��تان کل کش��ور از ادامه بررسی پرونده س��قوط هواپیمای 
تهران- یاسوج در هیأت سه نفره پس از یکسال خبر داد.

محمدجواد حشمتی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای شرکت 
هواپیمایی آسمان که منجر به جان باختن 60 مسافر و 6 خدمه پروازی شد، 
اظهارکرد: با توجه به اینکه به نظر کارشناس��ی این پرونده قبًا اعتراض 
شده بود، موضوع برای بررسی دوباره به هیأت جدید محول شد اما هیأت 

کارشناسی هنوز نظر نهایی خود را ارائه نکرده است.
معاون دادستان کل کشور به ایرنا، گفت: باید هیأت کارشناسی نظر نهایی 
خود را ارائه کند و بعد از آن بازپرس پرونده که بنا به اذعان خودش، پرونده 
را به طور کام��ل مطالعه کرده، تصمیم بعدی را اتخاذ می کند البته این در 

صورتی است که به نظر هیأت کارشناسی جدید نیز اعتراض نشود.
حش��متی در پاس��خ به این پرس��ش که نظرات هیأت کارشناسی تا چند 
مرتبه قابل اعتراض است، گفت: هیأت های کارشناسی 11 نفره هم داریم 
اما قاضی تش��خیص می ده��د که اعتراض به نظریه هیأت کارشناس��ی 

موضوعیت دارد یا خیر؟
معاون دادس��تان کل کشور در امور حقوق عامه اضافه کرد: در حال حاضر 
منتظر نظر هیأت کارشناسی سه نفره هستیم. قبًا کارشناس درباره این 
پرونده نظر خود را داده بود و پرونده هم به جاهای خوبی رسیده بود اما چون 
به نظر کارشناس اعتراض صورت گرفت، پرونده به هیأت سه نفره ارجاع 

شد تا هیأت سه نفره کارشناسی نیز موضوع را بررسی کنند.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا در پرونده س��انحه سقوط هواپیمای 
ش��رکت هواپیمایی آس��مان، افرادی به عنوان متهم تح��ت تعقیب قرار 
دارند ی��ا خیر، اظهارکرد: بله. اصًا نظر کارشناس��ی درباره درصد تقصیر 

خود افراد است.

جلوگیری از فعالیت غیرمجاز معادن 
مخرب محیط زیست 

رییس کل دادگستری اس��تان مازندران با اعام ادامه ممنوعیت فعالیت 
معادن دشت نظیر در منطقه کجور، گفت: این معدن و سایر معادن استان 
که فعالیت آن ها مغایر با قوانین محیط زیس��ت است باید تعطیل شوند تا 

احداث مجتمع های شن و ماسه محقق شود.
حجت ااسام محمدعلی تقوی فرد در جلسه بررسی فعالیت معادن دشت 
نظیر، بیان کرد: تا زمان احداث مجتمع های شن و ماسه، اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اجازه تمدید مجوز فعالیت این معادن را ندارد و تا 
محقق شدن این مهم، هیچ برداشت شن و ماسه و استفاده از سرمایه های 
محیط زیس��ت در منطقه دشت نظیر و سایر معادن مغایر با محیط زیست 

صورت نخواهد گرفت.
رییس کل دادگستری مازندران در پاس��خ به درخواست برخی حاضران 
در جلس��ه مبنی بر امهال مجدد برای ادامه فعالیت چند ماهه این معادن، 
تصریح کرد: انگیزه ای برای احداث مجتمع های ش��ن و ماس��ه در استان 
نمی بینم؛ ضمن اینکه س��ازمان همیاری ش��هرداری های استان نیز به 
فلسفه وظایف خود در اجرا و احداث مجتمع شن و ماسه به شکل مطلوب 

عمل نکرده است.
تقوی فرد خاطرنش��ان کرد: طی س��ال های اخیر صحبت های زیادی در 
شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص معادن استان مطرح و در مورد 
انتقال معادن به مناطق مورد تأیید همه دس��تگاه های اجرایی استان نیز 

نظراتی مطرح شده که تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است.
رییس کل دادگستری اس��تان مازندران با بیان اینکه همه باید قاطعانه از 
محیط زیست حمایت کنیم، برخی معادن منطقه دشت نظیر را فاقد مجوز 
و این مساله را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت: وضعیت محیط زیست 
در منطقه دشت نظیر بحرانی است و باید هرچه سریعتر  نسبت به ساماندهی 
شن و ماسه ناشی از سیاب اخیر از رودخانه چشمه کیله تنکابن اقدام شود.

تقوی فرد یادآورشد: سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران باید 
به عنوان مجری با جدیت نس��بت به احداث مجتمع های شن و ماسه در 
استان اقدام کند و دستگاه قضایی استان نیز در راستای رفع موانع احداث 
این مجتمع از سازمان همیاری شهرداری های استان حمایت خواهد کرد.

در ادامه با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار، مدیرکل محیط 
زیست استان، سرپرست منابع طبیعی استان مازندران نوشهر، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای مازندران، سرپرست سازمان همیاری شهرداری های 
استان و فرماندار نوش��هر در خصوص وضعیت معادن دشت نظیر منطقه 
هراز بحث و تبادل نظر شده و دستورات ازم در این خصوص توسط رییس 

کل دادگستری استان مازندران صادر شد.

پرداخت 327 میلیارد ریال خسارت
به زیان دیدگان تصادفات رانندگی

ریی��س صندوق خس��ارت های بدنی اس��تان کرمان، گف��ت: در 9 ماهه 
ابتدای سال جاری 327 میلیارد ریال خسارت به افراد زیان دیده پرداخت 
شده است. معین ش��جاعی با اعام اینکه ش��عبه کرمان صندوق تأمین 
خس��ارت های بدنی از س��ال 94 آغاز به کار کرده اس��ت، اظهارکرد: آمار 
زیان دیدگان در س��ال 96 نسبت به س��ال 95 به میزان 7 درصد کاهش 
یافته است و تعدادی زیان دیدگان در 9 ماهه ابتدای سال جاری در استان 
کرمان 507 نفر بوده اس��ت که در همین مدت 327 میلیارد ریال خسارت 
پرداخت شده اس��ت. وی در ادامه افزود: تعداد زیان دیدگان در سال های 
95 و 96 به ترتیب 771 و 719 نفر بوده اس��ت که در مجموع یک هزار و 
44 میلیارد ریال خسارت طی این دو سال به این افراد پرداخت شده است.
رییس صندوق تأمین خسارت های بدنی استان کرمان گفت: استان کرمان 
با حدود یک هزار و 100 فوتی و 15 هزار مجروح رتبه چهارم کشوری در 
آمار فوتی و رتبه 8 کشوری در آمار جرحی را داشته است که متأسفانه این 

آمار در چند سال اخیر همواره با روند روبه رشد مواجه بوده است.
ش��جاعی اضافه کرد: میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی هر ساله 
منجر به فوت 17 هزار نفر و مجروحیت بیش از 350 هزار نفر می شود که 
این آمار آثار زیان بار مالی، اقتصادی، روانی و اجتماعی برای حاکمیت به 
همراه داشته و هزینه های بسیار سنگینی به بودجه کشور و استان تحمیل 
کرده اس��ت. وی به اقدامات صندوق تأمین خسارت های بدنی در استان 
اشاره و عنوان کرد: پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن، فرهنگسازی 
در ح��وزه تصادفات رانندگ��ی از طریق اجرای دو طرح جامعه کش��وری 
)طرح های پوشش بیمه موتورسیکلت سواران و ماشین آات کشاورزی 
فاقد بیمه نامه(، بازنگری نس��بت به فرآیند های اجرایی در زمینه تأسیس 
شعبه در سطح اس��تان ها و همچنین اقدامات گسترده در حوزه صیانت از 
منابع صندوق از جمله اقداماتی بوده که در چند سال اخیر انجام شده است.

ش��جاعی با بیان این مطلب ک��ه اقدامات صندوق تأمین خس��ارت های 
بدنی در چهار سال گذش��ته منجر به آزادی و یا جلوگیری از زندانی شدن 
28 هزار نفر از زندانیان غیرعمد در سراس��ر کشور شده است، افزود: این 
اقدامات فارغ از موضوعات اقتصادی آثار اجتماعی و روانی بسیار مناسبی 

به همراه داشته است.

بررسی 4 هزار پرونده شکایت 
در حوزه واردات خودرو

 معاون سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: حدود چهار هزار پرونده در 
زمینه واردات خودرو در تعزیرات در حال رسیدگی است که در صورت 

عدم تحویل به موقع خودرو، این میزان پرونده افزایش می یابد.
محمدعلی اسفنانی درباره چگونگی ترخیص 13 هزار خودروی دپو 
ش��ده از گمرک، اظهارکرد: حجم قابل توجهی از شکایات مردم به 
تعزیرات رسید که برای خودرو ثبت نام کرده اند ولی قادر به دریافت 
آن نبوده اند. ش��رکت ها نیز ادعا می کردند، ثبت س��فارش شده اما 

خودروها در گمرک مانده اند.
مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران با اش��اره به جلس��ه روزگذشته با 
40 ش��رکت واردکننده خودرو، افزود: در این نشس��ت، مشکات 
این ش��رکت ها بررس��ی ش��د و عزم دولت برای ترخیص به موقع 

خودروها است.
اسفنانی گفت: عده ای مدعی بودند خودرو را در کشورهای همسایه 
خریده اند و خودرو در انبار آنها است ولی از زمانی که واردات ممنوع 
ش��ده اس��ت، اجازه ترخیص ندارند؛ در حالی که در آن کشور پول 
خودرو پرداخت شده است و حتی هزینه انبارداری را نیز می پردازند.
وی اضافه کرد: بعید است دولت برای اینکه چند شرکت واردکننده را 

از نظر مالی تقویت کند، چنین تصمیمی علیه مردم بگیرد.
وی همچنین از صدور رأی جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب 

برای یک شرکت خودروساز داخلی خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران بیان داشت: این شرکت 
خودروس��از توس��ط یکی از ش��عب تعزیرات حکومتی محکوم به 
جمع آوری هم��ه خودروهای تولیدی از نوعی خاص از بازار ش��ده 

است که دارای عیب در شاسی، محور و اکسل )میله فرمان( بود.
اس��فنانی با بیان اینکه این رأی غیرقطعی است، گفت: رأی صادره 
بسیار مهم است چراکه برای اولین بار یک شرکت خودروساز ملزم 

به جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

سازش در 25 درصد از طاق ها 
طی 18 ماهه گذشته

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد مؤسسات داوری 
تأثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم داشته است، افزود: 
هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی پذیرد، اما اجرای 

احکام این مؤسسات توسط دادگستری انجام می شود.
سید محمد موسوی در چهل و ششمین نشست شورای پیشگیری از 
وقوع جرم با حضور مسئوان قضایی و جمعی از مدیران دستگاه های 
اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به رسالت ذاتی مؤسسات 
داوری در برقراری صلح و سازش میان مردم، اظهارکرد: مسئوان 
قضایی اس��تان به دلیل اهمیت موضوع حل و فصل مسالمت آمیز 
اختافات، تشکیل مؤسسات داوری را از سال 1388 در دستور کار 
خود قرار دادند و امروز تعداد 13 مؤسسه داوری فعال و نیمه فعال در 

استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری با تأکید بر این نکته که ایجاد مؤسس��ات 
داوری تأثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم داش��ته 
اس��ت، افزود: هرچند ص��دور آراء داوری در دادگس��تری صورت 
نمی پذیرد، اما اجرای احکام این مؤسسات توسط دادگستری انجام 
می ش��ود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت 
آرا صادره به طور ویژه ای نظارت کرد و اجازه نداد عده ای با کس��ب 
مجوز تأس��یس نهاد داوری، این مراکز را ابزاری برای کسب سود و 

منفعت های مالی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: بر این اس��اس ما با اداره کل ثبت اس��ناد و اماک 
استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز مؤسسات 
داوری، به دادگس��تری معرفی و به نوعی اعط��ا مجوز به این افراد 
منوط به کس��ب موافقتنام��ه از معاونت پیش��گیری از وقوع جرم 

دادگستری استان شود.
موس��وی اضافه کرد: همچنین ما توافق کردیم به منظور اس��تفاده 
مطلوب تر از ظرفیت مؤسس��ات داوری ش��رط ارجاع به داوری در 
عقودی مانن��د خرید و فروش خ��ودرو یا ازدواج گنجانده ش��ود تا 
اختافاتی که ممکن اس��ت بین طرفین پدید آید به این مؤسسات 
ارج��اع ش��ود. وی در ادامه گفت: براس��اس ای��ن تاش ها و طبق 
ارزیابی های صورت گرفته طی 18 ماه گذشته 25 درصد از طاق ها 

در استان به صلح و سازش منجر شده است.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اظهارکرد: نباید اجازه دهیم پدیده طاق که 
بیشتر ناشی از عدم مهارت های ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی 
آن ها از یکدیگر اس��ت در جامعه افزای��ش یابد چراکه طاق زمینه 

آسیب های اجتماعی بسیاری را فراهم می سازد.

بازدید از 20 حوزه قضایی در فارس
رییس کل دادگستری اس��تان فارس با بیان اینکه تاکنون بیش از 
20 حوزه قضایی در سراس��ر استان مورد بازرس��ی و بازدید میدانی 
قرار گرفته است، گفت: تأکید بر تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور 
مراجعان در کوتاهترین زمان و کاهش اطاله دادرسی، حساسیت در 
پیگیری پرونده های مه��م و نظم و انضباط اداری از جمله تذکرات 

مدیریت ارشد قضایی استان در حوزه های قضایی است.
علی القاصی در دیدار سرزده از حوزه های قضایی بیضاء و کامفیروز، 
اظهارک��رد: در این بازرس��ی ها عملکرد کارکنان در س��ازمان را با 
معیار های مشخص و منطبق با اهداف مجموعه قضایی مورد بررسی 
قرار می دهیم تا زمینه ایجاد هماهنگی بیش��تر در راس��تای اجرای 
وظایف و تکالیف سازمانی در فضایی مناسب و استاندارد فراهم شود.

رییس کل دادگستری فارس با اش��اره به اینکه دستگاه  قضایی به 
واس��طه مأموریت مهم خ��ود یعنی احقاق حق و اج��رای عدالت از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: بازرسی از بخش های قضایی 
و اداری در دستگاه قضایی به صورت مدون با رویکرد های متفاوت 
مدیریتی همواره در دس��تور کار ق��رار دارد و در بازدید های میدانی 
اخیر از حوزه های قضایی عاوه بر بررسی عملکرد فردی کارکنان 

عملکرد مدیریتی حوزه های قضایی نیز مورد رصد قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 20 حوزه قضایی در سراسر استان 
مورد بازرس��ی و بازدید میدانی قرار گرفته است، بیان داشت: تأکید 
بر تکریم ارباب رجوع و پیگیری امور مراجعان در کوتاه ترین زمان و 
کاهش اطاله دادرسی، توجه به اجرای تکالیف قانونی در رسیدگی ها، 
حساس��یت در پیگیری پرونده های مهم و نظ��م و انضباط اداری از 
جمله تذکرات مدیریت ارش��د قضایی استان در حوزه های قضایی 
است. وی بررسی بازخورد های اصاحی در رویکرد خدمت رسانی 
مسئوان قضایی پس از هر بازرس��ی را ازجمله اقدامات در دستور 
کار مدیریت ارشد قضایی استان خواند و افزود: در خصوص ایرادات 
و نقاط ضعف موجود ضمن تذکر و ارشاد ازم به قضات و کارکنان 
راه حل های قانونی جهت اصاح امور و روند رسیدگی ها و نحوه ارائه 
خدمات قضایی ارائه می ش��ود و در یک دوره زمانی مشخص نتایج 

توسط تیم های بازرسی دیگر مجدداً بررسی می شود.
ریی��س کل دادگس��تری فارس توصیه ک��رد: در برخ��ورد با ارباب 
رجوع اخاق اسامی و شأن قضایی را رعایت کرده و در خصوص 
تصمیمات قضایی اتخاذ ش��ده درباره افراد نیز، آنان را با اس��تناد به 

قوانین ومقررات توجیه و ارشاد کنند.

روی خط خبر

ریی�س مرکز حفاظ�ت و اطاع�ات قوه قضاییه، گفت: 
قوه قضاییه، قضات شریف و کارآزموده و متعهد فراوان 
دارد، ل�ذا باید در جهت حفظ و حراس�ت از این جایگاه 

تاش کنیم.

حجت ااس��ام و المس��لمین س��ید اس��ماعیل خطیب با قضات 
دادگاه های تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران دیدار و گفت وگو 
کرد. وی با گرامیداشت حماسه تاریخی 19 دی سال 1356 که مردم 
ش��ریف قم و شهدای این قیام ریشه س��از و آغازگر پیروزی انقاب 
اسامی در سال 1357 شدند، اظهارکرد: به حمداه در قوه قضاییه، 
قضات شریف و کارآزموده و متعهد فراوان داریم که آمار عملکرد آنان 
گویا و مؤید همین مطلب است؛ لیکن باید تاش کنیم تا این جایگاه 
خطیر حفظ و حراست ش��ود و در این رابطه وظیفه و رسالت قضات 
پاکدامن و پرتاش در این خصوص بیش از پیش سنگین است. در 
ادامه غامحسین اس��ماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران  
گزارشی از عملکرد دادگاه های تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران 
و مسائل و مشکات پیش روی و همچنین ضرورت و اهمیت حفظ 

سامت دستگاه قضایی، مطالب و توضیحاتی را بیان کرد.

 تقدیر از قضات برگزیده 
به گزارش خبرگزاری ها، در پایان این جلس��ه نیز تعدادی از قضات 
تجدیدنظر و کیفری یک استان تهران مورد تشویق قرار گرفتند که 

اسامی آنان عبارت اس��ت از ولی اه فتاحی رییس شعبه 69 دادگاه 
تجدیدنظر تهران، قاس��م توکلی رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر 
تهران، بهزاد س��عادت رییس ش��عبه 43 دادگاه تجدیدنظر تهران، 

مهدی روحانی مستش��ار دادگاه تجدیدنظر تهران ، مصطفی باقری 
معاون سرپرس��ت دادگاه کیفری یک استان تهران و علیرضا عرب 

مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران.

 قوه قضاییه قضات کارآزموده و متعهد فراوان دارد
رییس مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضاییه:

رییس مرکز آمار و فناوری 
گروه
قوه قضایی�ه، قضایی اطاع�ات 

گفت: مج�ازات جایگزین 
حبس در دستور کار قضات  

است.

حجت ااس��ام حمید ش��هریاری در گفت وگو با 
»حمای��ت« در خص��وص اجرای دس��تبند و پابند 
الکترونیکی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری، 
اظهارکرد: یکی از سیاس��ت های اباغی و اصلی 
قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری است که اجرای 
طرح پابن��د الکترونیک می توان��د نقش مهمی در 
تحقق این هدف مهم ایفا کند که البته خوشبختانه 
در این زمینه با وجود کمبود بودجه و مشکات شاهد 

موفقیت های خوبی بوده ایم.
وی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه باید در راس��تای 
کاهش جمعیت کیف��ری و اس��تفاده از پابندهای 
الکترونیکی اقدام کند، بنابراین این امر یک موضوع 
مهم محسوب می شود که باید با جدیت دنبال شود و 

در اولویت خود قرار داده است.
رییس مرکز آمار و فن��اوری اطاعات قوه قضاییه 
در ادامه گفت: اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت 
کیفری زندان ه��ا و قانون آیین دادرس��ی کیفری 
باعث شده تا شاهد کاهش میزان تعداد محکومان 

به حبس باش��یم و با توجه به مشکاتی که حبس 
برای زندانی و خانواده های آنها دارد توانسته ایم تا 
در زمین��ه کاهش محکومیت حبس و اس��تفاده از 
مجازات های جایگزین موفقیت هایی داشته باشیم 
به شکلی که اکثر قضات با مجازات جایگرین حبس 
نه تنها اقدامی بازدارنده برای متهم انجام دادند بلکه 
از آسیب هایی که خانواده زندانیان ممکن بود با آن 

درگیر شوند، جلوگیری کردند.

 مجرم�ان درج�ه 5 تا 8 مش�مول طرح 
دستبند و پابند الکترونیکی

وی ادامه داد: از دس��تبند و پابند الکترونیک برای 
مجرمان درجه پنج تا هشت و کسانی که می توانند 
حبس خانگی ش��وند استفاده می ش��ود تا از میزان 

جمعیت کیفری زندان کاسته شود.
وی افزود: دستورالعمل مربوطه در این زمینه توسط 

رییس قوه قضاییه امضا شده است.
شهریاری بیان کرد: همچنین در این راستا با توجه 
به تأکید رهبر انقاب و تدابیر ریاس��ت قوه قضاییه 
طرح کاه��ش جمعیت زندانیان به ط��ور جدی در 
دستور کار است. وی افزود: باید به سمت مجازات 
جایگزینی محکومی��ت زندان حرکت کنیم چراکه 
به  طور حتم محکومیت های جایگزین زندان موجب 
کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. 

وی اس��تفاده از محکومیت ه��ای جایگزین زندان 
برای جرم های س��بک را امری ازم برای کش��ور 
دانست و افزود: دس��تبند و پابند الکترونیکی برای 
متهمان م��ورد حبس در محدوده مش��خص اجرا 

شده است.
شهریاری بیان کرد: باید در بودجه ردیفی به شکل 
ویژه ب��ه این امر اختصاص دهند چراکه اجرای این 
ط��رح موجب کاهش جمعیت کیف��ری زندانیان و 

امنیت بیشتر جامعه می شود.
وی ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری نه تنها با این 
امر بلکه با جایگزینی حسب نیز محقق می شود که 
خوش��بختانه قضات این امر را در دس��تور کار قرار 
داده و می ت��وان گفت اکثر قض��ات از این ظرفیت 

استفاده می کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه در گفت وگو با »حمایت« مطرح کرد
ضرورت تخصیص اعتبار مشخص برای اجرای سراسری دستبند وپابند الکترونیکی

 مجازات جایگزین حبس در دستور کارقضات است

خبر

سومین جلس�ه رس�یدگی به اتهامات 4 نفر از متهمان 
پرون�ده دومان ت�وکان به ریاس�ت قاض�ی صلواتی در 
شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 

به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه صفاریان، نماینده دادستان پس 
از حضور در جایگاه، اظهارکرد: متهم در خصوص طوانی شدن روند 
رس��یدگی اعتراض داشته و معتقد بود که نحوه تحقیقات و بازپرسی 
عمداً طوانی شده اس��ت تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شود در 
حالی که این ادعا اصًا صحیح نیس��ت در خصوص این پرونده ها با 
توجه به تخصصی بودن پرونده و نیز تعداد زیاد شکات طوانی شدن 

روند تحقیقات یک امر طبیعی است. 
نماینده دادس��تان به یکی دیگر از اظهارات آقای دومان سهند که در 
جلسه قبل به آن اشاره کرده بود پاسخ داد و گفت: آقای دومان در جلسه 
قبل گفته اند که اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به اقرار ها بسنده 
کرده ایم در حالی که باید دانس��ت که دادسرا صرفاً به اقرار ها بسنده 

نکرده است بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است.
صفاری��ان بیان کرد: تبلیغات کذایی و تبلیغ��ات واهی که همه برای 
جذب سرمایه گذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهم 
اس��ت که همگی مستندسازی شده و موجود است به عنوان مثال در 
متن پیامک های پیج مشاوران س��رمایه گذاری این شرکت اینگونه 
موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ صریح که دالت بر اغوای 
س��رمایه گذاران دارد اس��تفاده می کند. مثًا می گوید که باید از ابزار 
تهدید و فشار استفاده کنیم، چون می داند که شرایط شرکت مناسب 
نیس��ت و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به سرمایه گذاران قبلی 

بپردازد و نیاز است به هر طریقی سرمایه جدید جذب کند.
در ادامه کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت: 
در خص��وص منابع و مص��ارف متهمان نش��ان می دهد کل گردش 
حساب ها 560 میلیارد تومان بوده است که در 46 فقره حساب گردش 
داشته است که حدود 280 میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار 

یعنی 280 میلیارد تومان برداشتی بوده است.
وی گفت: با توجه به اینکه این حس��اب ها و افراد جابجایی هایی هم 
داش��ته اند این نقل و انتقال ها از حساب ها حذف شده است و خالص 
واریزی ها 141.5 میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و 
سپرده بانکی و سرمایه گذاری می شود البته میزان مصارف هم حدود 

141 میلیارد تومان بوده است.

 واریزی سرمایه گذاران 
وی گفت: حدود 70 درصد را توانسته ایم شناسایی کنیم که از جانب 

چه کسانی بوده است.
وی افزود: حدود 94 میلیارد تومان سرمایه گذاران واریز کرده اند، حدود 
40 میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است حدود 
250 میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است. حدود 75 میلیون 
تومان سود سپرده بانکی بوده است و حدود 7 میلیون تومان وجوه افراد 

دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.

وی گفت: 94 میلیارد تومان به این حساب ها واریز شده که مربوط به 
259 نفر بوده است. پرداختی به سرمایه گذاران حدود 61 میلیارد تومان 
بوده که اصل و سود آن مشخص نیست که البته نمی توان تأیید کرد 
که این 61 میلیارد تومان جزو 94 میلیارد تومان بوده است یا خیر این 
امر بیانگر این اس��ت که سود سرمایه های قبل از سرمایه های جدید 

پرداخت می شده است.
وی گفت: براس��اس این قرارداد ها 830 فقره قرارداد مربوط به 250 
نفر منعقد ش��ده اس��ت که جمع آن 317 میلیارد تومان می شود که 
حدود 167 میلیارد تومان به عنوان س��ود پراخت ش��ده است. در این 
شرکت اصًا سیس��تم نرم افزاری خاصی استفاده نشده است و اکثر 
قرارداد ها و اسناد به صورت دستی تنظیم شده است البته اگر نرم افزار 
خاصی شرکت استفاده کرده است لطفا نام نرم افزار، شرکت سازنده 
و حسابدار آن نرم افزار را به ما معرفی کند. در ادامه این جلسه یکی از 
وکای شکات خطاب به کارشناس رسمی گفت: شما اعام کردید که 
139 فقره قرارداد جاری دارید در حالی که اکنون 186 شاکی داریم؟

کارشناس رسمی پاسخ داد: این قرارداد ها مبنای کار ما نیست، چون 
اطاعات مالی قرارداد ها به خود قرارداد پیوس��ت نبوده اس��ت و نیز 

ممکن است همه قرارداد ها به ما داده نشده باشد.
سوال دوم وکیل از کارشناس رسمی این بود که شما می گویید 161 
میلیارد س��ود پرداخت شده است این س��ود ها به چه کسی داده شده 
اس��ت؟ کارشناس رسمی پاس��خ داد: خیر این مبلغ صرفًا سود نبوده 
اس��ت بلکه کل پرداختی بوده است که شاید اصل پول و شاید سود و 

شاید چیز دیگری باشد.
در ادامه جلس��ه دادگاه متهم دومان س��هند برای ادامه دفاعیات در 
جایگاه قرار گرفت و افزود: میزان سود باا در قرارداد هایی که درجلسه 
قبلی دادگاه اشاره ش��د تا 40 درصد بوده است اما سود ماهیانه نبوده 

است. بلکه قرارداد مشارکت بوده است.
قاضی صلواتی پرسید: در کدام پروژه و چه مقدار این سود را داده اید؟ 
متهم پاس��خ داد: پروژه آژانس مس��افرتی اریکه فارس ایرانیان که 
تور های نوروزی آن 80 درصد سودآور بوده است، اما چون بازداشت 
ش��دم نتوانستم آن را اجرایی کنم. اینکه من سود 40 درصد به کسی 

پرداخت کرده ام را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این س��ود پرداخت شده است براساس 
گزارش حسابرس��ی 15 نفر، 8 الی 40 درصد سود دریافت کرده اند. 
اقاریر مستند شما مبنی بر زیان ده بودن شرکت در پرونده وجود دارد 

شما با هیچ کشتیرانی و سازمان هواپیمایی قرارداد نداشته اید.
متهم دوباره از پذیرش پرداخت سود 40 درصد استنکاف کرد.

کارشناس رسمی دادگستری، اظهارکرد: قرارداد هایی که در آن سود 8 
الی 40 درصد مطرح شده است پرداختی نیز داشته است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات شما در سازمان 
اطاعات، رستوران ها ضررده بوده اند در این رابطه توضیح دهید. آیا 

سپرده و آورده ای داشته اید؟
متهم پاسخ داد: بالغ بر 500 میلیون تومان برای شرکت آورده داشتم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم، اظهارکرد: شما در کانالی 
آورده اید که ورودی مجموعه صفر ش��ده اس��ت و پروژه های آتی به 

مشکل می خورد، پس خودتان در جریان بوده اید. متهم پاسخ داد: شما 
نمی توانید با مطالب آن کانال گزینشی برخورد کنید. آن کانال مربوط 

به آموزش و مارکتینگ بوده که توسط بنده و اساتید انجام می شد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: ش��ما روزی 200 هزار پیامک 
برای تبلیغات می زدید. هزینه آن از کجا می آمد؟ ش��ما پول مردم را 
برای تبلیغات می دادید. متهم پاس��خ داد: هزینه آن را از محل س��ود 

شرکت می دادم.
قاضی خطاب به متهم گفت: 5 مورد از پروژه هایتان را نام ببرید. متهم 
پاسخ داد: رستوران ش��مس العماره، رستوران آرکا، رستوران کاوانی، 

رستوران ستاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل بلور.
قاضی صلواتی گفت: طبق اعام کارش��ناس رسمی دادگستری در 
مجموع 250 میلیون تومان بابت هتل و رس��توران به حساب واریز 
شده است، 15 نفر بیشترین سود را دریافت کرده اند و 17 نفر بیشترین 

پورسانت را بابت مشاوره گرفته اند در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: جمع کل آن 2 میلیارد بوده است که در طول سه سال 

فعالیت به آن ها پرداخت کرده ام.
در ادام��ه وکیل متهم در دف��اع از موکل خود، گف��ت: موکل من در 
راه اندازی پروژه های مختلف برای افراد زیادی کارآفرینی کرده است.
وی بیان کرد: در دفاع از موکل خود 12 برگ ایحه تهیه کرده ام که به 
تمامی موضوعات کیفرخواست اعتراض شده است که تقدیم می شود.

در ادامه قاضی صلواتی با قرائت اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در 
اخال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای، 

گفت: در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
مته��م دومان س��هند با حض��ور در جای��گاه در دفاع از خ��ود گفت: 
مجدداً اعام م��ی دارم که اتهام کاهبرداری را قب��ول ندارم. مبالغ 
سرمایه گذاری ش��ده برای اکران دو فیلم و افتتاح سفره خانه سنتی، 
افتتاح صرافی، افتتاح مجموعه رس��توران های روباز، افتتاح آژانس 
هواپیمایی و چند پروژه دیگر هزینه شده است که تمامی فاکتور های 

آن توسط ضابطین جمع آوری شده است.
متهم خاطرنشان کرد: از جمله مهم ترین بدهکاران مهدی ذکایی است 
که در اینجا حضور دارد این فرد 5 میلیارد و 600 میلیون تومان به بنده 
بدهکار است که هیچ گونه تسویه ای با من نداشته است که البته این 
مبلغ بدون احتساب 2 میلیاردی است که در گاوصندوق بوده است. فرد 
دیگر محمود بهجت است که این فرد هم مالک یکی از رستوران ها 
بوده و حدود 2 میلیارد تومان به بنده بدهکار است. آقای پویان بدهکار 

دیگری است که حدود 600 میلیون تومان به بنده بدهکار است.

 آمادگی دارم مبلغ شاکیان را به هر میزان بپردازم
وی گفت: آمادگی کامل دارم مبلغ ش��اکیان را ب��ه هر میزان که در 
آخرین قرارداد قید ش��ده اس��ت که ش��امل اصل پول، سود و میزان 

ضررو زیان است را بپردازم.
پس از دفاعیات متهم، قاضی صلواتی گفت: متأسفانه متهم تاکنون 

صداقت نداشته و اموالی معرفی نکرده است.
وی با اعام ختم جلسه بیان کرد: ادامه رسیدگی روز یکشنبه ساعت 

10 صبح خواهد بود.

گردش 560 میلیارد تومانی حساب ها
سومین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده شرکت کاهبرداری دومان توکان برگزار شد
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چهره ها

پول گاز صادراتی به عراق با یورو 
دریافت شد

 حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت 
با تاکید بر این که تاکنون پول گازی 
که به عراق صادر می ش��ود، طبق ارز 
قراردادی با یورو دریافت شده است، 
گفت: این که در آینده با چه ارزی، پول 
گاز را دریافت کنی��م، تصمیم بانک 

مرکزی است.
وی افزود: شرکت ملی گاز، پول را از بانک مرکزی دریافت می کند و با هر 
روش��ی که بانک مرکزی موافق باشد، موافق هستیم. تاش این بوده که 

روش قرارداد دنبال شود.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم چنین از توانایی ایران در زمینه تولید 

مواد بودار کننده گاز )مرکاپتان( خبر داد.
او اظهار کرد: به زودی واحد تولید ماده بودارکننده گاز با حضور رییس جمهور 
افتتاح خواهد شد و ایران بعد از فرانسه و روسیه سومین تولیدکننده این ماده 

می شود که گاز را در زمان نشتی بودار می کند.
منتظر تربتی در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت شرکت ملی گاز گفت: قبل از 
پیروزی انقاب اسامی، تنها هشت شهر به شبکه گازرسانی شهری کشور 
وصل بود و گازرسانی به دیگر شهرها موضوعیت نداشت. با پیروزی انقاب 
و در طول سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوخت گاز، جایگزین 
نفت سفید شد، به دلیل به کارگیری این سیاست روند توسعه گازرسانی شتاب 
گرفت. وی با بیان این که تولید گاز در ایران تا سال 1368 شمسی، روزانه 
35 میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: شناس��ایی مخازن گازی از سال 68 
به بعد آغاز ش��د و  طبق ذخایر گاهی ایران و گاهی روسیه نخستین کشور 

دارنده گاز در جهان هستند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: تاکنون 1139 شهر، 27 هزار روستا 
گازرسانی شده اند. به طور کلی 97 درصد جمعیت شهری و 82 درصد جمعیت 

روستایی اکنون زیرپوشش شبکه گازرسانی هستند.
ب��ه گفته منتظر تربتی بخش عمده نیاز صنع��ت گاز  اکنون در داخل تامین 

می شود. 94 درصد جمعیت کشور اکنون از نعمت گاز بهره می برند.

تاثیر بازار متشکل ارزی بر نرخ ارز
 حسن معتمدی، کارشناس بانکی با 
بیان اینکه بازار متشکل ارزی در واقع 
یک بورس است که سازوکارها طوری 
در آن طراحی شده که هم خرده فروشی 
و هم عمده فروش��ی را دربرمی گیرد، 
اظهار کرد: این طرح قبا نیز در قالب 
یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است.
وی با اشاره به ویژگی های یک بازار متشکل ارزی، گفت: این بازار در واقع 
عملیاتی و سامانه ای است و یک سامانه برخط عملیاتی ایجاد می شود که 
این سامانه ارزی در واقع بین  بانکی است و به افراد و معامله گران نیز اجازه 

خرید و فروش ارز را می دهد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در این بازار معامات عمده و بزرگ بین 
بانک ها انجام می شود، تصریح کرد: در این میان خرده فروشی های ارز نیز 
دست صرافی هاست و خود صرافی ها اگر بخواهند معامات بزرگ انجام 

دهند، با بانک ها این معامات را انجام می دهند.
معتمدی با بیان اینکه در این بازار باید سیاست ها به گونه ای باشد که رقابت 
و مدیریت ایجاد شود، اظهار کرد: این بازار در این صورت می تواند به ثبات 

نرخ ارز کمک کند و وارد چارچوب مشخصی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این بازار درجهت کمک به صادرات، واردات و تولید، 
گفت: صادرکننده ها در این بازار می توانند ارز خود را به راحتی بفروش��ند و 
طبیعتا واردکننده نیز مشکلی برای تامین ارز خود نخواهد داشت و می توانند 

ارز موردنیاز خود را از طریق این بازار تامین کنند.
وی  با بیان اینکه با ایجاد این بازار در واقع به س��مت یکسان س��ازی نرخ ارز 
می رویم، گفت: تقریبا همه کشورهای دنیا نرخ یکسان ارز دارند و سهمیه ای 
کار نمی کنند و بازار متشکل ارزی تقریبا در همه کشورهای دنیا وجود دارد و 

صرافی ها هم در این بازار کار معامات ارزی خرد را انجام می دهند.
معتمدی با بیان اینکه با ایجاد بازار متشکل ارزی زیرساخت های آن نیز ایجاد 
خواهد شد، اظهارکرد: در دنیا از سیستم هایی وجود دارد که به شکل بازاری 
است و کشورها از آن استفاده می کنند، به عنوان مثال یکی از این سیستم های 
برخط سیستم معامات رویتر است که آن را می خرند و بانک ها و صرافی ها 

آن را نصب می کنند و معامات در این سیستم انجام می شود.
به گفته وی، در این بازار سیس��تم معامات ارز و ریال و تس��ویه آن بر عهده 
بانک هاست و معامله گران بزرگ مثل کارگزاران بازار سرمایه نیز باید وجود 

داشته باشند که در اینجا این معامله گران بزرگ در واقع بانک ها هستند.
مدیر اسبق نظارت ارزی بانک مرکزی تصریح کرد که در این بازار معامات 
اصلی توسط بانک ها انجام شده و سایر معامله کنندگان از جمله صرافی ها نیز 

نسبت به معامات خرد ارزی اقدام می کنند.

میوه بازار شب عید 
با ذخیره سازی مدیریت می شود

 حبیب اه نیکزادی، عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی  و محیط 
زیس��ت مجلس، گفت: دولت باید از 
اکنون پیش بینی کمبود میوه در بازار 
شب عید را داشته باشد در صورتی که 
تمهیدات ازم انجام نشود قطعا شب 

عید با گرانی میوه مواجه می شویم.
وی  در خصوص احتمال کمبود ذخیره س��یب به منظور تامین نیاز بازار شب 
عید، گفت: در سال زراعی گذشته بسیاری از باغات کشور با خساراتی از قبیل 
سرمازدگی و گرمازدگی مواجه شدند، به صورت مثال در شهر رفسنجان باغات 
پس��ته بیش از 90 درصد محصول خود را از دست داد و به بیش از 30درصد 
نخلستان های اسان کرمان خسارت وارد شد باغات مرکبات و سیب کشور نیز 
شرایط مشابهی داشتند. نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز احتمال قاچاق و صادرات میوه 
وجود دارد که موجب کمبود در بازار می شود، تصریح کرد: دولت باید از اکنون 
پیش بینی کمبود میوه در بازار شب عید را داشته باشد در صورتی که تمهیدات 
ازم انجام نشود قطعا شب عید با گرانی میوه مواجه می شویم. این نماینده 
مردم در مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه دولت باید برای جلوگیری 
از افزایش قیمت و کمبود میوه در بازار شب عید ذخیره سازی ازم را انجام و 
درصورت نیاز واردات داش��ته باشد، ادامه داد: در برخی از محصوات باغی و 
زراعی مازاد تولید وجود دارد که باید به آنها اجازه صادرات داده شود. نیکزادی 
پناه در پایان با بیان اینکه قیمت کااها از جمله محصوات کشاورزی و باغی 
مانند پسته تابع عرضه و تقاضا است با رشد عرضه می توان قیمت ها را کاهش 
داد، خاطرنشان کرد: دولت باید در فصل برداشت محصوات باغی که قیمت ها 

پایین است اقدام به ذخیره سازی میوه به منظور تامین نیاز شب عید کند.

  اقتصادی  

بر اس��اس گزارش ارزش��یابی خودرو درآذر ماه 
امسال، هیچکدام از خودروهای سواری موفق به 
دریافت 5 ستاره که نشان دهنده کیفیت بااست 
نش��ده اند. همچنین در رده قیمتی پنج که شامل 
خودرو پراید می ش��ود  هیچکدام از خودروهای 
ساخت داخلی نتوانس��تند در رده کیفی باا قرار 
بگیرند و س��ایپا ایکس 111، سایپا ایکس 131، 
س��ایپا ایکس 132 و س��ایپا ایکس 131 پارس 

خودرو تنها دو ستاره گرفتند . 

   گرانی خودرو همزمان 
با درجا زدن کیفیت آن

در ش��رایطی که بس��یاری از خودروها همچنان 
از کیفیت پایین برخوردارند روز گذش��ته  س��ایپا 
از قیم��ت  محصوات پرتیراژ خود رونمایی کرد 
که بر اس��اس آن انواع خودروهای این کارخانه 
تولیدی، بی��ن 30 تا 87 درصد افزایش یافت.  بر 
 111SE این اساس هر دستگاه خودروی پراید
مع��ادل 29 میلی��ون و 525 هزار توم��ان، پراید 
132SE معادل 28 میلیون و 765 هزار تومان، 

پراید 111SE معادل 29 میلی��ون و 245 هزار 
تومان، پراید 151SE معادل 30 میلیون و 425 
هزار تومان قیمتگذاری ش��ده است. همچنین 
قیمت تیباSX 35 میلی��ون و 765 هزار تومان، 
تیبا SX پایه گازس��وز 37 میلی��ون و 715 هزار 
تومان، تیبا 2 رینگ فوادی 39 میلیون و 165 
هزا رتومان، س��اینا رینگ فوادی 39 میلیون و 
840 هزار تومان، س��اینا اتوماتیک 63 میلیون و 

155 هزار تومان است.
هر دس��تگاه کوئیک گیربکس دستی ساده 42 
میلیون و 550 هزار توم��ان، کوئیک گیربکس 
اتومات پ��اس 69 میلیون تومان، آریو دنده ای 
80 میلیون و 980 هزار توم��ان، آریو اتوماتیک 
94 میلیون و 125 ه��زار تومان، چانگان 1200 
میلیون توم��ان، س��راتو 2000 آپش��نال 196 
میلی��ون تومان و س��راتو 1600 آپش��نال 176 

میلیون تومان است. 
بر این اس��اس انواع پراید و تیبا 30 درصد، ساینا 
اتوم��ات، کوئیک، آریو 50 درص��د، چانگان 60 
درصد و سراتو 2000 معادل 73.4 درصد و سراتو 
1600 آپش��نال نیز 87.6 درص��د افزایش قیمت 
داشته اس��ت. همزمان با اعام قیمت ها توسط 
سایپا، پارس خودرو نیز لیست جدید قیمت های 
خود را اعام کرد. براساس لیست جدید شرکت 
پارس خودرو قیمت پ��ارس تندر از 48 میلیون و 
260 هزار توم��ان به 84 میلی��ون و 200 تومان 

رسیده است.
همچنین قیمت ساندرو اتوماتیک 110میلیون 
400 هزار تومان، س��اندرو اس��تپ وی دنده ای 
103 میلیون و 100 تومان و س��اندرو استپ وی 
اتوماتیک 122 میلیون و 700 هزار تومان تعیین 
 H230شده است. عاوه براین قیمت برلیانس
دن��ده ای از 43 میلیون و 600 هزار تومان به 64 
 330 H میلیون و 200 تومان و قیمت برلیانس
دن��ده ای از 54 میلیون و 800 هزار تومان به 89 

میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

گرانی غیرمنطقی محصوات به بهانه 
حفظ خودروسازی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی گفت: »نمی توان با توجیهاتی مانند حفظ 
صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته 
مورد حمایت دولت نیز بوده است افزایش قیمت 

خودرو را به جامعه تحمیل کرد.«
محس��ن کوهک��ن ری��زی درب��اره اعتراضات 
بس��یاری که به دلیل تاخی��ر در تحویل و نحوه 
محاسبه قیمت خودروها صورت می گیرد، گفت: 
»از آنجایی که پیش فروش ه��ای انجام گرفته 
دغدغه های بس��یاری برای م��ردم ایجاد کرده 
کمیسیون صنایع در تاش است به این موضوع 

رسیدگی کند.«
نماینده مردم لنجان درمجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه زمانی که قراردادی میان دو طرف 
منعقد می شود مبنا عمل به تعهدات است، افزود: 
»قیمت های توافقی، موعد تحویل، مشخصات 
و.... براس��اس ش��رایط روز در قرادادهای پیش 

فروش خودرو مشخص شده است.«
وی ادامه داد: »در هر قراردادی که منعقد می شود 
ممکن اس��ت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، 
سودی که طرف متعهد به دست می آورد کاهش 
پیدا کند یا به صفر برس��د حال این سوال مطرح 
می شود که آیا تولیدکننده می تواند برای جبران 
این زیان با افزایش قیمت، طرف مقابل را مجبور 
به پرداخت پول بیشتری کند؟ مسلما جواب منفی 
اس��ت؛ چراکه در صورتی که قیمت م��واد اولیه 

کاهش پیدا کند تولیدکنن��دگان از قیمتی که در 
قرارداد توافق شده مبلغی کسر نمی کنند.«

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید 
براینکه زمانی که شرایط ارائه خدمات و تحویل 
کاا در قراردادها مش��خص می ش��ود هیچ یک 
از طرفین نمی توانند از اجرای مس��ئولیت ش��انه 
خالی کنند، به خانه ملت گفت: »ش��رکت های 
خودروس��از و یا هر واحد تولید دیگری می تواند 
ش��رایط اقتصادی آینده را تا حدودی پیش بینی 
کرده و پ��س از در نظر گرفتن تمامی ش��رایط و 

احتماات آینده حرکت کند.«
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه طرفینی که قرارداد پیش فروش  خودرو را 
امضا کردند عاقل، بالغ و مس��لط به ش��رایط روز 
هستند، ادامه داد: حتی اگر در قراردادها قید شود 
که افزایش ی��ا کاهش قیمت مواد اولیه بر قیمت 
خودرو موثر است شخص ثالثی باید این افزایش 

یا کاهش را تایید و مشخص کند.
اکب��ر رنجب��رزاده، عضو هیات رئیس��ه مجلس 
شورای اسامی نیز با اشاره به مشکات صنعت 
خودرو ب��ه خانه ملت گفت: »عرض��ه خودرو به 
بازار، س��اخت این کاا، تحویل قطعات موردنیاز 
و قطعه س��ازی در این حوزه به س��اماندهی نیاز 
دارد. اخب��ار و اطاع��ات ضدونقیض��ی درباره 
صنعت خودروسازی به گوش می رسد در برخی 
گزارش ها مطرح می  ش��ود ایران خودرو در سال 
ج��اری حدود 2هزار و 500 میلی��ارد تومان ضرر 
کرده اس��ت از سوی دیگر قطعه س��ازان از عدم 
افزای��ش قیمت ها برای خری��د قطعه گایه مند 
هستند قیمت خودروهای عرضه شده به بازار نیز 
در برخی موارد افزایش 1.5برابری داشته  است.«

وی با بیان اینکه در س��ایپا دیزل، س��ایپا و ایران 
خودرو مردم در پیش فروش ثبت نام کردند اما در 
موعد مقرر خودرو خود را تحویل نگرفتند، تاکید 
ک��رد: »زمانی که پای قراردادی امضا می ش��ود  
باید به هر ش��کل ممکن زمینه های اجرا و عمل 
به تعهدات فراهم ش��ود. در برخ��ی مواد خریدار 
خودرو تمام هزینه ه��ا را پرداخت کرده اما برای 
شماره گذاری از او مجددا 15 میلیون تومان طلب 
می شود چنین موضوعاتی برای نمایندگان رنج 
آور اس��ت؛ چراکه قراردادی امضا شده اما نه تنها 
به تعهدات عمل نمی شود بلکه به دنبال دریافت 

مبلغ اضافی نیز هستند.«
کارشناسان همواره راهکار حل مشکات  صنعت 
خودروسازی کش��ور را رقابت پذیری عنوان می 
کنند. صنعت خودروس��ازی کشور بعد از گذشته 
بیش از 60 س��ال از عمر خ��ود همچنان درگیر 
انحصار اس��ت و این مس��اله با توجه به تش��دید 
مشکات تولید بیشتری پیدا می کند. کم توجهی 
به کیفیت خودرو از انتقادات همیشگی مشتریان 
خودروهای داخلی است و این در شرایطی است 
که با وجود تاکیدات زیاد این مس��اله در اولویت 
خودروس��ازان نبوده اس��ت. عمل ب��ه تعهدات 
خودروهای پیش فروش ش��ده و برخورداری از 
خودرویی با کیفیت حق طبیعی هر مصرف کننده 
است که متاسفانه نادیده گرفته می شود. کلید حل 
مشکات خودروسازی در حل مشکلی به نام سوء 
مدیریت است و ضروری است تا اهتمام جدی به 

این مساله صورت گیرد. 

»حمایت« گزارش می دهد

 تنفس مصنوعی به خودروسازان 
با آزاد سازی قیمت ها!

اخبار کوتاه

شناسایی کارگران 
برای دریافت بسته حمایتی نهایی شد

شناس��ایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار برای 
توزیع بسته حمایتی توسط وزارت رفاه نهایی شده و آغاز واریز این 

منابع در انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه است.
توزیع س��بد حمایتی دولت که برای جبران بخش��ی از مایحتاج و 
کااهای اساس��ی برخی از دهک های جامعه در دستور کار دولت 
قرار گرفت، در مراحل مختلف بین گروه های هدف توزیع ش��د اما 
برخی از گروه ها نیز از جمله کارگران و کارکنان مشمول قانون کار 

هنوز این سبد حمایتی دولت را دریافت نکرده اند.
اما طبق پیگیری های صورت گرفته، عملیات شناسایی گروه های 
کارگری )تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار( و سایر خانوارهایی 
که درآمد آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است و در هیچ یک 
از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار 
ندارند توس��ط معاونت رفاهی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
نهایی شده اما این گروه ، به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار از سوی 
سازمان برنامه و بودجه در نوبت انتظار دریافت بسته حمایتی خود 

قرار دارند.
بر اساس مصوبه اباغی از سوی معاون اول رئیس جمهور، سازمان 
برنامه و بودجه کشور موظف شد در راستای اجرای طرح توزیع بسته 
های حمایتی 9 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ تسعیر 
قیمت خوراک کارخانه های پتروشیمی و پاایشگاه ها تامین کند 

و به این امر تخصیص دهد.
در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان 
نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشگری 
و صندوق فواد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر 
از 3 میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت 
قرار گرفتند. همچنین بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی 

طی هفته های گذشته بسته حمایتی خود را دریافت کردند.
مبلغ بسته حمایتی خانوارهای مشمول به حساب متصل به یارانه 
نقدی واریز می ش��ود اما امکان برداشت آن وجود ندارد و صاحبان 
کارت باید از فروش��گاه های زنجیره ای اعام شده اقدام به خرید 

کاا کنند. 

بهای وام مسکن ارزان شد
در ماه های گذش��ته با ایجاد رکود نس��بی در بازار مس��کن، هزینه 
وام مس��کن کاهش یافت و برای مدت زمان��ی حدود قیمتش 53 
هزار تومان بود اما این قیمت ها با گذش��ت یک دوره زمانی با رشد 

مواجه شد.
در هفته گذشته قیمت اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن تا 61 
هزار تومان هم رس��ید اما روز گذش��ته در فرابورس ایران تا لحظه 
انتشار این گزارش، قیمت ها از 54 هزار تا 57 هزار تومان شناور بود.
قیمت امتیاز تسهیات مسکن بهمن ماه سال 1395 حدود 54 هزار 
و 900 تومان و قیمت تسه اس��فند ماه 1395 معادل 1000 تومان 
گران تر است. همچنین قیمت هر ورق از اوراق تسهیات مسکن 
فروردین ماه س��ال 1396 معادل 56 هزار تومان و قیمت تسه آذر 
ماه س��ال جاری 57 هزار و 200 تومان بود. مابقی اوراق نیز عمدتا 

در قیمت حدود 56 هزار تومان معامله می شوند.
در این گزارش با توجه به قیمت هر ورق از اوراق تسهیات مسکن 
به مبلغ 56 هزار تومان، هزینه وام مسکن برای قشرهای مختلف 
محاسبه ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، با توجه به اینکه زوج های 
تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید 200 برگه 
تسهیات مسکن خریداری کنند، آن ها باید 11 میلیون و 200 هزار 
تومان صرف خرید این 200 برگ کنند. به این مبلغ با احتساب 20 
میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 40 برگ تسه خرید بهادار 56 
هزار تومانی خرید، دو میلیون و 240 هزار تومان اضافه می شود. در 
نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مسکن، 

حدود 13 میلیون و 440 هزار تومان  صرف شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر 
از 200 ه��زار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 80 
میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حس��اب باید هشت میلیون و 960 
هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون 
و 440 هزار تومان برای خری��د اوراق وام جعاله، در مجموع برای 
دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 12 میلیون و 200 هزار تومان 

پرداخت کنند.
عاوه بر این زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 
هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 میلیون تومان وام مسکن 120 
برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون و 720 هزار تومان 
بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 میلیون تومان 
دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و 440 هزار تومان پرداخت 
کنند که در مجموع برای وام 80 میلیون تومانی هش��ت میلیون و 

960 هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا س��قف 60 میلیون تومان و غیر 
زوج هایی که در مراکز اس��تان های ب��اای 200 هزار نفر جمعیت 
دارند تا س��قف 50 میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های ساکن 
در س��ایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به 
ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تسهیات 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق شش 
میلیون و 720 هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان باای 200 
هزار نفر جمعیت مبلغ  پنج میلیون  و 600 تومان و افراد گروه سوم 
مبلغ چهار میلیون و 480 هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت 
تمای��ل برای دریاف��ت وام 20 میلیون تومانی جعال��ه باید مبلغ دو 

میلیون و 440 هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیات مس��کن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد 
و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق 

تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای 
قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام 
رسیده و دارنده اوراق از تسهیات آن استفاده نکند، نماد معاماتی 
آن متوقف خواهد ش��د و وج��وه پرداختی، دیگر ب��ه دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

افزایش مجدد نرخ مرغ
قیمت مرغ با حدود 1000 تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته، 

به کیلویی 13 هزار و 900 تومان در مراکز خرده فروشی رسید.
قیمت مرغ که طی هفته گذشته روند کاهشی را در پیش گرفته و به 
12 هزار و 950 تومان در مراکز خرده فروشی رسیده بود روز گذشته 
مجددا حدود 1000 تومان گران شد و به 13 هزار و 900 تومان در 

مراکز خرده فروشی رسید.
همچنین براساس اعام اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم 
مرغ آماده طبخ در عمده فروش��ی درب کشتارگاه  12 هزار و 700 
تومان، توزیع درب واحدهای صنفی 12 هزار و 900 تومان،  خرده 
فروشی مرغ شمال 13 هزار و 500 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار 
شمال در میدان بهمن 12 هزار و 300 تومان است.   همچنین قیمت 
هرکیلوگرم س��ینه با کتف 23 هزارتومان،  س��ینه بدون کتف 24 

هزارتومان و فیله 27 هزارتومان است.

تحمیل گرانی خودرو به جامعه با توجیه ورشکس�تگی خودروسازان انتقادات زیادی را به همراه داشته است. 
گروه

منتقدان اگرچه در وجود مش�کات در صنعت خودروسازی کش�ور اتفاق نظر دارند، اما عمده این چالش ها را اقتصادی
در سوء مدیریت عنوان می کنند. پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان در شرایطی که محدودیت واردات 
قطعه و تحریم ها پیش بینی می ش�د از مواردی اس�ت که منتق�دان از آن به عنوان س�وء مدیریت در صنعت 
خودروس�ازی کش�ور یاد می کنند.  انتقادات در پی آزادس�ازی قیمت خودرو در روزهای گذش�ته افزایش یافته اس�ت. قیمت 
خودروهای پرتیراژ پس از س�ه ماه تائید و تکذیب گران شده است. گروه صنعتی ایران خودرو هفته گذشته اقدام به افزایش 
قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی محصوات پرتیراژ خود کرد و روز گذشته سایپا و پارس خودرو نیز با اعام قیمت های 
جدید، آزادس�ازی قیمت خودرو را کامل کردند. فرمول قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت حاش�یه بازار بوده است و بر 
این اساس  قیمت پراید به عنوان پرفروش ترین محصول گروه صنعتی سایپا به 30 میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی 
است که تازه ترین گزارش کیفی خودروسازان نشان می دهد باوجود همه تاکیدات بر افزایش کیفیت تولیدات خودروسازی، 

کیفیت تولیدات خودروسازان همچنان پایین و غیرقابل قبول است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

پولی مالیبودجه

جزییات جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس
رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق از رقم بشکه ای 56 دار برای هر بشکه نفت در ایحه 
بودجه 98 دفاع کرد و آن را برای شرایط تحریمی مناسب دانست. حجت ااسام نصراه پژمان فر، عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه 98 با اشاره به نشست صبح روز گذشته این کمیسیون با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: »جلسه 
کمیسیون تلفیق بودجه با حضور آقایان نوبخت، زنگنه و همتی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و رئیس 
کل بانک مرکزی برگزار و اعضای کمیس��یون برگزار شد.« وی افزود: »آنچه که در این جلسه مطرح شد، این 
بود که کلیاتی درباره بودجه 98 مورد بررسی قرار گرفت و آقای نوبخت نیز مواردی از کلیات ایحه بودجه 98 به 
اعضای کمیسیون ارائه کرد.« عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 اضافه کرد: »آقای نوبخت در این جلسه، درباره 
قیمت پیشنهادی دولت برای قیمت نفت در بودجه سال 98، از رقم بشکه ای 56 دار دفاع کرد و آن را برای شرایط 
تحریمی مناسب دانست.« حجت ااسام پژمان فر ادامه داد: »نوبخت در این جلسه گزارشی از وضعیت بودجه 
عمومی کشور و شرکت های دولتی به اعضای کمیسیون ارائه داد و عنوان کرد که دولت سیاست فقرزدایی، ایجاد 
اشتغال و جلوگیری از تورم را تعقیب می کند.« وی با اشاره به حضور رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون 
تلفیق بودجه 98، گفت: »آقای همتی در این جلسه، گزارشی از میزان تورم و برنامه دولت برای مهار تورم در سال 
آینده ارائه کرد، البته توضیحات وی برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود.« عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 
تأکید کرد: »در این جلسه مطرح شد که راهکارهایی برای با کمک مجلس و دولت برای شفافیت در بودجه پیدا 
شود، البته در این جلسه اشکااتی از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون نسبت به شفاف نبودن بودجه سال 98 
مطرح شد و دوستان عنوان کردند که در این ایحه شفافیت وجود ندارد که قرار شد بررسی های بیشتری در این 
زمینه صورت گیرد.« حجت ااسام پژمان فر افزود: »در بخش دیگری از این جلسه، آقای نوبخت به گزارش های 
مرکز آمار درباره میزان اشتغال اشاره کرد، اما بسیاری از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این گزارش ها مبنای 
درس��تی ندارد و اعتقادشان این بود که وقتی تعریف نسبت به ایجاد اشتغال بین دولت و مجلس متفاوت باشد، 

نمی توان خیلی به آمارها اعتماد کرد؛ نتیجه متفاوتی می دهد.«

سودهای باای ۲۰ درصد در بانکها تخلف است
بعد از برقراری آرامش در بازار ارز و جمع ش��دن بساط اقدامات سفته بازانه در این بازار، یکی از محل هایی که 
مجدد برای سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد توجه قرار گرفت، نظام بانکی 
بود. تا این لحظه البته شورای پول و اعتبار تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها به صورت رسمی نگرفته 
است، اما بانک مرکزی به تناسب صورتهای مالی بانکها، به برخی از آنها اجازه داد تا سپرده های بانکی با نرخی 
بااتر از سقف تعیین شده 15 درصدی از سوی شورای پول و اعتبار را هم جذب کنند و این تشویقی برایشان 

باشد تا به تناسب انضباطی که در اجرای سیاست های پولی داشتند، بتوانند سپرده بیشتری هم جذب کنند.
بر همین اساس برخی از بانکها اجازه یافته بودند تا به سپرده های جذب شده خود، تا سقف 20 درصد هم سود 
بدهند؛ موضوعی که البته مشمول همه بانکها نشد، اگرچه برخی هم به صورت خودسرانه اقدام به افزایش نرخ 
سود برای جذب سپرده بیشتر کردند؛ اما به هر حال به صورت رسمی، اجازه ای از بانک مرکزی برای این اقدام 
نداشتند. حال آنگونه که بانک مرکزی می گوید بساط پرداخت سودهای باای 20 درصد در نظام بانکی تقریبا 
جمع شده و اکنون حتی اگر بانکی به صورت خودسرانه و بدون مجوز سود باای 20 درصد به سپرده های بانکی 

بدهد، متخلف شمرده شده و پرونده او از سوی نهادهای نظارتی پولی و بانکی بررسی خواهد شد.
البته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم به این نکته اشاره داشته و بار دیگر تاکید کرده است که 

بانکها دیگر باای 20 درصد، به سپرده های مردم سود نمی دهند.
یکی از مدیران نظام بانکی در گفتگو با مهر گفت: »بر اساس دستوری که رئیس کل بانک مرکزی صادر کرده، 
بانکها اجازه پرداخت سود باای 20 درصد را به صورت کلی ندارند و اگر بانکی هم مجوز پرداخت سود باای 

مصوبه شورای پول و اعتبار داشته است، سقف آن 20 درصد است و نباید از آن تخطی کند.«
وی افزود: »بانکها اگر باای 20 درصد سود به سپرده ها پرداخت کنند، به طور قطع تخلف کرده و برای آنها 
پرونده تشکیل می شود؛ همانطور که اکنون پرونده برخی از بانکهای متخلف در این حوزه، در هیات انتظامی 

در حال بررسی و رسیدگی است.«

نماینده وزیر صنعت، معدن و تج�ارت در اتاق اصناف ایران 
با اعام خبر توزیع تلفن های هم�راه مانده در گمرک، گفت: 
»تثبیت نسبی کاهش قیمت دار، نرخ این محصول را در برخی 

از برندها 15 تا 20 درصد کاهش داد.«

ابراهیم درستی درباره دایل کمبود تلفن همراه در بازار داخلی، اظهار 
کرد: »ارزی که از  اول سال برای واردات ارز اختصاص شده در مقایسه با 
سال قبل کمتر است، درحالی که ما به طور ماهانه نیازمند 800 هزار عدد 
گوش تلفن همراه هستیم. « وی افزود: »ثبت سفارش انجام شده برای 
واردات 300 میلیون یورو تلفن همراه انجام ش��د اما در مقام عمل، تنها 
123 میلیون یورو  از ابتدای سال واردات انجام شده و به اندازه 25 تا30 

درصد سهم بازار، گوشی به کشور آمده است.«
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران به تس��نیم 
گفت: »بخش واردات مس��افری به بازار داخلی تلفن همراه کمک کرد 

تا بخش عمده بازار داخل از این طریق تامین شود اما اکنون به هر فرد 
اجازه واردات تنها یک تلفن همراه داده میشود.«

وی تصریح کرد: »مسافران این گوشی را با ارز کف بازار وارد می کنند؛ 
در صورت��ی که ا ارز مورد نیاز وارد کننده را با ارز نیمایی یا حتی بازار آزاد 

تامین کند، قیمت تلفن همراه کاهش مجدد خواهد داشت.«
ریاس��ت اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی ، تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی گفت: »ش��تاب افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در حال 
حاضر گرفته شده اس��ت و قیمت آن حدود 15 تا 20 درصد در برخی از 
برندها  کاهش یافته است. تثبت قیمت ارز در کانل 10 هزار تومان تاثیر 
مشخصی برکاهش قیمت این محصول داشته است.« ابراهیم درستی 
افزود: »طبق مصوبه مورد نظر واردکنندگان می توانند برای واردات از 
طریق صرافی ها که ارز صادراتی در اختیار دارند ارز مورد نیاز خود را تهیه 
کنند.« وی همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون باید 800 هزار گوشی 
تلفن همراه در بازار وجود داشته باشد در حالیکه تعداد گوشی های موجود 

در بازار کمتر از این میزان اس��ت، اظهارداشت: قدرت خرید مردم کمتر 
از گذش��ته شده و قیمت گوشی ها نیز مطابق با نرخ ارزی که به صورت 
جهشی باا رفته بود عرضه می شود. وی ضمن اشاره به اینکه واردات 
گوش��ی های تلفن همراه ضمن ثبات بخشی بازار در کاهش قیمت ها 
نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: »جدا از این حدود 500 هزار گوشی 
تلفن همراه که در گمرک و انبارها وجود داش��ته به تدریج وارد بازار می 
شود.« درستی افزود: »واقعیت اینکه در صورت اجرای مصوبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت س��فارش و تامی��ن ارز مورد نیاز از 
طریق صرافی ها برای ورود گوشی های تلفن همراه مدنظر به بازار به 
حداقل یک ماه زمان نیاز اس��ت.« وی با اع��ام اینکه به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم رکود در بازار گوشی های تلفن همراه حکمفرماست، 
اظهارداش��ت: »حدود 75 درصد از س��هم بازار به گوشی های کمتر از 
700 هزار تومان اختصاص داش��ت و 25 درصد هم از آن گوشی های 

گرانتر بود اما تراکنش مالی این دو سهم با یکدیگر برابری می کرد.«

قیمت ها 20 درصد کاهش یافت
توزیع گوشی های توقیف شده در گمرک



512/19آگهی احضار متهم
نظر به اینکه پرونده کاسه 971045 خانم عایشه کشانی فرزند خدانظر به اتهام  استفاد از شناسنامه غیر در شعبه دوم دادیاری تحت تعقیب 
است به جهت معلوم نبودن محل اقامت و اباغ  احضاریه ممکن نگردیده ، بدین و سیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
مراتب به نامبرده اباغ می گردد، تاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دایاری  دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس 

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس – محمد عسکری قوچانی

512/20آگهی احضار متهم
نظر به اینکه پرونده کاسه 970895  خانم زهرا نصیری نژاد فرزند خدابخش به اتهام  استفاد از شناسنامه غیر در شعبه دوم دادیاری تحت 
تعقیب اس�ت به جهت معلوم نبودن محل اقامت و اباغ  احضاریه ممکن نگردیده ، بدین وس�یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیف�ری 1392 مرات�ب به نامبرده اباغ می گردد، تاظرف یک ماه از تاریخ انتش�ارآگهی در ش�عبه دوم دایاری  دادس�رای عمومی وانقاب 

شهرستان سرخس جهت پاسخگویی به اتهام حاضر شود . در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.رایگان 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس– محمد عسکری قوچانی 

512/21آگهی مزایده
باتوج�ه به محکومیت ش�رکت رعد فلز اصفه�ان در پرونده کاس�ه 940064 مدنی این اجرا به یک دس�تگاه 
جرثقیل س�قفی مدل س�ال 2005 میادی، آکبند و نو به مبلغ 235/000/000 ریال که توسط کارشناس منتخب 
مورد ارزیابی قرار گرفته، مقررگردیده در روز 1397/11/15 از ساعت 10/30 از طریق مزایده حضوری در محل 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری س�رخس با حضور نماینده دادستان بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه 
شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 10 درصدکل مبلغ فروش فی المجلس از برنده اخذ 
و الباقی ظرف یک ماه باید پرداخت شود.متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر5 روز قبل از موعد 

به اجرای احکام مدنی شهرستان سرخس مراجعه کند.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

512/22آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم زهره حمیدی فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم صغری شکورخور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 
به طرفیت خوانده به حوزه یک ش�ورای حل اختاف س�رخس ارائه و به کاسه 970065 ثبت و برای روز مورخه 1397/12/07 ساعت 8/30 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی 
می شود.خوانده می تواند قبل از رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان سرخس

512/23آگهي مزایده اموال غیر منقول)مرحله اول(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تربت جام موضوع پرونده اجرائی به کاسه 940315 اجرای احکام تربت جام 
محکوم علیه عبدااحد سلجوقی نوده و شهناز شهرکی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 1/470/591/783 ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له نوروز یاری محمدآباد و مبلغ 304/198/647 ریال بابت نیم عشر اجرائی،علیهذا محکوم علیه عبدااحد سلجوقی 
جهت وصول محکوم به اموال غیر منقول را به  شرح ذیل معرفی که توسط اجرای احکام توقیف،تقاضای فروش آنرا نموده است در 
این راس�تا ارزیابی اموال به کارشناس  رسمی دادگستری ارجاع بش�رح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:1- ششدانگ یک باب 
منزل بنام عبدااحد س�لجوقی نوده به ش�ماره پاک ثبتی 26 فرعی از 81 اصلی بخش 13 مش�هد به شماره ثبت 66853 به آدرس 
تربت جام روس�تای نوده ملک موصوف دارای عرصه به مس�احت 526 مترمربع و اعیان ش�امل 155 مترمربع ساختمان مسکونی در 
یک طبقه با مصالح آجر- آهن نما س�رامیک با امتیازات آب و برق و گاز که به مبلغ 1/070/000/000 ریال کارشناس�ی ش�ده اس�ت.

مزایده ازساعت 10 الی 11 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/13 در آدرس تربت جام اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگذار 
و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت 
را پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د. 10 درصد قیمت خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه 
از وی وص�ول و پ�س از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردی�د. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه 
وجه مزایده را پرداخت ننماید س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د .همراه داش�تن 
کارت ملی جهت ش�رکت در مزایده الزامی اس�ت. بدیهی اس�ت که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف 5 روز قبل از مزاید به 

این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیرشعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام- محمود یوسفی ابدال آبادی
512/24آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالفضل غامی فرزند علی اکبر

ش�ماره بایگانی ش�عبه:960060؛ مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی:1- ابوالفضل غامی فرزند علی اکبر؛ خواهان خانم صدیقه صفری 
ریزه ئی به طرفیت آقای ابوالفضل غامی مبنی بر طاق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9609985248300060 )بایگانی 960060( ش�عبه س�وم دادگاه عمومی حقوقی دادگس�تری تربت جام ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 
1398/02/08 س�اعت 12 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان حاضر شوید.چنانچه ادله بر بی اعتباری یا جرح شهود داریدبا اطاع از مشخصات شهود 

که در پرونده مضبوط است در روز رسیدگی حاضر و ارائه نمایید. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/25آگهی
احتراما به اس�تحضار می رس�اند بدینوس�یله مرح�وم عباس حفیظی علی آبادی فرزند محمد حس�ین در تاری�خ 1396/1/22 فوت 
نم�وده و وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از:1-مهدی حفیظی 2- زهرا حفیظی 3- مرتضی حفیظی 4-ش�هربانو حفیظی می باش�ند 
، و هیچگونه ورثه دیگری ندارد. و چنانچه کس�ی مدعی وراثت از مرحوم می باش�د ظرف مهلت مقرر به ش�ورای حل اختاف ش�هر 

ریوش مراجعه نماید)از تاریخ انتشار(
شورای حل اختاف شهرستان کوهسرخ

512/26رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه:950471؛ در خصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد با مدیریت آقای محمد صادقی با وکالت آقای سید مهدی 
احمدزاده به طرفیت خواندگان 1- آقای محمد2- حس�ین ش�هرت هر دو اسماعیلی 3- سید محسن هاشمیان فر4- مجید احمدی 
راد به خواس�ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد ویک میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک )7809632( نزد 
بانک ملی ش�عبه چمران سبزوار، خس�ارت تأخیرتأدیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور تامین خواسته فوری دادگاه 
در مورد تامین خواس�ته با توجه به مس�تندات ابرازی و با اس�تناد به ماده 108 از قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار تامین خواس�ته 
ازام�وال بامع�ارض خواندگان به میزان خواس�ته را صادر واع�ام می نماید ودر خص�وص اصل دعوا دادگاه با عنای�ت به محتویات 
پرونده،دادخواس�ت ولوایح تقدیمی و مستندات ارائه ش�ده و عدم حضور خواندگان )علیرغم نشرآگهی در روزنامه کثیراانتشار( و 
انتظار کافی و عدم ارس�ال ایحه دفاعیه که در نتیجه مطالب مطروحه توس�ط خواهان بادفاع باقی مانده نظر به اینکه مس�تندات 
ابرازی که موید به امضاء منتس�ب به خواندگان اس�ت دالت بر اش�تغال ذمه ایشان داردو با استصحاب بقاء دین و عدم ارائه دلیل از 
س�وی خوانگان بر فراغ ذمه دعوی خواهان را وارد تش�خیص و به اس�تناد مواد 10 و 221 و 222 از قانون مدنی و 310 و 314 از قانون 
تجارت و 198 ، 502 ،515، 519 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل 
خواسته و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مندرجات پرونده و خسارت تأخیرتأدیه اززمان تقدیم دادخواست 
95/6/7 تا زمان اجرای حکم بر اس�اس نرخ تورم اعامی از س�وی بانک مرکزی که مبلغ آن در زمان اجرای حکم محاس�به خواهد 
گردی�د در ح�ق خواهان محک�وم و اعام می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اب�اغ قابل واخواهی در این 

شعبه خواهد بود.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار- سید حسین حسینی

512/27آگهی اباغ اجراییه
پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به آقای علی خدابخش ازغندی محکوم علیه پرونده کاسه 2/812/96  اجرایی این شعبه که فعا 
مجهول المکان می باشد اباغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر که بموجب ان مکلف به پرداخت 
مبلغ چهل و سه میلیون و چهارصد هزار ریال و هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون وششصد و ده هزار ریال و خسارت تأخیرتأدیه 
از تاریخ سررس�ید چکه�ا 0934/017811-95/4/2 و 0934/017816-95/3/2 و 0934/017814-95/1/2 و 95/2/2-093/017815 
عهده بانک صادرات و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه در حق خواهان حجت حسینی و نیم عشر دولتی . به مدت ده روز پس از اباغ 
مفاد اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد.
دبیر شورای حل اختاف حوزه دوم شهرستان تربت جام

512/28رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم طیبه هویدا دارای شناس�نامه ش�ماره 2019 به شرح دادخواس�ت به کاسه 970129 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر هویدا به شناسنامه 1840 در تاریخ 1397/9/27در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-کلثوم هویدا فرزند علی ش.ش 0819748404 ت.ت 1326 
مادرمتوفی2- طیبه هویدا فرزند محمد به ش.ش 0819234631 ت.ت 1355 همس�رمتوفی 3- شقایق هویدا فرزند حیدر به ش.ش 
0810332618 ت7.ت 1378 فرزن�د متوف�ی 4- علی هویدا فرزند حیدر ب�ه ش.ش 0810132834 ت.ت 1373 فرزند متوفی؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

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

512/29هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش�ماره 139760306012001170 و 139760306012001171 هیات اول موض�وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش�مر به ترتیب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمد س�اار علی آبادی فرزند حس�ین بشماره شناس�نامه 708 صادره کاشمر در ششدانگ یکباب س�اختمان به مساحت 111/27 
متر مربع و محمدرضا صدیق ابریش�می فرزند علی اکبر به ش�ماره شناسنامه 224 صادره فردوس در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 112 متر مربع از پاک 226 فرعی از3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک 
رس�می آقای امیر کاوس�یان محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تایخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/10/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر- محمد محمدزاده

512/30سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر 
رای ش�ماره 139460306012001828 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش�مر تصرفات مالکان�ه بامعارض متقاضی آقای محمد عب�اس زاده اوندری فرزند عباس 
بش�ماره شناس�نامه 953 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مس�احت 105/27 متر مربع از پاک 843 فرعی از 58 
اصلی واقع در بخش س�ه کاش�مر خریداری از مالک رسمی آقای سیداحمد سجادی مقدم و خانم همایون نبوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تایخ انتش�ار 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 س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/10/8 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/10/23
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کاشمر- محمد محمدزاده

511/31آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول)اصاحی(
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/970252 آقای سید 
محمود میرفانی محکوم است به پرداخت مبلغ 890/365/910 ریال در حق آقای محمود گل محمدی و نیز مبلغ 44/571/292 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 خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عش�ر دولتی توقیف توسط کارشناس رس�می دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
و مقرر گردیده در تاریخ 97/11/6 از س�اعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در 
مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده 
ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد 
از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند 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 4058 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد �  جاده کات روستای گنبد 
واز ، خیابان صاحب الزمان10� دارای پاک ثبتی 309 فرعی از 107 اصلی بخش نه مشهد به مساحت 4000 متر مربع باکاربری زراعی 
 uv اسپانیایی شامل سازه فوادی با پوشش دیواره پلی کربنات و پوشش نصف پاستیکی ضد C و باغی ) گلخانه( نوع گل خانه تیپ
س�ال احداث 1392، تعداد 7 س�الن به مساحت 3000 متر مربع، با سیستم کشت هیدرو یونیک، دارای سیستم گرمایی و سرمایشی، 
دارای هفت عدد فن و ش�ش عدد جت هیتر، امتیاز برق س�ه فاز، دارای گاز دارد. ایستگاه مش�ترک با گلخانه آقای مذهب یوسفی، 
فاقد پروانه تاسیس، دارای سیستم های آبیاری و تغذیه ، سهمیه آب کشاورزی ندارد و آب مورد نیاز از چاه های عمیق مجاور تامین 
می ش�ود، حصار کشی پیرامون با بلوک س�یمانی، و درب ماشین رو، حدود 70 متر مربع ساختمان شامل دفتر کار، انبار و نگهبانی ، 
استخر ذخیره آب به حجم 180 متر که ششدانگ  ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 3/800/000/000 ریال برآورد که به میزان 

فوق به مبلغ 890/365/910 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

)512/32(آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول )970222(
بموجب اجرائیه صادره از ش�عبه 3 دادگاه  حقوقی شهرستان نیشابور درکاسه اجرایی 970222  محکوم علیه ابراهیم شولی فرزند 
مالک محکوم است به پرداخت مبلغ 13/478/326 تومان بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی در حق محکوم له طیبه نقیب و 
همچنین پرداخت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه شخص ثالث به نام محمود انتظاری جهت پرداخت بدهی محکوم علیه فوق ملک 
خود را معرفی نموده اس�ت لذا حس�ب تقاضای محکوم لها ملک معرفی ش�ده از سوی شخص ثالث که به آدرس نیشابور-خیابان 17 
ش�هریور 25 -قطعه دوم ش�مالی به پاک ثبتی 2543 فرعی از 15 اصلی بخش 5 نیشابور و به مساحت عرصه 250 مترمربع و اعیان 
به صورت همکف با زیربنای 228 مترمربع که دو دربند مغازه به زیربنای 22/50 و 23/10 نیز دارد و طبقه اول و دوم هریک با زیربنای 
218 مترمربع می باش�د توقیف گردیده و توس�ط کارشناس رسمی دادگستری )آقای اسماعیل گلس�تانی(در مورخه 1397/05/25 
بازدید و به مبلغ 6/800/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری ش�ده اس�ت و مقرر گردیده ملک فوق الذکر در تاریخ 1397/11/21 و از 
ساعت 8 الی 9  صبح  در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد . مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد . طالبین 
به خرید میتواننددر مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی ش�عبه اول حقوقی دادگس�تری نیش�ابور مراجعه تا از 
جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تش�ریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارش�ناس را رویت و از مال توقیفی بازدید 

نمایند . ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک فوق الذکر را ندارد.
شاه مراد– مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

)512/33( آگهی دادنامه ) 970464(
 پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به آقای حجت ناصری مجهول المکان اباغ می گردد در پرونده کاسه 970464 حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ چک تا زمان پرداخت در حق خواهان در حق خواهان شهرداری نیشابور محکوم گردیده رای صادره غیابی قابل واخواهی 
است.مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 40 روز پس از 

درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید .
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه حقوقی  شهرستان نیشابور

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س�ید ابوالفضل صادقی خیرابادی فرزند س�ید حس�ین دارای شناسنامه ش�ماره 6510079380 به شرح دادخواست به 
کاس�ه 9709985607100479 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین صادقی 
خیرابادی فرزندسیدهاشم به شماره شناسنامه 6519423033 درتاریخ 1379/7/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-زینب کاه درازی فرزند محمدرضا متولد 1343 کدملی 0902180622 همسرمتوفی 2-فاطمه سادات 
صادقی خیرابادی فرزند سید حسین متولد 1377 کدملی 6510067110 فرزند متوفی 3- سید حسن صادقی خیرابادی فرزند سید حسین 
متولد 1347 کدملی 6519847712 فرزند متوفی 4- بتول صادقی خیرابادی فرزند سید حسین متولد 1347 کدملی 6519427081 فرزند 
متوفی 5- فاطمه صادقی خیرابادی فرزند سید حسین متولد 1332 کدملی 6519425540 فرزند متوفی 6- سید ابوالفضل خیرابادی فرزند 
سید حسین متولد 1379 کدملی 6510079380 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان مه وات- حسن محمودی
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی کوشا ترابر توس شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 44372 و شناسه ملی 10380602215
 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه مورخ 1397/03/01 و 
نامه ش�ماره 444 م�ورخ 97/3/6 انجمن صنفی ش�رکتهای حمل و نقل بین 
المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 س�ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهراله قنبرزهی به شماره ملی 
3610055529 و حمیدرضا دشتی به شماره ملی 0941801683 و خانم نرگس 

نهتانی پور به شماره ملی 3610586567 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343643(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی یاسین 
گشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44119 و شناسه ملی 

 10380601934
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بط�ور فوق الع�اده مورخ 
1397/09/11 ونامه شماره 55898 مورخ 1397/09/28 سازمان هواپیمائی 
کش�وری و نام�ه 972/128/15087 مورخ 1397/09/12 س�ازمان میراث 
فرهنگی صنایع دس�تی و گردش�گری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه 
حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. آقای هاشم ابراهیم 
بای به ش�ماره ملی 0769837034 و خانم ش�یما محمد زاده اصفهانی به 
ش�ماره ملی 0945652801 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. خانم بی بی اعظم میرشعبانی به شماره 
ملی 0933882531 و آقای داود شیخیان به شماره ملی 0922539383 
و آقای علی اکبر ش�یخیان به شماره ملی 0703458590 به سمت اعضای 

اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343653(
آگهی تغییرات شرکت ساز ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

26980 و شناسه ملی 10380423854
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده مورخ 
1397/10/08 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : 1 - آق�ای عب�اس نج�ی به 
ش�ماره ملی 0939213419 و آقای حجت اه حس�ین زاده به شماره ملی 
0872350800 و آقای عباس رودس�رابی به شماره ملی 0790351552 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -2. 
آقای کاظم محمد حس�ینی به شماره ملی 0779487311 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای جعفر بحری کریم آباد به شماره ملی 0920918174 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343660(
آگهی تغییرات شرکت پتاس سازان کویر سبز شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 1393 و شناسه ملی 14006278903
 به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : - آقای سید فرشید وزین به ش�ماره ملی 0943226376 به 
س�مت عضو هیات مدیره و مدیر عامل 2- آقای علی دس�تمرد به شماره 
ملی 0919431380 به س�مت نای�ب رئیس هیات مدیره 3- آقای مصطفی 
دستمرد به شماره ملی 0919360939 به سمت رئیس هیات مدیره - کلیه 
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات 
، قراردادها و عقوداس�امی با امضاء مش�ترک آقایان س�ید فرشید وزین 
) مدی�ر عامل ( و مصطفی دس�تمرد )رئیس هیات مدی�ره ( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گناباد )343664(
آگهی تغییرات شرکت ساز ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

26980 و شناسه ملی 10380423854 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/10/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - آقای عباس نجی به ش�ماره ملی 0939213419 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رودسرابی به شماره ملی 0790351552 
به سمت نایب رئیس هیئت  مدیره و آقای حجت اه حسین زاده به شماره 
مل�ی 0872350800 ب�ه س�مت مدیرعامل ب�رای مدت دو س�ال انتخاب 
گردیدند -2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای 
ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343666(
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی سینا فریمان شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 11747 و شناسه ملی 10380274441 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/09/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : آقای قاس�م غفرانی کد ملی 0939545251 به س�مت رئیس 
هیئت مدیره خانم حش�مت خرس�ند بهش�تی کد ملی 0942708751 به 
س�مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احسان غفرانی ک.م 0921301995 
به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد بحرینی کد ملی 0945307551 به 
سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران( برای مدت 
دوسال تعیین گردیدند. آقای مجتبی معمارمسجد کد ملی 0939703521 
به س�مت قائم مقام مدیرعامل برای مدت دوس�ال انتخاب گردید.و کلیه 
اوراق و اس�ناد بهادار . تعهد آور و رس�می و بانکی و اوراق عادی و اداری 
ش�رکت با امضای ثاب�ت مدیرعامل و متغیر یک�ی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343677(
آگهی اصاحی شرکت شیمیایی سینا فریمان شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 11747 و شناسه ملی 10380274441 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : پیرو آگهی صادره به ش�ماره مکانیزه 139730406185019216 تعداد 
10000سهم از 15000 سهم آقای احسان غفرانی و نیز 10000 سهم از 15000سهم 
خانم حشمت خرسند بهشتی از سهام عادی به ممتاز تبدیل گردیده و امتیاز 
س�هام ممتاز دارای 5 برابر حق رای بیشتر از سایر سهام در مجامع میبا شد 
در نتیجه ماده 5 اساس�نامه به ش�رح ذیل اصاح میگردد س�رمایه ش�رکت 
1500000000ریال منقسم به 150000سهم که تعداد 130000سهم از سهام عادی و 
20000سهم آن ممتاز 10000ریالی با نام که کا پرداخت گردیده . در آگهی فوق 

از قلم افتاده بدین وسیله اصاح می گردد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343684(
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مشهد نایلون شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 3984 و شناسه ملی 10380198809 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - محل ش�رکت در واحد ثبتی اس�تان 
خراس�ان رضوی - شهرس�تان مش�هد - بخش مرکزی - دهس�تان 
تبادکان - آبادی ش�هرک صنعتی مش�هد )کات (-شهرک صنعتی 
مش�هد )کات (-بلوار کارگر جنوبی-کوچه کارگر جنوبی 5 )کوشش 
6(-پاک 90-طبقه همکف-کدپستی 93581878887 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343689(

512/1آگهی مفقودی
مفقود ش�دن س�ند خودروی وانت پیکان به ش�ماره پاک ایران 42-241 ص22 و ش�ماره موتور 
118P0017550 و شماره شاسی:NAAA36AADG619683 به رنگ سفید شیری- روغنی مدل 
1392 از اینجانب علی اکبر جعفری خیرآبادی نام پدر حس�ن اهل وساکن خواف روستای خیرآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
خواف

512/2اعام مفقودی سند وسیله نقلیه
اتومبیل س�واری پژو سیستم 206tu5  مدل 1394 به شماره پاک ایران 66 -937  ن  25-شماره 
موتور : 163b0132865-شماره شاسی : naap13fe6fj301920 به مالکیت   آقای امین اله رزم آرای 

رودی    مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
خواف

512/3اباغ اخطار اجرائی
شماره بایگانی شعبه : 3/97/326؛ به محمود شایگان زاده فرزند محمد ابراهیم اباغ که به موجب رأی شماره 55-376 به پرداخت جمعا 
106/442/000 ریال اصل خواس�ته و س�ایر هزینه ها در حق ذوالفقار ذوالفقاری فرزند حجی محمد محکوم که پس از انتشار این اخطارمی 

بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید.در غیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/4آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1- مجید صباغی فرزند حسین 2- احمد صباغی فرزند احمد اباغ که بانک ملت دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به 
کاسه 5/97/924 ثبت وبرای مورخه 1397/11/27 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این 

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

512/5آگهی اباغ وقت رسیدگی
به  میترا صدیق مجرد فرزند حسین 2- مهدی مهمان دوست فرزند محمد تقی باغ که بانک انصار دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه 
ش�ما ارائه که به کاس�ه 5/97/922 ثبت وبرای مورخه 1397/11/27 ساعت 17 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از 

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

512/6آگهی اباغ دادنامه
به 1- عیسی صحراگرد 2- ابوالفضل احمدی راد 3- علی اکبر برزویی اباغ می گردد که موسسه مهراقتصاد به وکالت سیدمهدی احمدزاده 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل علیه شما به این شعبه به کاسه 97/34/ش4  ارائه که حسب 

رأی شماره 226-15 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.
شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/7آگهی اباغ دادنامه
به جواد برزویی فرزند مراد اباغ می گردد که بانک مهراقتصاد دادخواستی به خواسته مطالبه 170/000/000 ریال و خسارات دادرسی علیه 
ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رأی شماره 6/69/311 به شرح خواس�ته مذکور محکوم گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز 

قابل واخواهی می باشد.
شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/8آگهی اباغ وقت رسیدگی
به  سارا ادن نیا اباغ که منصور فرهادی فرزند محمد ابراهیم دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم به اعسار علیه شما ارائه که به 
کاسه 11/97/558 ثبت وبرای مورخه 1397/12/05 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 یازده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/9آگهی اباغ وقت رسیدگی
به  رضاعابدی اباغ که اسماعیل افچنگی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند یک فقره خط موبایل به شماره 09155716188 علیه 
شما ارائه که به کاسه 6/97/1193 ثبت وبرای مورخه 1397/11/29 ساعت 18/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. شما می توانید قبل از 

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

512/10آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه زارعی طزرقی فرزند حسین طی کاسه پرونده 2/97/903 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته خانمجان 
جوان طزرقی فرزند علی به ش.ش 301 مورخه 1397/6/24 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- حسین زارعی طزرقی همسر2- 
صاحب جان طزرقی فرزند 3- محمدرضا طزرقی فرزند 4- علی اکبر طزرقی فرزند 5- فاطمه طزرقی فرزند،مرحوم ورثه دیگری ندارد؛اینک 
درخواس�ت مزبوریک نوبت آگهی تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د ظرف یک ماه به شورا تقدیم واا گواهی 

صادر خواهد شد.
عضوشعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  خان محمد توکلی رودی دارای شناس�نامه ش�ماره 11 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 3/844/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب عصار به شناسنامه 66 در تاریخ 1389/11/10در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-امیر توکلی رودی به ش.ش 2798 متولد 1304/7/1 همسرمتوفی 
2- عل�ی محمد توکلی به ش.ش 8 متول�د 1333/1/24 فرزند متوفی 3- غام محمد توکلی رودی به ش.ش 38 متولد 1336/7/20 فرزند 
متوفی 4- فیض محمد توکلی رودی به ش.ش 60 متولد 1338/7/24 فرزند متوفی 5- جان محمد توکلی رودی به ش.ش 11 متولد 1350/2/2 
فرزند متوفی 6- حنیفه توکلی رودی  به ش.ش 77 متولد 1330/7/1 فرزند متوفی 7- زریماه توکلی رودی به ش.ش 4349 متولد 1342/1/1 
فرزند متوفی و ورثه ی دیگری ندارد؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/12رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  غام محمد توکلی رودی دارای شناسنامه شماره 38-1336/7/20 به شرح دادخواست به کاسه 3/843/97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر توکلی رودی به شناسنامه 2798 -1304/7/1 در تاریخ 
1392/10/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غام محمد توکلی رودی به ش.ش 
38 متول�د 1336/7/20 فرزند متوفی 2- علی محمد توکلی ب�ه ش.ش 8 متولد1333/1/14 فرزند متوفی 3- فیض محمد توکلی رودی به 
ش.ش 60 متولد 1338/7/24 فرزند متوفی 4- جان محمد توکلی رودی به ش.ش 11 متولد 1350/2/2 فرزند متوفی 5- حنیفه توکلی رودی  
به ش.ش 77 متولد 1330/7/1 فرزند متوفی 6- زریماه توکلی رودی به ش.ش 4349 متولد 1342/1/1 فرزند متوفی و وارث دیگری ندارد؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

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

512/13آگهی مزایده مرحله اول اموال غیر منقول محکوم علیه آقای عبداله ماجمعه
به موجب محتویات پرونده کاسه 950470 اجرای احکام مدنی خواف محکوم علیه آقای عبداله ماجمعه هزار خوشه فرزند محمد ساکن 
روستای علی آباد باا خواف محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 100/706/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی در حق محکوم له 
آقای علی بیدل فرزند عبدالعظیم ساکن شهرستان تربت جام و پرداخت 2/517/650 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، و با 
توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده ،لذا بنا به درخواست محکوم علیه و معرفی اموال توسط وی جهت توقیف 
،لذا اموال نامبرده شامل یک قطعه زمین مسکونی واقع در روستای علی آباد توسط مرجع انتظامی  توقیف و کارشناسی و مقررگردیده از 
طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی نقدا از برند ه مزایده اخذ و برنده مزایده مکلف است مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 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 خواهد شد 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 مال مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد 
طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و اطاعات کافی به دست آورند . مشخصات اموال:1- 
مورد مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 220 مترمربع واقع در روستای علی آباد فاقد اعیان شماا به طول 11 متربه منزل وقفی 
امام مسجد و شرقا به طول 20 متر محدود است به باغ پسته یارمحمد ماجمعه و جنوبا به طول 11 متر محدود است به منزل نوراله ماجمعه 
و غربا به طول 20 متر محدود اس�ت به معبر.2-قیمت کارشناس�ی :قیمت زمین مزبور توسط کارشناس به مبلغ  80/000/000 ریال برآورد و 

ارزیابی گردیده است.3- محل مزایده:اجرای احکام مدنی خواف-4- تاریخ وروز مزایده: سه شنبه 1397/11/16 ساعت 11الی 12 ظهر.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خواف
512/14آگهی مزایده مرحله اول اموال غیر منقول محکوم علیه شرکت پنبه پاک کنی طای سفید 

خواف
حس�ب نیاب�ت واصله از اجرای احکام ش�عبه 12 دادگس�تری مش�هد و به موجب محتوی�ات پرونده کاس�ه 960092 اجرای احکام 
مدن�ی خواف محکوم علیه ش�رکت پنبه پاک کنی طای س�فید خواف به ش�ماره ثبت 9924 محکوم گردیده ب�ه پرداخت مبلغ 1- 
4/851/750/919 ری�ال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تأخیرتأدی�ه و 2- مبلغ 54/845/710 ریال بابت ح�ق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له آقای احس�ان جعفری فرزند جعفر با وکالت آقایان مهدی مروجی و محس�ن مکاریان ساکنین مشهد و پرداخت 3- مبلغ 
79/409/517 ری�ال باب�ت هزینه دادرس�ی در حق دول�ت )با توجه به معافی�ت خواهان از پرداخت هزینه دادرس�ی و همچنین(4- 
پرداخ�ت 245/329/831 ری�ال بابت نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت ؛ لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون نس�بت به 
پرداخت بدهی خود اقدام نکرده، لذا از ششدانگ عرصه و اعیان پاک 2 فرعی از 3 و 4 اصلی بخش 6 ترتب حیدریه به شماره ثبت 
48340 دفتر 64 صفحه 424 بعنوان مال محکوم علیه مازاد بر بازداشتیها و مازاد بر رهن توسط این اجرا توقیف و سپس کارشناسی 
و با توجه به میزان بدهی محکوم علیه مقررگردیده صرفا 2 دانگ از ملک توقیفی از طریق مزایده به فروش برس�د.مزایده از قیمت 
کارشناس�ی ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد ش�د. 10 درصد مبلع پیشنهادی نقدا از برنده 
مزای�ده اخذ و برنده مزایده مکلف اس�ت مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخ�ت 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 خواهدش�د و ش�کایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد 
وقب�ل از انقض�ای مهلت مذک�ور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص ش�کایت مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد ش�د 
طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند و اطاعات کافی به دس�ت آورند. 
مش�خصات اموال:1- مورد مزایده 2 دانگ از ش�ش دانگ عرصه و اعیان پاک 2 فرعی از 3 و 4 اصلی به ش�ماره ثبت 48340 دفتر 
64 صفحه 424 واقع در شهرس�تان خواف- کیلومتر 13 جاده خواف رش�تخوار. 2-قیمت کارشناس�ی : قیمت ش�ش دانگ عرصه  و 
اعیان و امتیازات توسط هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 17/676/250/000 ریال ارزیابی گردیده و با توجه 
ب�ه می�زان محکومیت محکوم علیه صرفا 2 دانگ از من�زل مزبور از طریق مزایده به فروش خواهد رس�ید و قیمت 2 دانگ به مبلغ 
5/892/083/322 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است. 3- محل مزایده:اجرای احکام مدنی خواف-4- تاریخ وروز مزایده: دوشنبه 

1397/11/15 ساعت 11الی 12 ظهر.
دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خواف-زنگنه

512/15آگهی مزایده مرحله اول اموال غیر منقول محکوم علیه آقای براتعلی ابراهیم بای
به موجب محتویات پرونده کاس�ه 960181 اجرای احکام مدنی خواف محکوم علیه آقای براتعلی ابراهم بای س�امی فرزند حس�ن ساکن 
شهرس�امی  محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 569/583/377 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه در حق 
محکوم له آقای عبدالرحمن رحمانی فرزند عبدالرحیم با وکالت آقای محمد احسانی ساکن خواف و پرداخت 28/479/168ریال بابت نیم 
عشر دولتی درحق صندوق دولت، و با توجه به اینکه محکوم علیه تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده ،لذا بنا به درخواست محکوم علیه و 
معرفی اموال توسط وی جهت توقیف ،لذا اموال نامبرده شامل یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدودا یک هکتار واقع در سامی توسط 
مرجع انتظامی  توقیف و کارشناسی و مقررگردیده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و برنده مزایده مکلف است مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با ایام تعطیل باش�د مزایده فردای آن روز در همان س�اعت و مکان برگزار خواهد شد 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 
مال مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد طالبین به خرید می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و 
اطاعات کافی به دست آورند. مشخصات اموال:1- مورد مزایده یک قطعه زمین با کاربری مزروعی واقع در شهرستان خواف جاده سامی به 
خواف به مساحت حدودا یک هکتار فاقد حصار و ساختمان و دارای حدودا 1500 اصله نهال پسته و شلیل و بادام دو تا چهارساله می باشد. 
شماا به طول حدودا 40 مترمحدود است به معبر خاکی و شرقا به طول 26 متر محدود است به اراضی کشاورزی مجاور و جنوبا به طول 40 
متر محدود است به اراضی کشاورزی مجاور و غربا به طول 260 متر محدود است به اراضی کشاورزی مجاور.2-قیمت کارشناسی : قیمت 
زمین مزبور توسط کارشناس به مبلغ  620/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است.3- محل مزایده:اجرای احکام مدنی خواف-4- تاریخ 

وروز مزایده: چهارشنبه 1397/11/17 ساعت 10 الی11.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خواف

512/16آگهی
ش�ماره :356/97؛ احتراما نظر به اینکه ش�خص بنام تیمور سلجوقی دادخواست صدور گواهی حصر وراثت مرحوم گل محمد سلجوقی به 
شورا ارائه نموده است و چنین بیان داشته مرحوم مذکور در مورخه 1368/1/1 فوت شده است  وراث حین الفوت او عبارتند از:1-صیدمحمد 
و نظام الدین و جواد و تیمور و کلماه و زینت و کشور و دل آرام و فرزانه و بی بی ماه همگی سلجوقی فرزندان مرحوم و بی بی جان محمدی 
همسر مرحوم فوت شده است.حال یک نوبت در آن روزنامه درج تا کسی وصیت نامه و یا اعتراضی دارد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به 

شورای مذکور مراجعه د رغیر اینصورت شورا گواهی را صادر خواهد نمود.
شورای حل اختاف صالح آباد

512/17آگهی
شماره :357/97؛ احتراما نظر به اینکه شخصی بنام تیمور سلجوقی فرزند گل محمد دادخواست صدور گواهی حصر وراثت به شورای حل 
اختاف شعبه یک ارائه نموده است و چنین بیان داشته است که مرحوم آقا محمد سلجوقی در مورخه 28/12/5 فوت شده است  وراث حین 
الفوت او عبارتند از:1-گل محمد و محمد صدیق و فاطمه و سکینه و راویه ومحمد عمر و عایشه ومحمد عثمان و رعنا و زهرا و نعمت ا... و 
ذکریا و حبیب ا... و کاظم و گوهر همگی سلجوفی فرزندان مرحوم بی بی گلشاه سلجوقی همسر مرحوم و سیده بیگم کالی مقدم امغانی 
همسر مرحوم و گلناز سلجوقی همسر مرحوم .حال یک نوبت در آن روزنامه درج تا چنانچه کسی وصیت نامه و یا اعتراضی دارد از تاریخ 

انتشار به مدت یک ماه به شورای مذکور مراجعه درغیر اینصورت شورا گواهی را صادر خواهد نمود.
شعبه اول شورای حل اختاف صالح آباد

512/18آگهی مزایده
در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 970011/الف/ح به نفع شرکت تعاونی تولیدی خوراک آماده دام و طیور کیمیادان تربت با وکالت 
خانم مرضیه تقی زاده مقدم به زیان آقای ابوالفضل حاجی آقا جان پور فرزند محمد حسن به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 500/000/000 
ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه تا یوم الوصول و مبلغ 15/760/000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد محکوم به 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه، ملک/پاک ثبتی 27 فرعی از 11 اصلی بخش 15 مشهد 
مالکیت وثیقه گذار آقای سعید حاجی آقاجان پور فرزند ابوالفضل توقیف  توسط کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 
1397/11/9 ساعت 11 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام دادگاه صالح آباد تربت جام واقع در خیابان ولی عصر عج ا... فرجه 
صالح آباد به فروش خواهد رس�ید .مزایده از مبلغ ارزیابی ش�ده کارشناس شروع و به کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد .ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد در غیر این صورت 
و نیز انصراف برنده 10 درصد مبلغ اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزینه اجرا وعوارض شهرداری و سایر هزینه ها طبق 
مقررات خواهد بودطالبین  می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مزبور به شرح ذیل با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند.1- ملک واقع در 
روس�تای شورس�تان علیا صالح آباد تربت جام است 2- ملک دارای سابقه ثبت است.3- ملک مزبور 820/152/000 ریال توسط کارشناس 
ارزیابی گردیده است. عدم حضور مالک در جلسه مزایده مانع از انجام نخواهد شد.هم چنین مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در 

خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش  صالح آباد-حسین شاهی

 )512/34( آگهی اباغ اجرائیه )970202(
پیرو آگهی های  منتش�ره در جراید بدینوس�یله به آقای محمدزرگرانی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره در 
پرونده کاسه 970202 و بموجب در خواست اجرای دادنامه شماره 9709975197700410 محکوم علیهم محکوم اند به محکومیت تضامنی 
بپرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ چک )چک شماره 55/91719 به تاریخ 97/1/30( تا زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم 
له پرداخت نیم عش�ر دولتی با محکوم علیهم اس�ت.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 کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد درغیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود
محیطی – مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  نیشابور

)512/35( آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970554(
خواهان  ایمان بکائیان دادخواستی به طرفیت آقای سلمان نامداران فرزند احمد به خواسته تقاضای اعسا راز پرداخت مبلغ 168/000/000 
ریال وجه یک فقره چک در حق خوانده مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970554 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 09/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
علی اصغر نصر آبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/36(آگهی وقت  دادرسی )970574(
خواهان بانک سپه با وکالت آقای حمید تاجکی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هادی محتشمی فرزند علی اکبر و علی نظری فرد فرزند 
محمدعلی به خواسته مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه وکلیه هزینه های دادرسی تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور واقع در نیشابور بلوار جانبازان ارجاع و به کاسه 970574 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/12/5 ساعت 08/45 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و  درخواست خواهان به 
تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر ااانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی  و 
اطاع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
رستمی-مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه حقوقی  شهرستان  نیشابور 

512/37رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ�ر ب�ه اینک�ه آقای علیرض�ا یزدی ازغن�دی فرزند محمدحس�ین دارای شناس�نامه ش�ماره 2741 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
9709985607100478از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر حسین یزدی فرزند علیرضا 
به ش�ماره شناس�نامه 0690731868در تاریخ 1396/1/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-علیرضا یزدی ازغندی فرزند محمد حسین متولد 1356 کدملی 6519351466 پدرمتوفی 2- راضیه احمدی فرزند محمد علی 
متولد 1352 کدملی 6519350923 مادرمتوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امورحسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان مه وات- حسن محمودی

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  زهرا رنجبر کهنه قوچانی دارای شناس�نامه ش�ماره 0871100711 به شرح دادخواست به کاسه 797 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم محمدرضا صباغ باشی قوچان کهنه به شناسنامه 0871103915 در 
تاریخ 1392/10/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-علی صباغ باش�ی قوچان 
کهنه به ش.ش 0871135418 ت.ت 1356 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هرکهنه فرزند متوفی 2- محسن صباغ باشی قوچان کهنه 
به ش.ش 0871221330 ت.ت 1361 محل صدور شناس�نامه قوچان-شهرکهنه فرزند متوفی  3- غامحسین صباغ باشی قوچان کهنه به 
ش.ش 0871291592 ت.ت 1358 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هرکهنه فرزند متوفی  4- محمد صباغ باشی قوچان کهنه به ش.ش 
0872788520 ت.ت 1363 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هرکهنه فرزند متوفی  5- غامحسن صباغ باشی قوچان کهنه به ش.ش 
0871134586 ت.ت 1354 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هرکهنه فرزند متوفی  6- حسین اصغر صباغ باشی قوچان کهنه به ش.ش 
0870336861 ت.ت 1350 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی  7- زهرا رنجبر کهنه قوچان به ش.ش 0871100711 ت.ت 1324 
محل صدور شناسنامه قوچان-شهرکهنه 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 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان- علیرضا دستجردی

512/40آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی :6/815/96 ؛پیرو آگهی شماره مورخه روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای 1- محمد رحیمی فرزند علیرضا 2- قربانعلی قراولی 
فرزند نظر 3- جعفر خوش�رو فرزند حس�ن از طریق جراید ودر اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول 
المکان می باش�د بعنوان محکوم علیه اباغ می ش�ود بموجب دادنامه ش�ماره 603-97/7/24 صادره از حوزه 6 شورای حل اختاف تربت 
حیدریه که پرداخت متضامنا مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3/740/000 ریال هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ 1396/10/3 تا یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک 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

آگهی تغییرات شرکت پتاس سازان کویر سبز شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1393 و شناسه ملی 14006278903 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق الع�اده مورخ 
1397/08/26 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1- آقای س�ید فرش�ید وزین به 
شماره ملی 0943226376 و آقای علی دستمرد به شماره ملی 0919431380 
و آقای مصطفی دس�تمرد به ش�ماره مل�ی 0919360939 به س�مت اعضای 
هیات مدیره برای مدت 2 س�ال انتخاب ش�دند -آقای جواد شهرکی شماره 
مل�ی 0918682231 به س�مت بازرس اصلی و آقای ناصر وفائی ش�ماره ملی 
0918793671 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گناباد )343617(
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی کوشا ترابر توس شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 44372 و شناسه ملی 10380602215
 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/03/01 و نامه شماره 444 
م�ورخ  97/3/6انجمن صنفی ش�رکتهای حمل و نقل بین المللی خراس�ان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای مهراله قنبرزهی به ش�ماره ملی 3610055529 به سمت رئیس 
هیات مدیره خانم نرگس نهتانی پور به ش�ماره ملی 3610586567 به سمت 
نائب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا دشتی به شماره ملی 0941801683 به 
سمت عضو هیات مدیره خانم ناهید خزاعی فرد به شماره ملی 0930650875 
به س�مت مدی�ر عامل ) خارج از اعض�ای هیئت مدیره ( برای مدت دوس�ال 
انتخاب گردیدند 2( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک 
– سفته – بروات – قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای 
منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343622(

آگهی تغییرات شرکت کیهان نقش توس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 49737 و شناسه ملی 10380662324 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/05 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - روزنامه کثیراانتش�ار حمای�ت جهت درج 
آگهی های ش�رکت تعیین ش�د. 2- آقای علی اکبر الهیاری به ش�ماره ملی 
0943112389 به عنوان بازرس اصلی ، خانم ملیحه محمددوس�ت به شماره 
ملی 0943081106 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخاب 
گردیدن�د. 3- اعض�اء هیئت مدیره برای مدت 2 س�ال به ق�رار ذیل انتخاب 
گردیدن�د: آقای رضا فکوری ش�قا کد مل�ی : 0922223424 و خانم معصومه 
دائمی گله پردسری کدملی : 6539385919 و آقای مسعود بهشتی کدملی 

 0934261921:
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343631(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی یاسین 
گشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44119 و شناسه ملی 

 10380601934
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/11 ونامه شماره 55898 
مورخ 1397/09/28 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه 972/128/15087 مورخ 
1397/09/12 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خانم بی بی اعظم میرشعبانی به شماره ملی 0933882531 به 
سمت رئیس هیات مدیره و آقای داود شیخیان به شماره ملی 0922539383 
به س�مت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر ش�یخیان به شماره ملی 
0703458590 به س�مت عضو هیات مدیره و آقای دانیال شیخیان به شماره 
ملی 0921150611 به س�مت مدیر عامل ) خارج از هی�ات مدیره ( برای مدت 
دوس�ال انتخاب گردیدند . کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم 
از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با 

امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343632(

آگهی تغییرات شرکت رشد رهنمون طوس شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 47087 و شناسه ملی 10380634736

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/12 و نامه شماره 27553 
م�ورخ 97/2/17 اداره تع�اون کار و رف�اه اجتماع�ی مش�هد تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
پیمان کش�اورز 2091962554 به س�مت رئیس و آقای علی شیخ ااسامی 
0938168606 به س�مت نائب رئیس و مدیر عامل و خانم رامک دانش�مندی 
0053012348 به سمت منشی هیات مدیره تا پایان مدت تصدی هیات مدیره 
تا تاریخ 98/7/30 انتخاب ش�دند 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد 
آور بانکی از قبیل چک – س�فته- و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای 
علی شیخ ااسامی )مدیر عامل( و متغیر آقای پیمان کشاورز )رئیس هیات 
مدیره ( یا رامک دانشمندی )منشی هیات مدیره ( و مهر شرکت دارای اعتبار 
است و اسناد عادی نامه ها با امضای آقای علی شیخ ااسامی و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343633(

   یکشنبهآگهی
23   دی 1397
 شماره  4389
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آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه97/225/اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن دراجرای دادنامه شماره 82-96صادره 
ازشعبه 2شورای حل اختاف محکوم علیه رامین قزل فرزند ارازمحمد بنشانی بندرترکمن روستای خواجه لر خیابان اورژانس محکوم است 
بپرداخت مبلغ17/000/000ریال بابت اصل ونیز پرداخت دیرکرد وهزینه دادرسی درحق محکوم له جبار ایری)غفار(ومبلغ850/000ریال بابت 
نیم عشردولتی درحق دولت مدیون میباشد که اموال بشرح ذیل توقیف وطبق نظریه کارشناسی ازطریق مزایده بفروش میرسد)توصیف 
اجمالی اموال درراس�تای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارش�ناس محترم(1-یک تخته فرش 4*3ماشینی فرش تهران پانصد شانه 
درجه یک آکبند س�الم به ارزش19/500/000ری�ال ارزش کل اموال بمبلغ19/500/000 ریال تعیین گردیده ش�رایط وزمان ومکان مزایده1-
مزایده درروزدوش�نبه مورخ1397/11/8ساعت 10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی 
میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 
5روزقب�ل اززم�ان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده ش�رکت نمایند5-برنده مزایده 
میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا بحساب سپرده دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسرهزینه های اجرائی 
بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید 
صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده 118قانون 

اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
1506-قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن- یوسفی

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 اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب�ر رای ش�ماره  139760301060003963 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهسا کامیاب  فرد فرزند محمد بشماره شناسنامه 0018841384  
صادره از تهران  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
499 مترمربع پاک از 8 اصلی ) که به پاک 2709 فرعی از 8 اصلی اس�تاندارد س�ازی شده است ( 
واقع در قریه جعفرآباد اخوان خریداری از مالک رسمی آقای حسن شیرکوند هداوند محرزگردیده 
اس�ت. لذا به منظوراطاع عم�وم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود درصورتی که 
اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولی�ن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23   
م.الف 477 ث                    رئیس ثبت اسناد و اماک –  محمد رحیم پور راینی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:آقای سعید یارکرمی فرزند روضان به نشانی استان کرمانشاه- شهرستان سرپل ذهاب- شهر سرپل ذهاب- خ احمد 
بن اسحاق بااتر از میدان قائم کوی شهید علیرضا رضایی پاک 1077مشخصات محکوم علیه:خانم ساناز محمودی فرزند حیدر مشخصات 
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:آقای فرید بابلی فرزند روح اله به نش�انی س�رپل ذهاب خیابان راه کربا جنب کتابخانه عمومی نوع 
رابطه: وکیل س�عید یارکرمی محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 1397050000724672  مورخه 20/10/1397 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709978410301097 صادره از ناحیه این شعبه که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم و ملزم است به تسلیم 
یک دس�تگاه خودروی سایپا مدل 1396 صفر کیلومتر به ش�ماره انتظامی ایران 479-29 د-58 بامشخصات مقید در مبایعه نامه مورخه 
28/6/1396 که رونوشت آن پیوست اجرائیه 2- پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/470/5 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 3- پرداخت نیم عشر اجرایی برابر تعرفه قانونی در حق دولت جمهوری اسامی ایران.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- حسین سهرابی 
نریمان شفیعی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب

اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد عطوفت فرزند عبدالقادر خواهان خانم فرصت مرادی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای محمد عطوفت به خواس�ته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709988410300287 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت و وقت رسیدگی مورخ 21/1/1398 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
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 اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- مرتضی عبدی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:آقای کامبیز بهرامی فرزند والی به نشانی کرمانشاه- سرپل ذهاب- دهستان حومه روستای قره باغ اعظم مشخصات 
محکوم علیه: 1- آقای آرش بهرامی فرزند والی به نشانی مجهول المکان 2- داریوش بهرامی فرزند والی به نشانی مجهول المکان 3- افسانه 
بهرامی فرزند والی به نش�انی مجهول المکان 4- کاوه بهرامی فرزند والی به نش�انی مجهول المکان 5- مریم ش�یرزادی فرزند خداداد به 
نشانی مجهول المکان 6- کورش بهرامی فرزند والی به نشانی مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
1397050000706194 - مورخه 13/10/1397 و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709978410301123 صادره از ناحیه این ش�عبه که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم به قدر السهم خود محکوم و ملزم اند به انتقال و تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 58/415 متر 
مربع موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 10/9/1396 واقع در شهرک زراعی قره باغ سرپل ذهاب پاک 173 فرعی از 142 اصلی در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی به نام آقای کامبیز بهرامی و نیز پرداخت مبلغ 500/597 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له 2- پرداخت نیم 
عشر اجرایی برابر تعرفه قانونی در حق دولت جمهوری اسامی ایران. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

سرپل ذهاب- حسین سهرابی 
نریمان شفیعی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرس�ی پرونده کاس�ه 97/493 شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگس�تری شهرستان سرپل ذهاب  روز 
چهارشنبه مورخه 24/11/1397 ساعت 30/10 می باشد.با این توضیح که: خواهان آقای سعید حوریان فرزند کاکامراد به آدرس سرپل ذهاب 
خیابان امام)ره ( طافروشی برلیان بطرفیت خوانده سعید کنگربانی به آدرس)مجهول المکان( دادخواستی به خواسته استرداد محکومیت 
خوانده بپرداخت عین طا 180/12 گرم به مبلغ 000/110/5 تومان به انضمام خسارت ناشی از دادرسی و هزینه دادرسی به این مرجع تسلیم، 
که حسب دستور رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد، خوانده مذکور از 
تاریخ نشر آگهی، به دفتر شورا مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و اا این 
مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم فرحناز رش�یدی دارای شناس�نامه شماره 143 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/620  از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان میرزا مراد رش�یدی بشناس�نامه 3360169522 در تاریخ 13/1/1392 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق 2- شهناز رشیدی ش ش 144 صادره از سرپل ذهاب)دختران 
متوفی ( 3- بهمن رش�یدی ش ش 3369838095 صادره از س�رپل ذهاب 4- خیراله رشیدی ش ش 116 صادره از سرپل ذهاب 5- فیض 
اله رشیدی ش ش 156 صادره از سرپل ذهاب)پسران متوفی ( 6- صنم یوسفی ش ش 191 صادره از کرند غرب)همسر متوفی ( متوفی به 
غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

گواهی حصروراثت
خانم ش�هره حسینعلی بشماره شناسنامه 1 فرزند ذولفعلی متولد 1350 صادره اسامشهر ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1168/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان رقیه محمودی  فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 47 درتاریخ 95/5/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- علی حسینعلی فرزند ذولفعلی 
ش.ش3پسرمتوفی2- احمد حسینعلی فرزند ذولفعلی ش.ش98پسرمتوفی3- بهجت حسینعلی فرزند ذولفعلی ش.ش97دخترمتوفی4- 
ملوک حس�ینعلی فرزند ذولفعلی ش.ش7دخترمتوفی5- شهناز بانو حسینعلی فرزند ذولفعلی ش.ش2دخترمتوفی6- شهره حسینعلی 
فرزند ذولفعلی ش.ش1دخترمتوفی 7- مهناز حسینعلی فرزند ذولفعلی ش.ش115دخترمتوفی 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 3674 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خان�م صغ�ری کد خدا بش�ماره شناس�نامه 79 فرزند حس�ین متولد 1344 صادره قم ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواه�ی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1129/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان احس�ان اله معروفی 
فرزند عزت اله به ش�ماره شناس�نامه 554 درتاری�خ 97/7/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از...1- 
صغ�ری کد خدا فرزند حس�ین ش.ش79همس�رمتوفی2- علی معروفی فرزند احس�ان ال�ه ش.ش4410125346پس�رمتوفی 3- حمید 
معروف�ی فرزند احس�ان اله ش.ش11403پس�رمتوفی4- منصوره معروفی فرزند احس�ان ال�ه ش.ش804دخترمتوف�ی5- عفت معروفی 
فرزن�د احس�ان اله ش.ش14دخترمتوف�ی6- لیا معروفی فرزند احس�ان ال�ه ش.ش2122دخترمتوفی7- ندا معروفی فرزند احس�ان اله 
ش.ش57380دخترمتوفی8- زهرا معروفی فرزند احسان اله ش.ش5560216232دخترمتوفی 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 3707 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم س�کینه حسن زاده بشماره شناسنامه 7905 فرزند س�امعلی متولد 1358 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1171/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سامعلی حسن زاده فرزند غامعلی 
به شماره شناسنامه 990 درتاریخ 97/9/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از...1- زهره مداح  فرزند علی اصغر 
ش.ش499همسرمتوفی2- علی حسن زاده فرزند سامعلی ش.ش28پسرمتوفی3- زبیده حسن زاده فرزند سامعلی ش.ش10551دخترمتوفی4- 
سکینه حسن زاده فرزند سامعلی ش.ش 7905دخترمتوفی5- سمیه حسن زاده فرزند سامعلی ش.ش860دخترمتوفی6- حمیرا حسن زاده 
فرزند س�امعلی ش.ش0011293144دخترمتوفی7- فاطمه حس�ن زاده فرزند س�امعلی ش.ش 5510244740 دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردر جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود 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 3702 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310500031 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا بادان تصمیم نهایی  شماره 9609976310501642 خواهان: 
شرکت آب و فاضاب روستای استان لرستان با وکالت آقای صادق صالحی فرزند  حسین خان به نشانی خرم آباد شهدای شرقی  مجتمع 
تجاری محمدزاده طبقه سوم خوانده : شرکت لوله و پلی ا تیلن الیا آبادان با وکالت آقای رضا سلمان زاده فرزند منصور به نشانی  خوزستان 
اهواز اهواز بلوار شهید چمران بین دانشور و شهریور شرقی مجتمع ششم طبقه سوم واحد 6 خواسته: صدور حکم و رشکستگی   رای دادگاه 
در مورد دادخواس�ت ش�رکت آب  و فاضاب روستایی استان لرستان با وکالت آقای صادق صالحی به طرفیت شرکت لو له و پلی اتیلن الیا 
آبادان به خواسته  صدور حکم ورشکستگی خوانده  به دلیل عجز از تادیه دیون مالی خود با این توضیح که به موجب دادنامه  شماره 92/730   
مورخ 92/10/11  موضوع دعوای خواهان به طرفیت  خوانده   مذکور به خواس�ته  الزام به ایفای تعهدات قراردادی و هزینه های مندرج در 
قرارداد به  مبلغ نه میلیارد و سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته در حق  خواهان محکومیت خوانده  صادر گردیده که از  پرداخت دیون  
عاجز مانده است تقاضای رسیدگی  و صدور حکم مقتضی را ن موده است موضوع در جهت تبیین خواسته خواهان به کارشناس ارجاع و 
کارشناس منتخب پس از بررسی دیون شرکت و اموال و موجودی حسابها به تشریح وضعیت حسابهای شرکت خوانده  اقدام نموده و در 
نهایت ا عام داش�ته که ش�رکت خوانده  در مقطع 1389/12/29  مبلغ 155/435/533/372 ریال بدهی های قطعی شده دارد که با توجه 
به میزان سرمایه اسمی  به مبلغ 120 میلیارد ریال مندرج در ترازنامه شرکت در مقطع 1389/12/29 تطبیق عنوان ورشکستگی  شرکت 
خوانده  را محرز دانسته است نظر کارشناسی به طرفین اباغ و ا عتراض موثری  وارد نگردید دادگاه به مقتضای  مستندات ابرازی از سوی 
خواهان و مبتنی بر نظر کارشناسی  که مصون از ا عتراض مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 4 12 و 415 و 416 و 
536 و 537 و 423  قانون تجارت حکم به و رشکستگی خوانده  با تاریخ توقف 1389/12/29 اعام می دارد. معامات مندرج در ماده 423 
قانون تجارت بعد از تاریخ توقف بااثر و باطل است حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا خواهد شد خوانده  از تاریخ صدور حکم از مد اخله 
در تمام اموال خود حتی آنچه  که ممکن است در مدت  ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است مدیر تصفیه قائم مقام  قانونی  ورشکسته 
خواهد شد با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. دادگاه به 
موجب ماده 427  قانون تجارت آقای ا حمد   جمالی مدیر  اجرای احکام مدنی آبادان را به عنوان عضو ناظر معین می نما ید اموال  ورشکسته 
وفق ماده 433 قانون تجارت مهر و موم می شود و فورا توسط عضو ناظر به عمل می آید حکم ورشکستگی وفق ماده 537 قانون تجارت 
از س�وی تاجر و رشکس�ته ظرف ده روز و از س�وی اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند ظرف یک  ماه و از سو ی کسانی که در خارج اقامت 

دارند ظرف  دو ماه قابل اعتراض می باشد. 
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
با توجه به رای شماره مطالبه 9609976310700322 مورخ 1396/08/21 و اجرائیه شماره 97104263107000019 مورخ 1397/02/24 صادره 
از شعبه 7 حقوقی دادگستری آبادان با عنایت به ا ینکه محکوم علیه  احمد رحیمی فرزند حسین محکوم ا ست به پرداخت مبلغ یکصد 
و ن�ود و دو میلیون ریال بابت خس�ارت و ارده در حق  محکوم له خانم پ�ری 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 آبادان به شماره دادنامه 9609976310700618 مورخ 96/11/14 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 آبادان واقع در خیابان 14 
اصلی احمدآباد بین خیابان 2 و 3 فرعی احمدآباد به صورت یک ساختمان 6 طبقه به صورت 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 اجرایی 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 و وفق ما ده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عدم ا عتراض محکوم عیه 
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 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 بازدید و در جلسه مزایده در ساعت و تاریخ  مزایده با هماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی از پاک بازدید 
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 دو لت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان – فروزان

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی س�واری س�مند مدل 1388 به ش�ماره پاک ایران 42- 779 
ج  35  و ش�ماره موتور 12488153961 و شماره شاسی NAAC91CC5AF815304 به نام علی 

کاظمی پورلسانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای حسن  دباغ ا سدالهی پور 
فرزند ابراهیم 

خواه�ان آق�ای / خانم فخر الدین اکرامی دادخواس�تی ب�ه طرفیت خواندگان 1. حس�ن دباغ 
اس�دالهی  2. اداره مس�کن و شهرس�ازی و غیره به خواس�ته ا عام بط�ان معامله مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه  9609980404900040 شعبه 9 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس�تان اردبیل ثبت و وقت رس�یدگی  مورخ 1397/11/24 ساعت 12:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی 
م�ی گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
10999984 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – وحید  
عباسخانی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرون�ده کاس�ه 970981/106 آقای فرهاد زند متهم هس�ت به ای�ر اد ضرب و جرح عمدی 
موضوع ش�کایت آقای محمد تقی فرحود که به لح�اظ مجهول المکان بودن اباغ ا حضاریه به 
وی ممکن  نش�ده اس�ت لذا در اجرای  ماده 344  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با 
انتشار این آگهی برای یک نوبت در روزنامه به نامبرده اباغ می گردد تا در روز دوشنبه تاریخ 
1397/12/20 راس ساعت 09:30 صبح جهت رسیدگی و اخذ توضیح در این شعبه حاضر شود 

در صورت  عدم حضور دادگاه تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
10999987  مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری 2  اردبیل 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 9701682 
بدینوسیله به آقای امید ذبیحی پیله رود  فرزند قادر با کد ملی 0082535035  بدهکار پرونده 
کاسه 9701682 اباغ می گردد که برابر سند ازدواج  48970- 1391/06/18  بین شما و خانم 
خدیجه فتحی س�ارخانلو تعداد 250 عدد س�که بهار آزادی بدهکار می باش�ید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس�تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و ب�ه کاس�ه فوق  در این اجراء مطرح می باش�د لذا طبق ماده 18/19 آئی�ن نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی  که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب 
اس�ت فقط یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار منتشر می گردد ظرف  مدت بیست روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و  در غیر اینصورت بدون انتش�ار  آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
10999988 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل 

آگهی  مزایده نوبت  اول ** 1397/11/21 ساعت 11**
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960550 ماحظه می گردد محکوم علیه  عبدالباسط رومینا  به موجب 
اجرائی�ه ش�ماره 9610421841100281-96/10/24 محک�وم ب�ه تادی�ه  تعداد 110 س�که تمام 
بهارآزادی در حق  سولناز فیروزی  ناو ومبلغ  5/000/000 ریال بابت هزینه  دادرسی  گشته  که 
قبا ملکی را به ارزش 240/000/000 ریال از  طریق  مزایده  تصاحب نموده و در مرحله تحویل 
ق�رار دارد، لیکن  بابت بخش�ی از ماب�ه التفاوت محکوم  به معادل 10 عدد س�که  بهار آزادی ، 
آق�ای  رس�تم رضایتی  اقدام  ب�ه تعرفه  میزان مس�احت  300 متر مربع زمی�ن واقع در قریه 
ییاقی نوده  نموده: مش�خصات  ملک طبق نظریه کارشناس�ی: مقدار مساحت  300 متر مربع   
زمین  ییاقی  با حدود اربعه  ش�ماا  ملک آقای  رس�تم رضایتی -  جنوبا  راه عبوری  وحریم 
برق فش�ار قوی- ش�رقا راه  محلی – غربا حریم  دره محلی ، شیبدار در محدوده  تقسیم نامه 
مورخه مورخه 1384/7/14 مرحوم نصرت رضایتی  ما بین فرزندان  وجزء مستثنیات  اشخاص 
اس�ت ،فاقد حصار و اعیانی  می باش�د، به مساحت  کلی 300 متر مربع  که  اداره منابع  طیبعی  
جز، مس�تثنیات اعام داش�ته و ضمن اینکه  فاقد راه  عبور ومرور و حق  انتفاء ، اش�خاص می 
باش�د. و توسط  کارش�ناس  چنگیز  وردی به ارزش  300/000/000 ریال در تاریخ  1397/9/22 
ارزیابی گش�ته و به دلیلی عدن اعتراض  در تاریخ  1397/11/21 از س�اعت  11 لغایت 11:30 به 
مزای�ده و فروش  خواهد  رفت و هرکس از قیمت  پایه بااترین را پیبش�نهاد نماید به ایش�ان  
واگذار خواهد ش�د  به شرطی که حداقل 10 درصد قیمت پیشنهادی را بافاصله پس ازمزایده 
ومابه التفاوت  ظرف یکماه  واریز نماید کلیه  در خواس�تها در پاکت دربس�ته به همراه تصویر 
کارت شناس�ایی معتبر و تا قبل ازانقضای وقت تحویل دفتر ش�عبه  گردد واا ترتیب اثر داده  

نخواهد  شد.
ح  5964   دادورز اجرای  احکام مدنی  دادگاه ضواشهر- مرادطلب

آگهی
بدینوس�یله نظریه کارشناسی و توقیف پاک مربوط به پرونده کاسه بایگانی 970518 اجرای 
اح�کام مدن�ی ش�عبه دوم دادگاه حقوقی بندرانزلی که س�ه دانگ پاک ثبتی به ش�ماره 36 
باقیمانده از 658/1 و ش�ماره ثب�ت 6/75 صفحه 309 دفتر 8/71 واق�ع در بندر انزلی غازیان 
پش�ت پمپ بنزین کوچه ش�هید  رودکار ارزیابی گردیده اس�ت و ارزش ششدانگ پاک مبلغ 
12/000/000/000 ریال و ارزش س�ه دانگ پاک 6/000/000/000 ریال به اقای مجید علیپور اباغ 
میگردد چنانچه نس�بت به نظر کارشناس�ی اعتراضی دارند ظرف س�ه روز و نسبت به توقیف 
پ�اک ظ�رف 7 روز از تاریخ انتش�ار اگهی به دفتر اج�رای احکام ش�عبه دوم دادگاه حقوقی 

بندرانزلی مراجعه نمایند.
ح  5965   دادورز شعبه دوم اجرای احکام دادگاه حقوقی بندرانزلی- نیک کار

  آگهی  وقت  دادرسی 
 آگهی اباغ  وقت  دادرس�ی در اجرای  ماده 174قانون آئین دادرس�ی  دادگاههای  عمومی و 
انقاب در امور کیفری  حسب شکایت  آقای  داریوش  حاصلی دایر بر  فروش مال غیر  موضوع 
پرونده کاس�ه  9709981439600535 بدینوس�یله  به متهم  آقای حسین  ربیعی  نو گورابی  
فرزن�د اکب�ر  ) مجهول الم�کان ( اعام می گردد  که در وقت  رس�یدگی  روز  ش�نبه  مورخه  
1397/11/27 راس س�اعت  10:00 صبح  در ش�عبه  101 دادگاه کیفری  دو شهرستان  سیاهکل  
حاض�ر گردند در صورت عدم حضور  دادگاه غیابا مب�ادرت به اتخاذ  تصمیم  می نماید ، ضمنا 

این آگهی  در یک  نوبت منتشر می گردد.
 ح  5966  رئیس  شعبه 101 دادگاه  کیفری  دو سیاهکل-  افشین خاکی

 اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 971404 مش�خصات اباغ ش�ونده  حقیق�ی : 1- نام : رامی�ن  2- نام 
خانوادگی :  چکاو  3- نام پدر :علی  4- کد پس�تی :  5- کد ملی :  4510178182 6- نش�انی  
: اس�تان  گیان- شهرس�تان س�یاهکل- س�یاهکل   آگهی احضار متهم )مربوط به دادس�را (  
درپرونده  کاس�ه  9709981439601329 این ش�عبه  آگهی احض�ار متهم آقای  رامین چکاو 
فرزندعل�ی  دایر بر تخریب  قفل درب ورودی  کارگاه بهس�ازه پیش�رو اهیج  متعلق به آقای 
علیرضا عابدین پور )  مدیر عامل  ش�رکت  فو ق الذکر (  تحت  تعقیب  قرار گرفته اس�ت.  با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم  و در اجرای  مقررات  ماده 174 مصوب س�ال  92 قانون 
آئین دادرسی  کیفری دادگاههای  عمومی و انقاب  به نامبرده  اباغ می گردد  تا درموعد مقرر 
) یکماه  پس از انتش�ار ( جهت دفاع از اتهام  انتس�ابی  در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت  عدم حضور ، مطابق  مقررات رسیدگی  غیابی بعمل  خواهد  آمد.
ح  5967   بازپرس شعبه اول  دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان سیاهکل- سید رحیم 
سعادت میر قدیم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای 
ش�ماره 139760309030000853 مورخ 1397/10/01  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا بهرامی به شناسنامه شماره 3 کد 
ملی 4323844077 صادره از قزوین فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 306/81 متر مربع واقع در قطعه اول افرازی 
در پاک 13 ا صلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز و انتقالی در ازاء س�هم مش�اعی متقاضی  از س�ند شماره 31990  مورخ 
42/04/13 دفتر 1 قزوین داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز  گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی   می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23 
452 - رئیس  ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – شعبان عسگری 

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

برابر رای شماره 139760324009003947 – 1397/9/20 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا فقیه فرزند محمد به شماره شناسنامه 1160 صادره 
از بوش�هر به ش�ماره  ملی 3501147589  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/27 متر مربع پاک 24 فرعی از 3976 اصلی مفروز 
و مجزی  ش�ده از پاک 3976 اصلی  واقع در بخش دو بوش�هر خریداری از ابراهیم و محمد خلیل ش�مس مالک رسمی گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/08 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23 
1558 - رئیس   اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر – سهراب خواجه 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای فرهاد رضائی فرزند  علیرضا و خانم 
سیده مریم محمودی فرزند سید حسین 

خواه�ان خانم بدری خس�روی دادخواس�تی به طرفیت خوانده  آق�ای  فرهاد رضا ئی فرزند  علیرضا و خانم س�یده مریم محمودی فرزند 
س�ید حسین به خواسته حضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709988312301437 شعبه 8 دادگاه خانواده 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می 
گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
2037 منشی شعبه  هشتم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم آقای پیام اکبری فرزند جال به اتهام »ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین« در پرونده کاسه 9709988322500377 شعبه 
پنجم دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه از طرف این شعبه تحت تعقیب است و اباغ اخطاریه به و اسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نا 
مبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه جهت پاسخگوئی 

به اتهام خویش حاضر  شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1193 دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم آقای پوریا زرانسری فرزند قدرت به اتهام توهین، تهدید و تخریب در پرونده کاسه 9709988322500648 شعبه پنجم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان  کرمانشاه از طرف این شعبه تحت تعقیب است و اباغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودنمحل  
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در ام ور کیفری مراتب به نامبرده 
اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1192 دادیار شعبه پنجم دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200348 شعبه 12 دادیاری  دادسرای 
عمومی و انقاب کرمانش�اه آقای س�لمان بخشی به اتهام تحصیل اموال مسروقه حسب گزارش مرجع انتظامی تحت تعقیب قرار دارند. با 
توجه به معلوم نبودن محل ا قامت ایشان و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در رو زنامه آگهی تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مار الذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور در  مهلت مذکور تصمیم 

ازم گرفته خو اهد شد. 
1191 دادیار شعبه 12 دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن سند مالکیت خودروی سواری س�ایپا SL 131 به رنگ سفید مدل1390 
ش�ماره موتور4210106شماره شاسی S1412290793105 ش�ماره پاک ایران59- 327 ج 86 بنام 
س�کینه مهاجربسطامی فرزند عباس شماره شناس�نامه 1357صادره ازگرگان لذا برگ سبز)سند 

مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
1441-استان گلستان - گرگان

آگهی مزایده اموال منقول
   درپرونده کاسه 970852شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری آزادشهر له بهنام صاح اندیش بطرفیت علی اصغر سمیعی پاقلعه 
فرزند جعفر بخواسته مطالبه وجه لذا اجرای احکام درنظردارد برنج های توقیفی فجر- دم سیاه- محسن را که درآزادشهر ابتدا جاده مرزبان 
کارخانه شالیکوبی قره خانی موجود میباشد توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ازطریق مزایده بفروش برساند1(مقدار241/900 کیلوگرم برنج 
دم سیاه محلی که بصورت کیسه های10 کیلومتری که درکارخانه شالیکوبی قره خانی دپو شده بود باتوجه به نوع وجنس برنج ومیزان شکستگی 
وعرف محل وتورم هرکیلوگرم125000ریال که من الحیث معادل س�ه میلیون وبیست وسه هزار وهفتصد وپنجاه تومان میباشد 2(مقدار400 
کیلوگرم برنج محسن که بصورت کیسه های10 کیلوگرمی که درکارخانه شالیکوبی موجود میباشد باتوجه به نوع وجنس برنج ومیزان شکستگی 
وعرف محل وتورم هرکیلوگرم83000ریال که من الحیث المجموع معادل س�ه میلیون وس�یصد وبیست هزارتومان میباشد 3(مقدار دوهزار 
وهفتصد وهشتاد وشش کیلو وسیصد گرم برنج فجر که بصورت کیسه های10 کیلوگرمی که درکارخانه شالیکوبی موجود میباشد باتوجه به نوع 
وجنس برنج ومیزان شکستگی وعرف محل وتورم هرکیلوگرم یکصد هزارریال که من حیث المجموع بیست وهفت میلیون وهشتصد وشصت 
وسه هزارتومان میباشد مقررگردید اموال فوق الذکر درروز1397/11/03ساعت11صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری آزادشهرشعبه اول 
اجرای احکام مدنی بفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند 

پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شود.
1497-دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر- حسینی نژاد

آگهی اباغ اجرائی
   بدینوس�یله محکوم علیه خانم مریم هالیان فرزند ابوالقاسم که مجهول المکان میباش�د اباغ میگردد وفق دادنامه شماره 1109درپرونده 
کاسه971021/ش1بخواسته مطالبه طلب بمبلغ14/000/000ریال بابت وجه 2فقره چک بشماره های 478113سررسید بتاریخ1396/9/15بمبلغ 
هفت میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه کوی انقاب گرگان و478114 سررسید بتاریخ1396/04/30بمبلغ هفت میلیون ریال عهده بانک ملی 
شعبه کوی انقاب گرگان به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل درحق حکوم له آقای احمد جرجانی فرزند ایل محمد 
وایضا بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف ده روزازانتشارآگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیراینصورت دایره 

اجرای احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1498-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوس�یله محک�وم علی�ه آق�ای عباس اس�توار فرزند غامعلی که مجه�ول المکان میباش�د اباغ میگ�ردد وفق دادنامه ش�ماره798 
درپرون�ده کاس�ه970728/ش1محکوم بپرداخ�ت مبلغ11/634/000تومان)قس�متی ازوجه 1فقره چ�ک( بشماره059501-126سررس�ید 
بتاریخ1396/03/30بمبلغ30میلیون تومان عهده بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فسا بانضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق 
الوکاله وکیل ازتاریخ سررس�ید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی ازباب قاعده تسبیت واضرر درطرح 
دعوی درحق محکوم له آقای عبدالرضا پقه باوکالت بهمن شب بو وایضا بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف ده روزازانتشارآگهی 
مهلت دارید نس�بت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام مدنی طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1499-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوسیله محکوم علیه مسعود فتح اه زاده فرزند محمد علی که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد وفق دادنامه شماره851درپرونده کاسه 
970727/ش1محکوم بپرداخت مبلغ55/000/000ریال وجه 2فقره چک بشماره های 907344 سررسید بتارخ1394/4/25بمبلغ30میلیون ریال 
عهده بانک تات شعبه بابل خیابان مدرس و907345 سررسید بتاریخ1394/8/25بمبلغ بیست وپنج میلیون ریال عهده بانک تات شعبه بابل 
خیابان مدرس بانضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل ازتاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص 
اعامی ازناحیه بانک مرکزی ازباب قاعده قاعده تسبیت واضرر درطرح دعوی درحق محکوم له آقای عبدالرضا پقه فرزند مراد باوکالت بهمن 
شب بو وایضا بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف ده روز ازانتشارآگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت 

دایره اجرای احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1500-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوس�یله محکوم علیه خانم نازنین صاحبدل فرزند امیر که مجهول المکان میباش�د اباغ میگردد وفق دادنامه ش�ماره 1112درپرونده 
کاس�ه971028/ش1محکوم بپرداخت مبلغ7/000/000 ریال بابت وجه 1فقره چک(بش�ماره122055 سررس�ید بتاریخ11/30 /95 عهده بانک 
ملی شعبه میدان15خرداد گرگان بانضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی ازباب قاعده تسبیت واضرر درطرح دعوی درحق محکوم له آقای احمد جرجانی فرزند ایل محمد  
باوکالت بهمن شب بو وایضا بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف ده روزازانتشارآگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید 

درغیراینصورت دایره اجرای احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1501-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوسیله محکوم علیه آقای مهدی عجم فرزند اسماعیل که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد وفق دادنامه شماره 1111درپرونده کاسه 
971026/ش1محکوم بپرداخت مبلغ21/500/000ریال بابت وجه 1فقره چک(بشماره 101247 سررسید بتاریخ96/3/25 عهده بانک کشاورزی 
شعبه کاته خیج ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی ازباب قاعده تسبیت واضرر درطرح 
دعوی درحق محکوم له آقای عبدالحنان شب بو فرزند امانگلدی باوکالت بهمن شب بو وایضا بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف 
ده روزازانتشارآگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1502-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا-

آگهی اباغ اجرائیه
   بدینوسیله محکوم علیه آقای فرشید معصوم آبادی که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد وفق دادنامه شماره1110 درپرونده کاسه971025/

ش1محکوم بپرداخت مبلغ 21/000/000ریال بابت وجه 2فقره سفته(بش�ماره های698705 )س�ری/ذ(و596733 )سری/و(سررسید سفته ها 
بتاریخ95/12/25 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک 
مرکزی ازباب قاعده تس�بیت واضرر درطرح دعوی درحق محکوم له آقای عبدالحنان ش�ب بو فرزند امانگلدی باوکالت بهمن شب بو وایضا 
بپرداخت نیم عشر دولتی شده اید فلذا ظرف ده روزازانتشارآگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای 

احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 1503-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آق قا

دادنامه
   کاس�ه پرون�ده 9709981741400023بایگانی970023/ش�عبه 2ش�ورای ح�ل اخت�اف شهرس�تان بندرترکم�ن تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971741400267خواهان بهرام نوری زاده قره جه فرزند عبدالقادر بنشانی استان گلستان- بندر ترکمن-روستای نیازآباد خ آزادی4معلم 
شرقی منزل پدری خوانده محمدرضا سبزی فرزند علیرضا بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...گردشکار خواهان بشرح فوق 
دادخواستی بخواسته فوق اقامه وقاضی شورابا استعانت ازدرگاه خداوند متعال وبا امعان نظر درمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبشرح 
آتی مبادرت بصدور رای مینماید)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواست بهرام نوری زاده قرجه بطرفیت محمدرضا سبزی بخواسته مطالبه 
مبلغ50000000ریال وجه 1فقره چک بشماره508080عهده بانک انصار شعبه گرگان به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به 
محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه97/10/8 
ونظرباینکه خوانده علیرغم نشرآگهی اخطاریه درتاریخ97/8/28 درجلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل 
نیاورده است ونظرباینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد نظرباینکه ازناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/10/8 وبااحراز 
اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون شورا های حل اختاف ومواد310-311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب 
مجمع تش�خیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ50000000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه 
بانک مرکزی وپرداخت805000ریال هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرواعام میگ�ردد رای صادره غیابی ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل 

واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی حقوقی بندرترکمن میباشد.
  1504-قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف حوزه قضایی بندرترکمن- فضیلت

آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوس�یله درپرون�ده کاس�ه 960157/اجرایی محکوم علیه غنی نجم الدین چ�وگان فرزند نظربه آدرس آق قا خ ش�هید رجایی کوچه 
آیت)دکترغنی(مط�ب دکترغنی بپرداخت مبلغ310/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ9/750/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ونیزمبلغ 
151/092/436ریال بابت خس�ارت تاخیرتادیه)براساس شاخص ش�هریورماه1397 (ومبلغ8/640/000ریال بابت حق الوکاله درحق محکوم له 
سلیمان حسن قاسمی باوکالت امید آرخی ونیز پرداخت مبلغ23/974/121ریال بابت نیمعشر اجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین 
راستا 1قطعه ملک متعلق به خودش واقع درآق قا خ شهید رجایی کوچه دکتر غنی مقابل درمانگاه امان محمدی پاک30-28رادرقبال بدهی 
تعرفه نمودهی که پس ازتوقیف توسط کارشناس منتخب ارزیابی وقیمتگذاری گردیده است که ازطریق مزایده بفروش میرسد طالبین میتوانند 
درمزایده شرکت ونسبت بخرید ملک اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وقیمت آن1-مکان تعرفه شده براساس سند مالکیت رسمی 
بصورت شش�دانگ 1قطعه زمین بابنای احداثی بمس�احت1100مترمربع واقع دربخش 7حوزه ثبتی آق ق�ا دارای پاک2760/یک اصلی ذیل 
ثبت7071 صفحه129دفتر40-اماک بنام غنی نجم الدین چوگان مسبوق به سابقه میباشد ازم بذکراست عرصه ازسمت جنوب به عمق 0/50متر 
درطول28/90مترمربع واز سمت شرق به عمق تقریبی0/70متر درطول10/50مترکه جمعا بمساحت تقریبی 26/80متر درطرح تعرض شهرداری 
واقع بوده باقیمانده عرصه بمساحت تقریبی 1072/20مترمربع میباشد2-اعیانی احداثی درهمکف واقع درحد شرقی عرصه بمساحت تقریبی 
126مترمربع بافعالیت درمانگاه اختصاصی داشته وساختمان مسکونی واقع در حد غربی ملک در2طبقه بصورت دوبلکس + نیم پیلوت باسطح 
 mdf کل زیربنای تقریبی488 مترمربع که دارای اسکلت آجری باپوشش سقف ورق ازبست درب وپنجره ها چوبی-کف سنگ وپارکت کابینت
نما تگرگی وازانشعابات آب وبرق وگاز برخوردار است. نتیجه ارزیابی: لذا طبق مشخصات فوق باعنایت به موقعیت مکانی- نوع کاربری- فاصله 
راه های اصلی ودسترسی وبادرنظرگرفتن کلیه جوانب امر موثر درارزیابی ششدانگ بمبلغ 19/000/000/000)نوزده میلیارد ریال(ارزیابی میگردد 
شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزسه شنبه درتاریخ 11/14/ 1397-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا انجام 
میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغاز میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-
برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز 
والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدید میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد 6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی 
دایره اجرای احکام مدنی دادگستری 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.
1505-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا- کتوکی 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 970508/ 30 اجرایی محکوم علیه علی کچرانلوئی فرزند دریاقلی 
و ضامن حسن کچرانلوئی فرزند احیا محکوم اند به پرداخت به مبلغ 119/800/000 ریال 
بابت  اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له اکرم 
کچرانلوئی فرزند غامحسین و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به 
هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمی دادگس�تری به مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس 
از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه س�ه ش�نبه 1397/11/09 
از س�اعت 08:30 ال�ی 09:00 صبح از طریق مزایده حضوری نوب�ت اول در محل اجرای 
احکام مدنی ش�ورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت 
در جلس�ه مزایده می توانند پن�ج روز قبل از موعد مقرر در این اج�را حاضر و از کم و 
کی�ف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزای�ده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از 
قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده 
مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه 
وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر 

هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف : ملک منزل مسکونی واقع در بجنورد  روستای کچرانلو که با  
پاک ثبتی 309 فرعی از 115 اصلی بخش دو بجنورد  مساحت عرصه 390/19 مترمربع 
در مالکیت  شش دانگ حسن  کچرانلوئی  می باشد  و شامل یکباب منزل مسکونی  به 
مس�احت 90 متر مربع با ش�ناژ  و سقف بتنی  و دیوار آجری  و نمای آجری  و سنگی  و 
قدمت بیست سال می باشد  حدودات این ملک در وضع موجود  شماا به طول  14/45 
متر وصل  به گذر  شرقا به طول 27 متر وصل به زمین حبیب کچرانلوئی جنوبا  به طول 
14/45 متر وصل به منزل احیا خان کچرانلوئی  و غربا به طول 27 متر وصل به کوچه  و 
دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد  ارزش این ملک با درنظر گرفتن  ارزش عرصه  
اعیان و امتیازات  با در نظر گرفتن موقعیت و سایر عوامل موثر  در صورتی که بدهی به 
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته باشد  در حال حاضر 350/000/000 ریال معادل 

سی و پنج میلیون تومان براورد و به حضور اعام می گردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – نوروزی 

حصر وراثت
احتراماً به اس�تحضار می رساند اعظم مرواری فرزند محمدمهدی به شماره شناسنامه/ 
کد ملی 0759770247 به ش�رح دادخواس�ت از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی اسماعیلی فرزند قاسم به شماره 
شناس�نامه/ کد ملی 0759367094 در تاریخ 1397/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم/ آقا اعظم مرواری 
فرزن�د محمد مهدی به ش.ش/کد ملی 0759770247 2- خانم/ آقا علی اس�ماعیلی 
فرزند هادی به ش.ش/کد ملی 0750166916 3- خانم/ آقا مریم اسماعیلی فرزند هادی 
به ش.ش/کد ملی 0750237120 اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور 
در ی�ک نوبت آگهی می نماید تا  هرکه اعتراض�ی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نشر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی

آگهی مزایده اول 
به موجب پرونده – ش�ماره بایگانی : 961003- عنوان پرونده : محکوم له : اس�ماعیل 
محم�دی محکوم علیه احمد مالداری موضوع ازم ااجرا: محکومیت مدنی – حکم به 
پرداخت وجه نقد  40/039/020 ریال در حق محکوم له و مبلغ 2/001/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت و با توجه با اینکه محکوم علیه بدهی خود را پرداخت ننموده 
اند اموال نامبرده شامل  یک قطعه زمین  جنب پمپ گاز 72 اصلی )200 سهم مشاع از 
8127/46 سهم مشاع از یک سوم از دو سوم از دو سهم از مدار 36 ششدانگ ( شامل  
200 متر مربع  حاشیه خیابان  به نام  آقای مالداری  به شماره سند 18449 و لذا ارزش 
قطعه زمین یاد شده  با توجه به در طرح شهرداری بودن و موقعیت مکانی 900/000/000 
ریال معادل نود میلیون تومان توس�ط کارشناس دادگس�تری ارزیابی گردیده است  و 
زمین در اختیار و مالکیت محکوم علیه و در آن ساکن می باشد و به غیر  به اجاره یا به 
فروش نرسیده است و به جز ایشان  غیر حق و حقوقاتی نسبت به ملک فوق  نداشته  
و در مورخه  1397/11/15 ش�نبه از ساعت 11 الی 13 از طریق مزایده حضوری در محل 
اجرای  احکام مدنی ش�ورای حل اختاف دادگس�تری اسفراین  به قیمت کارشناسی 
واگ�ذار می گردد متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند  درخواس�ت قیمت 
پیشنهادی خود را  ظرف پنج روز  قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف 
موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند ضمنا مزایده به بااترین 

قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . 15
اجرای احکام مدنی شوای حل اختاف اسفراین – فیضی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به اس�تناد تبصره 3 ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رسمی و ماده 59 آیین نامه قانون ثبت و درخواست شماره 8950 مورخه 1397/10/19 
از حصه متصرفی در بخش 7 خرم آباد شهرستان کوهدشت به شرح ذیل تحدید حدود 

به عمل خواهد آمد:
خانم شاخ نبات اکبری فرزند پنجعلی شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 237/17متر 
مربع واقع در پاک57 اصلی بخش هفت خرم آباد موسوم به قریه چنار سفلی شهرستان 
کوهدش�ت موض�وع کاس�ه 57/197 و رای ش�ماره 139760325002001909م�ورخ 
1397/5/23 هی�ات قان�ون تعیی�ن تکلی�ف واگ�ذاری از مالکی�ت حس�ن آزادبخت 

1397/11/13)راس ساعت 10/30 صبح( تحدید اختصاصی حدود به عمل خواهد آمد.
ل�ذا به موجب ماده 20 قانون ثبت به صاحب�ان اماک مجاور پاک مرقوم اباغ می 
گ�ردد که در وقت و س�اعت مقرر در ای�ن آگهی در محل حضور به هم رس�انند و 
هرگونه اعتراضی نس�بت به حدود و حقوق ارتفاقی پاک فوق دارند واخواهی خود 
را از تاریخ تحدید حدود تا س�ی روز کتبا به اداره ثبت اس�ناد و اماک شهرستان 
کوهدش�ت تس�لیم نمایند و به اس�تناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
اراضی معترض ثبت، می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت 
مقرر)یک ماه( دادخواس�ت اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند در غیر 
اینصورت حق آنان س�اقط خواهد شد، ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از عملیات  

تحدید حدود نخواهد شد. م الف:39997     
تارخ انتشار: 1397/10/23          تاریخ تحدید حدود:1397/11/13

حسن نصرتی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کوهدشت                            
    رونوشت آگهی حصروراثت

خانم ثریا رحیمی پارس�ا  دارای شناس�نامه ش�ماره 5426 به شرح دادخواست به 
کاس�ه 971266 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان میرزا مسافری فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 10614 متولد 
1338در تاریخ 1388 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 
منحصر اس�ت به: 1- ثریا رحیمی پارس�ا فرزند احمدمراد شماره شناسنامه5426 
متول�د 1344  همس�ر متوفی 2- امین مس�افری فرزند میرزا ش�ماره شناس�نامه 
226 متولد 1364 فرزندمتوفی 3- فاطمه مس�افری فرزند میرزا شماره شناسنامه 
4190547727 متولد 1377فرزندمتوفی 4- بهمن مس�افری فرزند میرزا ش�ماره 
شناس�نامه 10552 متول�د 1367فرزندمتوف�ی 5- کامران مس�افری فرزند میرزا 
ش�ماره شناسنامه 4190136204 متولد 1369فرزندمتوفی 6- سینا مسافری فرزند 
میرزا ش�ماره شناس�نامه 4190636525 متولد 1380فرزندمتوف�ی اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید.
کونانی - رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

آگهی حصر وراثت 
آقای محمدعلی عزتی فرزند یوس�ف به شرح پرونده کاسه 83 سیار این شورا در 
خواست گو اهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده اند که شادروان محب اله 
حبیب�ی پور با کد ملی 1462693393 در تاری�خ 1355/02/30 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و رثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. خیراله جلیل پور کد 
مل�ی 1462694861 پس�ر متوفی 2. عی�ن اله جلیل پور خلیفه قش�اقی کد ملی 
1462694624 پسر متوفی 3. باب اله حبیبی خلیفه قشاقی کد ملی 146269412 
پس�ر متوف�ی 4. نازی حبیبی پور خلیفه قش�اقی  کد مل�ی 1462696449 دختر 
متوفی 5. س�حرانه حبیبی پور خلیفه قشاقی کد ملی 1466390301 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا و صیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا  گواهی صادر و هر وصیت نامه   جز س�ری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط  و بااثر خو اهد بود. 
1099990 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاس�ه 970910 شعبه 108 دادگاه کیفری دو اردبیل آقایان محمد 
زند و محمد نقدلو متهم  هستند به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و 
تخریب عمدی موضوع شکایت آقای مسعود عباسی به لحاظ مجهول المکان 
بودن اباغ احضاریه به ایش�ان  ممکن نش�ده اس�ت لذا در اجرای ماده 344  
قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392 با انتشار ا ین  آگهی برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراانتشار به نامبرده اباغ می گردد روز چهارشنبه 
97/12/8 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رسانند. در 

صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
10999986 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – شامی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول ((
جلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شماره 6 
دهلران شماره ثبت:490 و شناسه ملی 10980101640 رأس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 
95/11/25 در محل دهلران- جنب هنگ مرزی – پروژه مس�کن مهر تشکیل میگردد از عموم 
اعضاء دعوت به عمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور حضور بهم رسانند بدیهی است 
حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری  و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی 

در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

ارائه گزارشی از وضعیت شرکت توسط رییس هیئت مدیره
تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره 

تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
فرائت و تصویب صورتهای مالی سالهای 95 و 96 

تصمیم گیری در خصوص افزایش تسهیات واحدهای احداثی 
تصمیم گیری در خصوص حقوق نیروهای موظفی و مدیرعامل و پاداش هیأت مدیره و بازرسان 

شرکت
تصمیم گیری در خصوص میزان س�هم آورده اعضاء و چگونگی تقدیم س�هم  آورده اعضاء به 

تعاونی 
مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیأت مدیره

ضمناً اعضایی که تمایل به کاندید شدن در سمت هیأت مدیره و یا بازرسی شرکت تعاونی دارند 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی با دردست داشتن شناسنامه و کارت ملی به محل 

شرکت تعاونی مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم کاندیداتوری اقدام نمایند.
شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شماره 6 دهلران- شماره ثبت: 490-محمدرضا باسره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ))نوبت اول ((
جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده ش�رکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد 
ش�ماره 6 دهلران شماره ثبت:490 و شناسه ملی 10980101640 رأس ساعت 
11 صبح روزسه ش�نبه مورخ 95/11/9 در محل دهلران- جنب هنگ مرزی 
– پروژه مسکن مهر تشکیل میگردد از عموم اعضاء دعوت به عمل می آید 
که در روز مقرر و در محل مذکور حضور بهم رسانند بدیهی است حضور کلیه 
اعضاء در جلسه ضروری  و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه 

اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارشی از وضعیت شرکت توسط رییس هیئت مدیره
2-تصمیم گی�ری در خصوص تمدید مدت فعالیت تعاون�ی موضوع ماده 6 

اساسنامه 
3-تغییر آدرس شرکت موضوع ماده 5 اساسنامه مصوب 

4-قرائت و تصویب اساسنامه جدید 
            5-مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیأت مدیره

شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شماره 6 دهلران- شماره ثبت: 490-محمدرضا باسره
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512/41رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم محمدحس�ن جلیلی جش�ن آبادی دارای شناس�نامه شماره به شرح دادخواست به کاس�ه 316/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خانم کیوان باشقائی به شناسنامه 13868 در تاریخ 1393/12/23در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- احمد جلیلی جش�ن آبادی فرزند ذبیح اله به 
ش.ش 3 ت.ت 1330/1/1 پسرمتوفی 2- موسی الرضا جلیلی جشن آبادی فرزند ذبیح اله به ش.ش 1 ت.ت 1337/1/3 پسرمتوفی 3- آی 
جمال جلیلی جشن آبادی فرزند ذبیح اله به ش.ش 1149 ت.ت 1345/12/20 دختر متوفی  4- بتول جلیلی فرزند ذبیح اله به ش.ش 956 
ت.ت 1339/4/3 دخترمتوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان درگز 

512/42آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
کاسه پرونده: 9709985181800409؛ وقت رسیدگی:دوشنبه 1397/11/29 ساعت 9 صبح ؛ خواهان: حسین غامی فرزند فیض محمد مقیم 
روستای عشرت آباد ؛ خوانده ها:1- آقای رضا علوی خراسانی فرزند سید ابوالقاسم 2- خانم یاسمین علوی خراسانی فرزند بیژن 3-خانم 
مریم علوی خراسانی مقدم فرزند سید ابوالقاسم همگی مجهول المکان ؛ خواسته:اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی؛ خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول عمومی حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباا جهت رسیدگی حضوربهم رساند.چنانچه بعدا اباغی ازم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشتخوار

512/43آگهی اباغ دادنامه
در پرون�ده کاس�ه 102/961083 این دادگاه ب�ه آقای اکبر خبازی قرزن غام محمد فعا مجهول المکان به اتهام رانندگی بدون گواهینامه 
موضوع شکایت مرجع انتظامی اباغ که در راستای اجرای مواد 15 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور کیفری 
به موجب رأی شماره 9709975177501492 مورخه 1396/9/14 این دادگاه دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده اید. 
رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
میثم قلی زاده- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت جام

512/44آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقای مرتضی زمانی بیدختی فرزند حسین به نشانی گناباد – بیدخت –خ باهنر 20 –پاک 7 منزل شخصی 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 خواندگان: سید مجتبی موسویان  فرزند سید حسین به نشانی گناباد فعا مجهول المکان محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بانضمام خسارت تأخیرتأدیه از سررسید چک )97/1/31( تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم که از  ناحیه بانک مرکزی تعیین واعام 
می شود و مبلغ 3/680/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق ااجرا در حق دولت می 
باشند، لذا مراتب وفق مقررات مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 
10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته خوانده شود. و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه سه شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/45دادنامه
پرونده کاسه:9509985179801187 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر درگز)101 جزایی سابق( تصمیم نهای شماره 9709975180501459؛ 
ش�اکی:اداره کل منابع طبیعی اس�تان خراسان رضوی –اداره منابع طبیعی درگز با نمایندگی آقای جواد پهلوان زاده فرزند شیخ محمد به 
نشانی خراسان رضوی-درگز ؛ متهمین:1- آقای رمضان علیزاده 2-آقای حسین فرامرزی همگی به نشانی خراسان رضوی-قوچان- روستای 
اینچه کیکانلو؛ اتهام ها:1- تخریب 2- تصرف عدوانی؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسین فرامرزی و رمضان علیزاده فاقد مشخصات 
بیشتر دایر بر تصرف عدوانی بیست و سه هزار و هفتصد مترمربع از اراضی ملی پاک اصلی 351 موسم به شمسی مفری موضوع گزارش و 
اعام جرم اداره منابع طبیعی شهرستان درگز با توجه به گزارش اداره منابع طبیعی، گزارش مرجع انتظامی ، ماحظه صورتجلسه بازدید و 
مشاهدات تصرفات متهمان تنظیمی توسط مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و عدم حضور متهمان در دادسرا ونزد دادگاه علی رغم 
اباغ از طریق انتشارآگهی و عدم توفیق در جلب ایشان در دادسرا و کیفر خواست صادره از دادسرای درگز بزه انتسابی را محرز دانستنه  و 
مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 هر یک از  نامبردگان را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی 
موصوف و اعاده وضع به حال سابق محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهمان دایر بر تخریب اراضی ملی با توجه به اینکه تخریب مقدمه 
ضروری تصرف می باشد بزه مستقلی محسوب نمی گردد. به لحاظ عدم تحقق بزه مستندا به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب صادر و اعام می گردد . رأی صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در این دادگاه،سپس 
ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی و در خصوص قرار منع تعقیب متهمان حضوری 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان درگز

512/46آگهی مزایده مرحله اول
به موجب پرونده به کاسه اجرایی 970070 ش حقوقی نظر به اینکه محکوم علیه مجید رجبیان محکوم به پرداخت مبلغ 59/450/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له مهدی عوض زاده و نیز پرداخت مبلغ 2/972/500 ریال بابت نیم عشر دلوتی در حق 
دولت گردیده است شایسته است با عنایت به اینکه اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره پاک 724 ص 36 
ا یران 42 متعلق به خانم لیا رحیمیان که به میزان 75/000/000 ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان کارشناسی گردیده و با حضور 
نماینده دادستان درگز در محل اجرای احکام مدنی در تاریخ سه شنبه 97/11/16 ساعت 9 الی 12 ظهر از طریق مزایده حضوری به فروش 
می رسد. مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و متقاضیان به خرید می توانند 
حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از مال توقیف شده داده شود. بدیهی است 

10 درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد وتنظیم سند تا بع مقررات جاری می باشد.
دفتر اجرای  احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان درگز- شجاع

512/47رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  علی محمد ش�ورئی دارای شناس�نامه ش�ماره 1 به شرح دادخواست به کاس�ه 970185  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اصغر ش�ورئی به شناس�نامه 77 در تاریخ 97/7/29 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی محمد شورئی فرزند اصغر به ش.ش 1 ت.ت 1337/8/14 صادره 
از فیروزه ش�وری بزرگ فرزند متوفی 2- غامحس�ن شورئی فرزند اصغر به ش.ش 246 ت.ت 1355/3/10 صادره از فیروزه شوری  کوچک 
فرزند متوفی 3- غامرضا شورئی فرزند اصغر به ش.ش 138 ت.ت 1347/4/5 صادره از فیروزه شوری کوچک فرزند متوفی 4- غامعلی 
ش�ورئی فرزند اصغر به ش.ش 402 ت.ت 1350/10/10 صادره از فیروزه ش�وری بزرگ فرزند متوفی 5- فاطمه شورئی فرزند اصغر به ش.ش 
5 ت.ت 1358/9/4 صادره از نیش�ابور سامغان فرزند متوفی 6- غامحسین س�خاوتی فرزند اصغر به ش.ش 403 ت.ت 1352/11/1 صادره 
از فیروزه شوری بزرگ فرزند متوفی7- محمدرضا سخاوتی فرزند اصغر به ش.ش 1 ت.ت 1363/1/2صادره از فیروزه شوری کوچک فرزند 
متوفی8- معصومه شورئی فرزند محمد به ش.ش 3 ت.ت 1321/5/1 صادره از فیروزه شوری کوچک 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 فیروزه

512/48رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کوروش صادقی  دارای شناسنامه شماره 0732376610 به شرح دادخواست به کاسه 1/1486/97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد صادقی به شناس�نامه 357- 0749004517 در تاریخ 1396/09/27 در 
اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- س�ارا صادق�ی ت.ت 1361/4/20 ش.ش 334 
ص�ادره از تربت جام فرزند متوفی 2- زهره  صادق�ی ت.ت 1353/3/19 ش.ش 358 صادره از تایباد فرزند متوفی 3- حمیرا صادقی ت.ت 
1357/2/20 ش.ش 409 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- الیاس صادقی ت.ت 1363/2/5 ش.ش 144 صادره از تربت جام فرزند متوفی 
5- ک�وروش صادق�ی ت.ت 1366/11/4 ش.م 0732376610 صادره از تربت جام فرزند متوفی 6- گلثوم صفرزاده ت.ت 1337/1/4 ش.ش 
3236 صادره از تایباد همسر متوفی )زوجه(؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/49آگهی
پرون�ده کاس�ه:9609985185200548 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر س�رخس)101 جرای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709975185601496؛ شاکی: آقای امیر اظهری فرزند حسین به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان سرخس- شهرسرخس- آزادی 
1 پ 12؛ متهم : آقای علی اکبر متانی کپوری فرزند مهدی به نشانی استان خراسان رضوی –سرخس ؛ اتهام: کاهبرداری مرتبط با رایانه؛ 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام اقای اکبر متانی کپوری فرزند مهدی  دائر بر کاهبرداری مرتبط با رایانه )به میزان هشت میلیون و پانصد هزار 
تومان که از این مبلغ س�ه میلیون و پانصد هزار  تومان مس�ترد گردیده( موضوع شکایت آقای امیر ظهیری فرزند حسین و کیفرخواست 
شماره 9710435185100591 – 1397/06/11 صادره از  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سرخس، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت 
شاکی و گزارش مرجع انتظامی )پلیس فتا( استعامات صورت گرفته مبنی بر برداشت مبلغ مورد ادعای شاکی از حساب وی و انتقال آن به 
حسابی به نام متهم )ضمن اینکه وجوهی  از میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان مسترد گردیده است( وایضا عدم حضور متهم علیرغم 
اباغ از طریق نشر آگهی علیهذا توجها به مراتب فوق دادگاه بزهکاری ایشان را محرز می داند. به استناد ماده 13 از قانون جرائم رایانه ای 
متهم را به یک سال حبس  و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف همین مدت قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سرخس- حیدرجهانی

511/51آگهی اباغ اجرائیه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان:1- محسن علیزاده فرزند اسماعیل 2- محمد رازقی قوچان فرزند جعفر 
خواهان:مهراقتصاد؛ 9710427458100326 صادره از ش�عبه 51 در پرونده کاس�ه 960326 حکم به محکومیت تضامنی محکوم علیها به 
پرداخت 1- مبلغ 175/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 5/230/000 ریال  بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 95/6/1 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می دارد.5- پرداخت نیم عشردولتی برعهده صندوق دولت می باشد. 
ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
متصدی  امور دفتری دادگاه شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/52آگهی مزایده اموال
بموجب پرونده اجرائی کاس�ه ش�ماره 33/970240 صادره از حوزه شماره 159 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه خانم الهه نظامی 
موظف جمعا به پرداخت مبلغ 42/800/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای حسین مهمانواز نقندر 
محکوم گردیده است چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/09 از ساعت 12 الی 1 ظهر در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع دراجرای احکام، بین قرنی 22 و 24 مجتمع شماره 3 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه 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:1-پارچه فیامنت راه راه صابون شور 1 طاقه وزن Kg 20،3 قیمت هر کیلو 400/000 ریال 
و قیمت کل 8/120/000 ریال 2- پارچه فیامنت راه راه صابون شور 1 طاقه وزن Kg 20،6 قیمت هر کیلو 400/000 ریال و قیمت کل 8/240/000 
ری�ال 3- پارچه فیامنت راه راه صابون ش�ور 1 طاق�ه وزن Kg 20،2 قیمت هر کیلو 400/000 ریال و قیم�ت کل 8/080/000 ریال.4- پارچه 
فیامنت راه راه صابون شور 1 طاقه وزن Kg 20،3 قیمت هر کیلو 400/000 ریال و قیمت کل 8/120/000 ریال.5- پارچه فیامنت راه راه صابون 
شور 1 طاقه وزن Kg 20،6 قیمت هر کیلو 400/000 ریال و قیمت کل 8/240/000 ریال. و جمع کل 40/800/000 ریال که طبق کارشناسی رسمی  

ارزیابی شده است.هزینه های متعارف اجرایی با محکوم علیه می باشد.  
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد مقدس

511/53آگهی اباغ اجرائیه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه رقیه قربانی فرزند روح ا... خواهان تعاونی ثامن اائمه ؛ 9710427458100522 
صادره از ش�عبه 51 در پرونده کاس�ه 971075 حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت 1- مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ 3/550/000 ریال  بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری در حق 
خواهان صادر واعام می دارد.4- پرداخت نیم عش�ردولتی برعهده صندوق دولت می باش�د. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود 0 
متصدی  امور دفتری دادگاه شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/54آگهی اباغ اجرائیه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه مهدی غیرتی فرزند علی؛خواهان: بانک مهراقتصاد؛ 9710427458100088 
صادره از شعبه 51 در پرونده کاسه 960529 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 
3/980/000 ریال  بابت هزینه های دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری به مبلغ 4/500/000 ریال. 
4- خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 94/2/9  تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره 
اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می دراد.5- پرداخت نیم عش�ردولتی برعهده محکوم علیها می باش�د. ظرف ده روزازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/55آگهی 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین1- معصومه حسینی 2- حسن مصطفوی شادمهری که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد؛ 9710427458100494 صادره از سوی شعبه 51 در پرونده کاسه 950241 در خصوص دعوی .شرکت تعاونی الزهرا محکوم 
علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/255/000 ریال  بابت هزینه های دادرسی و 
درج آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 93/12/9 
تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادرواعام می دارد. 5-پرداخت نیم 
عشردولتی برعهده صندوق دولت می باشد.ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین 

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/56آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده1- مریم کاظمی فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد خواهان :اعتباراعتماد 
ایرانیان علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977458100662 به تاریخ 1397/06/10 در پرونده کاسه 
970288 ش�عبه 51 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت1- مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2/706/500 ریال  بابت 
هزینه های دادرسی و نشرآگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری به مبلغ 4/680/000 ریال و اما در خصوص 
خس�ارت تاخیرتادیه با توجه به اینکه چک س�ند عادی تلقی گردیده و اینکه خواهان خسارت تأخیرتأدیه را  از تاریخ تقدیم دادخواست 
مطالبه نموده فلذا خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت )97/4/17( الی یوم ااداء طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر واعام می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/57آگهی اباغ اجرائیه 
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آق�ای محمودرضا حبیبی بس�طام فرزند محم�ود ؛خواهان:مهراقتصاد؛ 
9710427458100513 صادره از شعبه 51 در پرونده کاسه 971076 حکم به محکومیت تضامنی محکومین به پرداخت 1- مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 4/390/000 ریال  بابت هزینه های دادرس�ی و نشرآگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکای دادگستری 4-خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 95/11/10 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با 
احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می دارد.5- پرداخت نیم عشردولتی در حق صندوق دولت  بعهده محکومین 

می باشد. 
متصدی  امور دفتری دادگاه شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/50اصاحیه
پیرو آگهی اباغ وقت دادرس�ی به مجهول المکان اسماعیل خادمی در پرونده کاسه 971023 منتشر شده در مورخه 1397/10/16 مرجع 

رسیدگی:شعبه 25 مجتمع قضایی شهید مطهری صحیح می باشد.
شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

آگهی اباغ اجرائیه511/78
پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکومین وحیدمجیدی فرزندمحمد جوادورضا مرادی فرزندماشااه ویحیی ظاهرپرستار 
فرزندجوادک�ه مجه�ول المکان می باش�داباغ می گردچون وف�ق دادنام�ه ش�ماره9509975600301051مورخ95/11/19صادره ازس�وی 
ش�عبه 229درپرونده 950439 درخصوص دعوی موسس�ه قرض الحس�نه ارمغان فردای خراس�ان محکوممین محکوم است به پرداخت 
مبلغ140/000/000ری�ال باب�ت اصل خواس�ته2-مبلغ4/125/000ریال بابت هزینه های دادرس�ی وحق ال�درج روزنامه3-حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک مورخ94/30/10 تااجرای حکم برمبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی بااحتس�اب دردایره اجرای حکم درحق خواهان5-پرداخت نیم عش�ردولتی برعهده محکومین میباش�دمنجربه 
صدوراخطاراجرای�ی گردیده اس�ت لذامراتب وفق م�واد 8-118و119 قانون اج�رای احکام مدنی یک نوبت در جرای�ددرج می گرددو این 
اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خودبه پس از این برای عملیات 

اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه229شوراي حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/79آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه حمید هاشمی فرزند حسین که مجهول المکان اباغ می گردچون 
وفق دادنامه ش�ماره9709975600300933مورخ97/8/1صادره ازسوی شعبه 229درپرونده970363درخصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ200/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ4/118/000ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج 
روزنامه3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک مورخ95/2/4 تااجرای 
حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان5-پرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم 
علیه میباشدمنجربه صدوراخطاراجرایی گردیده است لذامراتب وفق مواد 8-118و119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جرایددرج می 
گرددو این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خودبه پس از این برای 

عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه229شوراي حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/80آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقاحس�ن برادران که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددمحکوم 
به پرداخت:بموجب درخواس�ت حک�م مربوطه به ش�ماره 1397025002281526 وش�ماره دادنامه مربوطه9709977503900600ش�ماره 
بایگانی970112محک�وم علی�ه محک�وم اس�ت به حکم ب�ه محکومی�ت خوان�ده بپرداخ�ت مبلغ46600/000ری�ال بابت اصل خواس�ته 
ومبلغ1438500ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ450/000ریال بابت درج آگهی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق خواهان- نیم عش�ردولتی درحق محکوم له ونیم 
عشردولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت  دایره اجرای  

احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3  مشهد
آگهی تغییرات شرکت ماهان مهرگان شاهین دژ شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 52572 و شناسه ملی 14004426379 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذی�ل انتخاب گردیدند: آقای 
سید محمد هادی ساغروانیان به کد ملی 0939965151 آقای افشین چرانی 
ش�اندیز به کد مل�ی 0945013302 آقای محمد محس�نی دارابی به کد ملی 
0945739427 آقای مس�عود عرفانی شرق به کدملی 0943398495 آقای 
جعفرعالمیان طوس�ی بخه کد ملی 0945091958 برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. -- خانم بهناز جودی شاندیز به کد ملی 0924064951 و آقای مجید 
پهلوان به کد ملی 0920503764 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وبازرس علی 

البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343693(
آگهی تغییرات شرکت ماهان مهرگان شاهین دژ شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 52572 و شناسه ملی 14004426379
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای سید 
محمد هادی ساغروانیان به کد ملی 0939965151 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره - آقای افشین چرانی شاندیز به کد ملی 0945013302 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای محمد محسنی دارابی به کد ملی 0945739427 
به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای مس�عود عرفانی ش�رق به کدملی 
0943398495 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای جعفرعالمیان طوسی بخه 
کد ملی 0945091958 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اس�ناد و مدارک تعهدآور رس�می و بانکی اعم از چک 
، س�فته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره یا 

رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343704(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 20366 و شناسه ملی 10380358763 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای منصور میرزایی به شماره ملی 0778691608 
به س�مت بازرس اصلی آقای سعید هاتفی به ش�ماره ملی 0938575491 به 
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند . - اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی خدیوی به شماره ملی 
0859903206 - خانم نسرین صالح نیا به شماره ملی 0859352641 - آقای 
سهراب کلثومی آیسک به شماره ملی 0942844092 به عنوان اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )343706(

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه مصالح لوله رنگ و تاسیسات 
ساختمانی سرخس 

درتاریخ 1397/10/16 به ش�ماره ثبت 77 به شناس�ه ملی 14008060762 
ثب�ت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش�رح زیر جهت 
اط�اع عموم آگه�ی میگردد. موض�وع :برابر مجوز ش�ماره 119/20/2182 
مورخ�ه 1397/10/18 اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرس�تان س�رخس 
اهداف اتحادیه : انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت 
و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، 
تاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راس�تای وظایف و اختیارات خود، 
همچنین تاش در راس�تای ارتقاء کیفی خدمات رس�انی به مردم و اطاع 
رس�انی مناسب رسیدگی به ش�کایات دریافتی.درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. م�دت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان سرخس ، بخش مرکزی 
، ش�هر س�رخس، طالقانی ش�رقی ، کوچه طالقانی ش�رقی 14 ، کوچه امام 
خمینی 5 ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9381946666 جواد نورالدین 
نژاد به ش�ماره ملی 0819125784 به س�مت عضو عل�ی البدل دوم هیئت 
مدیره محمد رضا دانائی به ش�ماره ملی 0819380121 به س�مت عضو علی 
الب�دل اول هیئت مدی�ره کاظم بازه حوضی به ش�ماره ملی 0819672092 
به س�مت نایب رئیس اول هیئت مدیره هاش�م بازه حوضی به ش�ماره ملی 
0819691313 به س�مت رئیس هیئت مدیره محمد خاوری به ش�ماره ملی 
0819693138 به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره محمد تقی اجری به 
ش�ماره 0819095125 به سمت دبیر احمد فخری به شماره 0937647330 
به س�مت خزانه دار امین پنج تنی به ش�ماره ملی 0810026775 به سمت 
یازرس حس�ن درویش پور به ش�ماره 0819373281 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : هاش�م بازه 
حوضی-کاظم ب�ازه حوضی-محمد خاوری-احمدفخری-امضاء کلیه اوراق 
بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها اوراق عادی و اداری 
با امضاء رئیس اتحادیه و خزانه دار اتحادیه و در غیاب رئیس با امضاء نائب 
رئی�س و همراه با مهر مالی اتحادیه مصالح و لوله س�اختمانی شهرس�تان 
س�رخس معتبر میباش�د . اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه 

کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری سرخس )343710(
آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت آرامش شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 51443 و شناسه ملی 14004105819 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : خانم زهرا تخم افشان به کد ملی 0889388334 به سمت مدیر عامل 
)خارج از اعضا و س�هامداران ( و آقای س�ید حسین هاش�می فر به کد ملی 
0935319621 به س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد هاشمی فر به 
کد ملی 0933721242 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید هاشم هاشمی 
فر به کد ملی 0942142063 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده 
م�دت تصدی مدیران تا تاریخ 1398/10/19 انتخ�اب گردیدند . کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اس�امی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )343732(

511/58آگهی اباغ اجرائیه 
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه:1- مهدی باقرزاده 2- مرضیه بخشی 3- یوسف قلندرآبادی که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گردد ؛ 9710427458100482 صادره از سوی شعبه 51 در پرونده کاسه 910124 در خصوص دعوی مهر بسیجیان محکوم علیه 
متضامنا محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 375/000 ریال  بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج 
روزنامه 3- خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک مورخ 90/07/12 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 4- پرداخت 
نیم عشردولتی به عهده محکومین می باشد. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین 

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/59رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  عباس جهانی  دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972001 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری رحیمی مقدم به شناسنامه 207 در تاریخ 1397/5/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-عباس جهانی فرزند 2-براتعلی جهانی فرزند 3- علی اصغر جهانی فرزند 4- عصمت جهانی 
فرزند 5- نصرت جهانی فرزند 6- محمد جهانی همسر 7- علی اکبر جهانی فرزند 8- عزت جهانی فرزند 9-شهربانو جهانی فرزند10- خدیجه 
جهانی فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/60رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  زهرا شریعتی چناربو  دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972091 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه یوسفی به شناسنامه 350 در تاریخ 1397/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-زهرا ش�ریعتی چناربو فرزند 2-محمد مهدی ش�ریعتی چناربو فرزند ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/61آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدتقی بخشی فرزندعباسعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست فاطمه سپار 
علیه ش�ما بخواسته مطالبه اجرت المثل بموجب حکم ش�ماره 9709977576001347 در پرونده  کاسه10/970328حکم به خلع یدمشاعی 
ازپاک صفرفرعی از1747 اصلی بخش2مشهد ومبلغ نه میلیون وهشتصد هزارتومان اجرت المثل وپانصدهزارتومان هزینه کارشناسی وسیصد 
هزارتومان هزینه دادرسی ومبلغ چهارصد وهشت هزارتومان حق الوکاله وکیل درحق محکوم له محکوم محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

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

511/62آگهی 
پی�رو آگهی های قبل�ی به مهری مغنی فرزنداحمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت مجید عظیمی خبازان بطرفیت 
ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک ش�ماره466/175586بموجب حکم ش�ماره 9709977504000941 در پرونده  کاس�ه 970555به پرداخت 
مبلغ54/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ145/000تومان بابت هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخس�ارت  تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررس�ید چک مذکور96/09/01 نسبت بمبلغ10/000/000پرداخت شده تاتاریخ 97/06/06ومبلغ20/000/000ریال پرداخت شده تاتاریخ 
97/01/06ومبلغ 30/000/000ریال پرداخت ش�ده تاتاریخ96/11/28 خسارت تاخیرتادیه تعلق می گیرد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/63آگهی
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبلی ب�ه آقای خان علی فرزند احمدعل�ی فعامجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد دادخواس�ت خانم زهرا 
احمدی فرزند خانعلی بطرفیت آقای فرزادحاتمی وشمابخواس�ته اثبات زوجیت بموجب حکم ش�ماره9709975113301100درپرونده کاسه 
9/970849حک�م به اثبات زوجیت دائمی وش�رعی فیمابین خواهان وخوانده ردی�ف اول)آقای فرزادحاتم�ی فرزندتقی(درتاریخ89/12/26 
بامهریه120عدد سکه بهارآزادی صادرواعام مینماید.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وقطعی ونسبت به خوانده ردیف دوم)خان 
علی(غیابی وظرف بیس�ت روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وپس از آن ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است محکوم 

شده اید.مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد
منشی دادگاه حقوقی شعبه9دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)38خانواده سابق(

511/64آگهی 
خواهان سیدحس�ین حاجی آبادی دادخواس�تی ب�ه طرفیت آقای محمدناصری به خواس�ته یک فقره رس�یدعادی م�ورخ1349/07/13 به 
مبلغ28/050/000ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع در مشهد-شهیدقرنی-بین قرنی22و24 ارجاع و به کاسه 970933 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/06و ساعت8/30 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 شورا 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 اموردفتری دادگاه شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/65آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم صنمبرقاسمی فرزند بابا 
خواهان آقای س�یدمجتبی جوادپور دادخواس�تی به طرفیت خوانده صنمبرقاسمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987508901162 شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/29 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
متصدی اموردفتری شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/66آگهی اباغ اجرائیه
پیروآگهی های قبلی به ایمان روشن فرزندسعید اباغ می گرددبه موجب اجرائیه صادره درپرونده 950014محکومید به پرداخت291/000/000ریال 
بابت اصل ومبلغ9/268/000ریال به جهت هزینه دادرسی ومبلغ8/300/000ریال حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیرازتاریخ94/1/16لغایت 
هنگام پرداخت برابرآخرین شاخص تورم اعام بانک مرکزی درحق شرکت تعاونی اعتبارثامن اائمه ظرف10روز نسبت به اجرای حکم اقدام 

فرمایید.
مدیردفترشعبه31 دادگاه حقوقی مشهد

511/67آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم منامنتظری قندشتن که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره97099775040000898  صادره از ش�عبه 167در پرونده شماره970474 محکوم به پرداخت مبلغ 166/600/000ریال بابت 
اصل خواس�ته و مبلغ3/418/500ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
یوم الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم در حق محکوم له آقای مصطفی محمدزاده رهباردار و نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز پس 
از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/68آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدسروری کاته بالی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره9709977508901151  صادره از شعبه 250در پرونده شماره970818 پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
بابت یک فقره چک به شماره200163وجبران )پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست الی یوم ااداء براساس 
شاخص بانک مرکزی ونیزپرداخت مبلغ921000ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان)امیرجاویدی(صادر وپرداخت 
نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت  دایره اجرای  

احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی 511/69
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مجتبی مروی بایگی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره9709977508900853  صادره از ش�عبه 250در پرونده شماره970439 به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
)سفته ش.229099(بابت وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست1397/4/10لغایت یوم ااداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی وهزینه 
دادرسی به مبلغ1948/000ریال در حق خواهان صادر وپرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/70آگهی
بدینوس�یله دراجرای دستورماده73وتبصره ذیل ماده302قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی وپیرو آگهی قبلی به 
آقای جوادتاجگراصفهانی فرزنداحمد وخانمها بلقیس سعیدا فرزندغامحسین وجمیله تاجگر اصفهانی فرزنداحمدفعامجهول المکان اباغ می 
شود که درمورد دعوی علی تاجگر فرزنداحمد به طرفیت شما درپرونده شماره27/970324 به موب رای شماره 9709977577700965حکم 
به فروش ملک موصوف )ش�ش دانگ پاک694 فرعی از465 فرعی از 7اصلی بخش9 مش�هد(صادرگردیده اس�ت درضمن راجع به خواسته 
خواهان مبنی بر)تقسیم ترکه وعنداللزوم فروش پاک ثبتی پاک278فرعی از11اصلی بخش9مشهد(باتوجه به اینکه نامبرده حسب ایحه 
مورخ1397/7/12 به شماره1397025001475544 خواسته فوق رامسترد نموده است؛لذا مستندابه بندالف ماده107قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقاب درامورمدنی قرارابطال دادخواس�ت خواهان صادرواعام گردیده اس�ت مفاد رای برای یک بار به وسیله انتشار آگهی به 

شمااباغ می شود.تاریخ نشرآگهی تاریخ اباغ رای محسوب وازتاریخ اباغ ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین دادگاه است.
مدیردفترشعبه29دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/71آگهی 
آقای فوادفرخی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمدحس�ین غفرانی بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده 
کاس�ه303/960991 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ 19/725/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 592/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000ریال بابت آگهی روزنامه ومبلغ2/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له و پرداخت 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 شعبه303 شوراهاي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/72آگهی اباغ اجراییه 
محک�وم له:آس�تان قدس رضوی-محک�وم علیه:مهدی ارجمند اقداش-پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله  به افرادفوق 
الذکرکه مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود طبق اجرائیه   صادره از این دادگاه در پرونده کاس�ه3/950942 به موجب دادنامه 
ش�ماره 83-96 مورخ  صادره از شعبه3دادگاه حقوقی مش�هد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/323/560/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و نیزپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ 45/324/600ریال  
بابت خس�ارات ناش�ی از هزینه دادرس�ی ونیزپرداخت مبلغ31/024/080ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی در حق محکوم له 
می باش�د پرداخت نیم عش�ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن 
حکم –اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس�ب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باش�د ل�ذا مفاد اجرائیه صادره یک نوب�ت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر اانتش�ار 
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 .
مدیردفتر شعبه3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی 
سابق(

511/73آگهی اباغ اجراییه
ش�ماره بایگانی:970531-به علی جان ش�رفی محمدجان حسینی اباغ می گردد درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه 
مربوطه9709977578100894 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ خواس�ته 960000000ریال وپرداخت هزینه دادرس�ی31750000 
ریال وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی24240000ریال وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست97/5/24 لغایت هنگام پرداخت 

برابرآخرین شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له ابراهیم حیران ظرف10روز نسبت به اجرای حکم اقدام فرمایید.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه31دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/74آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-غامرضا مددی رخنه2-علیرا نصراه زاده3-محمدآزموده پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی آقای 1-نس�رین نقدی 
محمدابادی2-فرخنده حصاری بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه960526 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 
اخذپایانکار وصورت مجلس تفکیکی اپارتمان موضوع دعوا به انضمام خسارات دادرسی 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 شعبه28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/75آگهی اباغ اجرائیه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خواندگان:1-غامرضا نامدارصنوبری2-حس�ن یعقوب زاده3-حسین یعقوب زاده فعا مجهول المکان اباغ 
می شود درمورد دادخواست بانک مهراقتصاد علیه شمابه خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره9509977458400871درپرونده 
کاس�ه54/950744 صادره ازاین شورا مبنی برمحکومیت ش�مابه:1-مبلغ23/300/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/177/500ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر دادرسی ونشرآگهی3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواس�ت95/9/9 تااجرای حکم برمبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی درحق خواهان5-پرداخت حق ااجرای نیم عشردولتی برعهده 
محکومین میباشدمنجربه صدوراخطاراجرایی گردیده است لذامراتب وفق مواد 9-118و119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جرایددرج 
می گرددو این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خودبه پس از این برای 

عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

511/76آگهی اباغ اجرائیه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده محمدناصر دانش بمرودفعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست تعاونی اعتباراعتمادایرانیان 
علیه ش�مابه خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره9709977458400262درپرونده کاس�ه54/970039 صادره ازاین شورا مبنی 
برمحکومیت شمابه:1-مبلغ160/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ2/300/000ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3- خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررس�ید چک92/1/22الی اجرای حکم برمبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای احکام درحق خواهان4-
پرداخت حق ااجرای نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه میباشدمنجربه صدوراخطاراجرایی گردیده است لذامراتب وفق مواد 9-118و119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جرایددرج می گرددو این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودرصورت 

عدم اعام کتبی محل اقامت خودبه پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه54 شوراي حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

آگهی اباغ اجرائیه511/77
پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه مسعود عبدی دراباد فرزندغامرضاکه مجهول المکان اباغ می گردچون وفق 
دادنامه ش�ماره9709975600300772مورخ97/7/8صادره ازسوی شعبه 229درپرونده 970298درخصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه محکوم 
علی�ه محکوم اس�ت به پرداخ�ت مبلغ192/000/000ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ3/572/000ریال بابت هزینه های دادرس�ی وحق الدرج 
روزنامه3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسیدچک مورخ95/5/23 تااجرای 
حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان5-پرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه 
میباشدمنجربه صدوراخطاراجرایی گردیده است لذامراتب وفق مواد 8-118و119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جرایددرج می گرددو 
این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ودرصورت عدم اعام کتبی محل اقامت خودبه پس از این برای عملیات 

اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه229شوراي حل اختاف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد

تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی و فرآوری و صنایع تبدیلی زعفران 
و گیاهان دارویی وحدت خراسان 

درتاری�خ 1397/10/17 به ش�ماره ثبت 1661 به شناس�ه مل�ی 14008064464 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد نامه ش�ماره 8721مورخ 1397/10/12 
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس�تا تربت جام تولیدی کش�اورزی و 
کشت محصوات زراعی، باغی و گلخانه ای تولید، فرآوری و بسته بندی صنایع 
تبدیلی محصوات کش�اورزی و زعفران و گیاهان دارویی برگزاری کاس های 
آموزش�ی کاشت، داشت و برداشت زعفران و گیاهان دارویی به اعضاء صادرات 
و ف�روش پیاز زعفران و زعفران و گیاهان دارویی مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرستان تربت جام ، بخش 
مرکزی ، شهر تربت جام، شاد ، کوچه والفجر 8 )گلستان( ، بن بست گلستان 10 
، پاک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 9571975553 سرمایه شخصیت حقوقی : 
1.020.000.000 ریال می باشد. اولین مدیران : آقای متین مرید احمدی به شماره 
ملی 0720371341 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای یوسفعلی 
نادری به ش�ماره ملی 0731274059 و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 س�ال آقای مجتبی پیام عسکری به ش�ماره ملی 0731752139 و به سمت 
مدیرعامل و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علیرضا 
دانائی به ش�ماره ملی 0740271474 و به سمت عضو علی ا لبدل هیئت مدیره 
- عضو علی البدل به مدت 3 س�ال آقای محمد جوادی س�نقرآبادی به شماره 
ملی 0749062649 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - عضو علی البدل 
به مدت 3 س�ال آقای عبدالعزیز قربان زاده به ش�ماره ملی 0749382597 و 
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س�ال علی مقصود پور به ش�ماره ملی 
0731572963به س�مت عضو هیئت مدیره و منش�ی برای مدت 3 سال آقای 
بهرام محمودی به شماره ملی 0720234646 به سمت بازرس اصلی برای مدت 
1 سال آقای محمود رحمتی قادر آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 
سال انتخاب شدند روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
دارندگان حق امضا : چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضاء آقای مجتبی پیام عسکری مدیرعامل و آقای یوسفعلی نادری )رئیس 
هیئت مدیره( و مهر ش�رکت مهتبر و در غیاب آقای یوس�فعلی نادری )رئیس 
هیئت مدیره( آقای علی مقصودپور )منش�ی هیئت مدیره( حق امضاء خواهد 
داش�ت و اوراق عادی با امضاء آقای مجتبی پیام عس�کری)مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )343712(
آگهی تغییرات شرکت رامتین اورانوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 43211 و شناسه ملی 10380591603
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 - کلیه س�رمایه تعهدی ش�رکت طی گواهی ش�ماره 1170/296 مورخ 
1397/08/22 بانک رفاه کارگران ش�عبه فاحی پرداخت گردیده است.و ماده 
5 اساس�نامه به شرح ذیل اصاح گردید:سرمایه ش�رکت مبلغ 1/000/000 ریال 

منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مشهد )343713(
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 20366 و شناسه ملی 10380358763 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مهدی خدیوی باکدملی 0859903206 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره -خانم نس�رین صالح نیا باکدملی 0859352641 به س�مت نائب 
رئیس هیئت مدیره - آقای سهراب کلثومی آیسک باکدملی 0942844092 به 
س�مت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند . تمامی اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت آقایان مهدی خدیوی بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و حس�ین انصاری ) امور مالی ( بهمراه مهر ش�رکت 

معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مشهد )343717(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا تجارت آرامش شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 51443 و شناسه ملی 14004105819 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اکرم نیک سرشت به کدملی 0933594739 به سمت بازرس اصلی 
و خانم لیا همتی اس�تاد به کدملی 0922131937 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مشهد )343726(

تاسیس شرکت تعاونی پردیس ابنیه بهرام
 درتاریخ 1397/10/06 به ش�ماره ثبت 66673 به شناسه ملی 14008036424 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع 
عم�وم آگهی میگردد. موضوع :برابر مجوز ش�ماره 230701 مورخه 1397/9/6 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراس�ان رضوی -شهرستان مشهد انجام 
خدمات عمرانی و ساخت ابنیه، طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرای 
کلیه پروژه های عمرانی، احداث راه و نقش�ه برداری، مدیریت پروژه، مدیریت 
پیمان، تزیینات داخلی و خارجی ساختمان، تعمیر و نگهداری و انجام تاسیسات 
مکانیکی، ش�رکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، خرید و فروش و 
واردات و صادرات کااهای بازرگانی مرتبط با اهداف شرکت.درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
زیباشهر ، خیابان استقال 1 ، خیابان آزادی42]آموزگارشهیدرجایی8[ ، پاک 
2.003 ، طبقه همکف کدپس�تی 9188685789 س�رمایه شخصیت حقوقی : 
10500000 ریال می باشد که منقسم به 21 سهم 500000 ریالی با نام عادی میباشد 
که مبلغ 3500000 ریال آن برابر گواهی ش�ماره 4227532 مورخه 1397/8/21 
بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی )ره( نقدا پرداخت گردیده است و الباقی 
در تعهد بقیه ی س�هامداران میباش�د. اولین مدیران : مائده بهرامی مطلق به 
شماره ملی 0920903096 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره محمدمحسن 
بخشی به شماره ملی 0941085856 به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت 
مدیره زینب بهرامی مطلق به ش�ماره ملی 0941714004 به س�مت عضو علی 
البدل هیئت مدیره زرافش�ان بخشی به ش�ماره ملی 0944889670 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره زیبا پرتاپیان به ش�ماره ملی 0848742982 
به سمت منش�ی و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 
جعفر بهرامی مطلق به شماره ملی 0920152538 به سمت بازرس اصلی -فاطمه 
بهرامی مطلق به شماره ملی 0946510784 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
1 س�ال مالی انتخاب گردیدن�د. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اس�ناد 
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت 
مدیرعامل خانم زرافش�ان بخش�ی و امضای متغیر آقای محمدمحسن بخشی 
)نایب رییس( یا زیبا پرتابیان )منش�ی(و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها به امضای خانم زرافشان بخشی )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر 
خواه�د بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه حمایت برای درج 

تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343731(
آگهی تغییرات شرکت در تاج صنعت شرق زبرخان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 3377 و شناسه ملی 10861374253 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 - آقای ایمان وطن خواه به ش�ماره ملی 1063974569 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2� خانم ش�یوا وطن خواه به شماره ملی 1062956389 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره 3� آقای سعید وطن خواه به شمارملی 1062775258 
به س�مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ش�رکت برای مدت 2 س�ال انتخاب 
گردیدندو کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداس�امی و نامه های اداری با امضاء سعید وطن خواه ) 

مدیرعامل( شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
نیشابور )344269(
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آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988316000252 ش�عبه اول بازپرسی دادس�رای  عمومی و انقاب کرمانشاه متهمین 1. 
کیومرث بهرامی به اتهام  واسطه رشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 4 میلیون تومان 2. اقلیم محمدی  
به اتهام واسطه رشاء و تحصیل  مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ 5 میلیون تومان به موجب شکایت اداره ثبت 
ا حوال  کرمانش�اه تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت  وی و  عدم امکان اباغ احضاریه 
و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ی  کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار 
آگهی و متهمین ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1190 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315201055 ش�عبه اول بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب کرمانشاه متهم اصغر 
عزیز محمدی  به اتهام توهین به موجب ش�کایت س�عید مرادی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ما ده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری  
مراتب یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1189 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاسه 9709988315201057 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه متهمین 1. مریم 
صالحی نظام آبادی  2.  فاطمه توکلیان فراهانی 3. شهربانو اسحاقی به اتهام توهین قذف ا فترا و تهدید به موجب  
شکایت سجاد صادقی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه 
و عدم دسترس�ی به او طبق ما ده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری  مراتب یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتش�ار 

آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1188 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی احضار 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری به یعقوب بختیاری فرزند ش�اه حسین حسب  محتویات پرونده 
کاس�ه 9609988604201040 متهم به تهدید و توهین نس�بت به خانم مژده نامداری از تاریخ نشر این آگهی به  
مدت یک ماه مهلت دارید جهت دفاع از اتهام مطروحه در شعبه بیست و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 

کرمانشاه واقع در کوچه ثبت حاضر شوید. 
1187 دادیار شعبه بیست و یکم دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315201040 ش�عبه اول بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب کرمانشاه متهم کمال 
مددی میرحصاری به اتهام توهین تهدید انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل از شاکی قذف افترا و ایجاد  مزاحمت 
تلفنی به موجب ش�کایت خانم ش�ها رضایی بانش�یروانی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مراتب 
یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور 

تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1185  بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315201106 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه متهم احد نبی 
زاده محله کائی به اتهام کاهبرداری رایانه ای به مبلغ یک میلیون تومان به موجب  شکایت علیرضا امیری تحت 
تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق 
ما ده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مراتب یک نوبت در رو زنامه کثیر اانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک 

ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1177  بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709988499801216 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی  شماره 9709978499801944 خواهان: 
خانم زینب رازقی  فرزند عبداله به نشانی کرمانشاه مسکن مهر سجادیه روبه روی فدک فاز  دو بلوک 56   خوانده : آقای شهرام دهقانی 
فرزند احمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه مهریه 2. ا عسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی  محتویات اوراق 
پرونده ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از خد اوند متعال تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر مبادرت به صد ور رای می نماید. رای 
دادگاه در این پرونده خانم زینب رازقی دادخواستی به طرفیت آقای شهرام  دهقانی به خواسته  مطالبه  مهریه 50 قطعه سکه بهار آزادی 
طرح قدیم با  احتساب  هزینه دادرسی که تا این مرحله پرداخت شده ا ست تقدیم دادگاه نموده است با این توضیح که خواهان اشعار 
می دارد طی  عقدنامه شماره 33206  مورخ 86/03/29 صادره از  دفترخانه رسمی ازدواج شماره 6 حوزه ثبت کرمانشاه به عقد دائمی  
خوانده  با مهریه مذکور درآمده است از آنجا که مهریه وی حال و عندالمطالبه می باشد درخواست الزام خوانده  به پرداخت آن را دارد 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه مورد اشاره و  اقرار متداعیین وجود علقه زوجیت بین زوجین را محرز دانسته 
خوانده  با وجود اباغ قانونی در  جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دفاعی در رد ا دعای  خواهان  معمول نداشته است و قاضی محترم 
مشاور نیز موافق محکومیت خوانده  به پرداخت مهریه می باشد علی هذا حقانیت خواهان در دعوی مطروحه ثابت و محمول بر صحت 
تلقی مس�تندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 198  و 515 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت 
مهریه به میزان 50 قطعه س�که بهار ازادی طرح قدیم با احتس�اب  هزینه دادرسی که تا این مرحله پرداخت شده است در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی  ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  این شعبه و 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می با شد. 
2046 رئیس شعبه اول دادگاه خانواده کرمانشاه 

آگهی اباغ دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی 
   ب�ه تجدیدنظرخواندگان1-رقی�ه ایوبی ف محمد 2-افس�انه احم�دی مقدم ف به بو تجدی�د نظرخواه نازله س�رداری باوکالت زهرا 
قجر دادخواس�ت تجدید نظرخواهی بطرفیت تجدید نظر خواندگان1-رقیه ایوبی 2-افس�انه احمدی مقدم نس�بت به دادنامه شماره 
9709971721100824درپرونده کاس�ه9709981721100258 بایگانی970258/شعبه11ش�ورای حل اختاف گرگان تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73و346قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی میگردد تا تجدید نظرخواندگان ظرف10روزپس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت وچنانچه پاسخی دارید کتبا به این دادگاه ارائه نمایید 

درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقررقانونی نسبت به ارسال پرونده به این دادگاه تجدید نظراقدام خواهدشد.
1424-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبان زاد

آگهی احضارمتهم 
   نظربه اینکه درپرونده کاسه970659/ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای عمومی وانقاب گنبد متهم متین آرخی)معروف به میکائیل 
آرخی(متهم اس�ت به ایراد ضرب وجرح عمدی موضوع ش�کایت رحمت اه س�لجوقیان فرزند عبدالکریم تحت تعقیب بوده وحسب 
محتویات پرونده فعا مجهول المکان میباش�د واباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده اس�ت به اس�تناد ماده 174قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب1392مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا متهم تامهلت یکماه ازتاریخ نش�رآگهی دراین 
شعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا 

متهم حق داشتن وکیل دادگستری بهمراه خود میباشد.
1476-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گنبد کاووس-مظفری

آگهی اباغ نظریه کارشناسی
   بدینوس�یله ب�ه احم�د رضا داودی فرزند نور حس�ن فع�ا مجهول المکان اخط�ار میگ�ردد اداره منابع طبیعی شهرس�تان رامیان 
دادخواستی بطرفیت شما به خواسته اعتراض به قسمتی ازرای شماره 43-94/11/25 کمیسیون ماده 56) بمساحت10329مترمربع(

بانضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی وحق الوکاله نمایندگان حقوقی به دادگس�تری رامیان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه 
وثبت آن بکاسه 960094/وجری تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی وارجاع امر بکارشناسی وبا وصول نظریه کارشناس منتخب 
دادگس�تری وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مستندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده ظرف مهلت 1هفته پس از تاریخ نشراین آگهی ضمن 
حضور دراین شعبه نسبت به ماحظه نظریه کارشناسی واظهارهرمطلبی درراستای اثبات یانفی نظریه کارشناسی اقدام نماید بدیهی 

است عدم حضور درمهلت اعطائی بمنزله ی پذیرش نظریه کارشناسی تلقی شده و برابر مقررات اتخاذ تصمیم میگردد.
1444-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان-آبیل

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  کماان)101کیفری2س�ابق(  بخ�ش  عموم�ی  2دادگاه  9509981811501122ش�عبه  کاس�ه  پرون�ده    
9709971811500978ش�اکی مدیری�ت توزیع اموربرق عل�ی آباد کتول بانمایندگی قاس�م خاوران ف حضرتقلی بنش�انی علی آباد 
اموربرق نماینده حقوقی متهمین1-وحید س�ارانی ف حیدر بنش�انی مجهول المکان2-ظاهر س�یدی ف دل آقا بنش�انی گرگان اتهام 
ها1-اقامت غیرمجازدرخاک ایران2-مش�ارکت درسرقت تعزیری حدود 55متر سیم کابل برق گردشکار باعنایت به محتویات پرونده 
ماحظه میگردد درپرونده کاس�ه951259-این ش�عبه1-ظاهر سیدی ف دل آقا 2-وحید س�ارانی ف حیدرمتهم به سرقت بوده اند 
که بموجب دادنامه ش�ماره 950122/حکم آن صادر گردیده اس�ت در تحقیقات مش�خص گردید ظاهر س�یدی اهل کشور افغانستان 
میباش�د وبصورت غیرمجاز ازمرزکشور جمهوری اسامی ایران وارد کشورشده است دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وعدم 
حضورمتهم به رغم احضار وپس ازجری تش�ریفات قانونی ختم دادرس�ی را اعام و با اس�تعانت ازخداوند متعال بش�رح ذیل مبادرت 
بصدوررای مینماید رای دادگاه به حکایت از مندرجات پرونده اتهام ظاهر س�یدی ف دل آقا 24س�اله متاهل بیسواد شغل آزاد دارای 
سابقه کیفری تبعه کشورافغانستان فاقد تامین کیفری عبور ازمرزکشور جمهوری اسامی ایران بدون اسناد وگذرنامه میباشد دادگاه 
باالتفات به جمیع اوراق ومحتویات پرونده نظر باینکه متهم دراظهارات خود دراین مرجع خود را تبعه کشور افغانستان معرفی نموده 
وجه�ت اقام�ت خود اعم ازدائم یا موقت دراین کش�ور مدارک ازم وقانونی ازجمله گذرنامه ارائه ننم�وده ازطرفی برغم احضاردراین 
شعبه حاضرنشده ودررد اتهام انتسابی دفاعی بعمل نیاورده است بنابراین بزهکاری نامبرده درحد اتهام مذکورنزد محکمه ثابت محرز 
ومس�لم اس�ت ودادگاه به اس�تناد بند 3ماده15-ازقانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه درایران مصوب1310/02/19-با اصاحات 
بع�دی متهم مذکوررا بپرداخت س�ه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت وطرد ازکش�ور جمهوری اس�امی ایران محکوم 
مینماید رای صادره غیابی محس�وب و با اس�تناد به ماده 406قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب1392ظرف مدت20روزپس ازتاریخ 
اب�اغ واقعی قابل واخواهی درهمین مرجع س�پس ظ�رف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواه�ی درمحاکم محترم تجدید نظر 
اس�تان گلس�تان میباش�د بدینوس�یله دادنامه ذیل به ظاهر س�یدی اباغ میگردد وچنانچه نس�بت به دادنامه اعتراض داشته ظرف 

مهلت20روزکتبا اعام نماید درغیراینصورت برابر مقررات اقدام میشود.
 1456-رئیس شعبه2 دادگاه عمومی)101کیفری2( بخش کماان-نوری

دادنامه
  تاریخ رسیدگی97/8/26شماره پرونده 970634شماره دادنامه97/856مرجع رسیدگی کننده شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان 
آق ق�ا خواهان بانک مهراقتصاد بمدیریت رس�ول س�عیدی حقیقت با وکالت مرضیه مهری ف محمود بنش�انی گ�رگان خ ولیعصربین 
عدالت45مجتم�ع ش�هری طبق�ه 2دفتروکالت مرضیه مه�ری خواندگان1-حالت قلی ایزدی ف حس�ینقلی بنش�انی آق قا روس�تای 
دوگونچی2-بی بی فاطمه غامی ف آنا طواق بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بمبلغ50/000/000ریال بتاریخ97/8/26در وقت 
فوق العاده ش�عبه 2ش�ورای حل اختاف حوزه قضائی آقا باحضورامضا کننده ذیل تشکیل اس�ت پرونده کاسه 970634-ازدفترشورا 
واصل تحت نظرقرارگرفت بابررس�ی محتویات پرونده ختم رس�یدگی اعام وبش�رح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای قاضی شورا 
درخصوص دادخواست خواهان بانک مهراقتصاد بمدیریت رسول سعیدی حقیقت باوکالت مرضیه مهری بطرفیت خواندگان1-حالت قلی 
ایزدی ف حس�ینقلی2-بی بی فاطمه غامی ف آنا طواق بخواس�ته مطالبه طلب مبلغ50/000/000ریال بخشی ازوجه1فقره چک بشماره 
1558/788716/34بتاریخ96/2/3عهده بانک ملت بانضمام خس�ارات دادرس�ی با توجه بمحتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق چک 
موضوع پرونده که حکایت ازصدورآن ازناحیه خوانده ردیف اول دارد وخوانده ردیف دوم نیزبا امضاء درظهرآن پرداخت چک درسررسید 
راضمان�ت نم�ود وگواهینامه عدم پرداخ�ت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه باتوجه به اظهارات وکیل خواهان درجلس�ه رس�یدگی 
ونظرباینک�ه خوانده ردی�ف دوم مجهول المکان بوده ویکنوبت درروزنامه کثیراانتش�ار درتاریخ97/7/22انتش�اریافته ولی خواندگان 
درجلس�ه رس�یدگی شوراحاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل س�ند تجاری درید دارنده 
حکای�ت ازمدیونی�ت خواندگان بعنوان صادرکننده وظهوردراش�تغال ذمه وی  دارد ونظرباینکه ازناحیه خوان�دگان دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه 8/26 /97 وبااحراز اشتغال 
ذمه خوانده واس�تصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون جدید ش�وراهای حل اختاف ومواد 249و403و310و311و313-از قانون تجارت 
وتبصره الحاقی مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدورچک ومواد198و519-از قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ50/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی بمبلغ1/755/000ریال وخسارت 
تاخیرتادی�ه ازتاریخ سررس�ید چک تا زمان اجرای حکم وپرداخت ح�ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درح�ق خواهان صادرواعام 
میگردد رای صادره غیابی بوده وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�ورا وسپس ظرف مدت20روز دیگر قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان آق قا میباشد.
 1340-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آق قا-کیا مهر

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  شهرس�تان  کیف�ری2  کاسه9609980170000837بایگانی970395/ش�عبه101دادگاه  پرون�ده    
شماره9709970166500564-ش�اکی حس�ین پاک منش ف یحی با نمایندگی بهنازامیدواری ف قربانعلی بنش�انی اس�تان گلستان 
شهرس�تان بندرترکمن خ اس�تقال استقال10-آهنگر2ومحمدحسین حکیمی ف محمد بنشانی اس�تان گلستان شهرستان گرگان 
ج�اده ناهارخوران عدالت103ش�هرک س�روش کوچه12پاک11 متهمی�ن1-داود جعفری ف زی�داه بنش�انی تهران18متری تختی 
ک64پ20و2-ناصر پیله سوارفرزند هیجابابا بنشانی تهران میدان راضی ک قلمستان پ 8 اتهام ها1-جعل2-کاهبرداری گردشکار 
توضیح اینکه حس�ب اوراق ومحتویات پرونده تحقیقات واقدامات انجام ش�ده دردادسرای عمومی و انقاب گرگان حسین پاک منش 
ش�کایتی را تحت عناوین جعل وکاهبرداری برعلیه1-داود جعفری2-ناصر ناصر پیله س�واردر مورخه11/2/ 1396بش�رح ش�کواییه 
تقدیمی مطرح به دادس�راواعام که ش�کواییه به ش�عبه محترم 9بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب گرگان ارجاع که مقام محترم 
تحقیق در بدو امر از شاکی پیرامون موضوع شکایت تحقیق وبعد ازتحصیل دایل از جهت توجه اتهام واحرازوقوع بزه ازجمله انجام 
تحقیقات پیرامون موضوع ازسوی انتظامی وتصاویر متهمین وشناسایی آن ازسوی شاکی هر یک ازمتهم بلحاظ مجهول المکان بودن 
ومتواری بودن از طریق نش�رآگهی دعوت که نامبردگان دردادس�را حاضر نمیش�وند که بازپرس محترم درنهایت بشرح صورتجلسه 
تصمیم نهایی ضمن اعام ختم تحقیقات راجع به موضوع کاهبرداری قرارجلب به دادرس�ی وراجع به سایراتهامات عناوین مطروحه 
درشکایت قرارمنع تعقیب صادر که بعد ازموافقت مقام محترم اظهارنظرپرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال که بعد ازارجاع 
و ثبت و جری تشریفات قانونی در وقت مقررجلسه رسیدگی در این شعبه تشکیل که اظهارات نماینده قضایی تعرفه شده شاکی اخذ 
صورتجلسه ولیکن متهمین با وصف دعوت ازطریق نشرآگهی حاضرنشده اند وایحه ای ارسال ننموده اند فلذا دادگاه با عنایت به معد 
بودن پرونده برای صدور رای بموجب اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال و با 
تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای مینماید رای دادگاه در این پرونده بر حسب تحقیقات و رسیدگی 
ازم انجام شده1-ناصر پیله سوار ف هیجابابا متولد 1351و2-داود جعفری ف زید ا... متولد سال1340 که بعلت عدم حضور در دادسرا 
و دادگاه مش�خصات بیش�تری از آنان در دس�ترس نمیباشد متهم هستند به ش�رکت درکاهبرداری به مبلغ 60میلیون ریال موضوع 
ش�کایت شاکی حس�ین پاک منش بدین توضیح که هر یک از متهمین با مراجعه به ش�اکی در محل بانک با انجام یکسری مانورهای 
متقلبانه وفریب شاکی حسین پاک منش اقدام به فروش یوروی تقلبی به میزان 60 میلیون ریال می نمایند باالتفات به مجموع اوراق 
و محتویات پرونده نظر به مفاد کیفرخواس�ت صادره ازدادسرای عمومی وانقاب گرگان بشماره 9710430168003005مورخه1/5/29

397شکایت شاکی واظهارات وی ومحمدحسین حکیمی بعنوان نماینده قضایی ازدفتر مشاوره و حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان 
و ایثارگران گزارش وتحقیقات مرجع انتظامی پلیس آگاهی درراس�تای موضوع ش�کایت شاکی وشناسایی متهمین ازسوی شاکی به 
هنگام مش�اهده تصاویر متهمین در پلیس آگاهی س�وابق متعدد متهمان درخصوص همین شیوه کاهبرداری درسطح کشوربراساس 
گزارش پلیس آگاهی وعدم حضورمتهمین دردادس�را برای انجام تحقیقات وفقدان حضورش�ان دردادگاه برای دفاع از اتهام انتسابی 
بزهکاری هر یک محرز ومس�لم است و به اس�تناد مواد19و125- ازقانون مجازات اسامی مصوب سال1392 و ماده1-ازقانون تشدید 
مج�ازات مرتکبین ارتش�اء و اخت�اس و کاهبرداری حکم به محکومی�ت هریک از متهمین موصوف به تحمل2س�ال حبس تعزیری 
درج�ه4 وپرداخ�ت جزای نقدی به میزان 60 میلیون ریال در حق دولت جمهوری اس�امی ایران و رد مال به ش�اکی صادرواعام می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وسپس ظرف20روزدیگر قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
1440-رئیس شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان-اسماعیل زاده

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه   5 کاسه9409980056400090بایگانی940123/ش�عبه  پرون�ده 
ش�ماره9409970056401210خواهان بانک ملی ایران با وکالت عیس�ی خسروی ف اکبر بنشانی گلس�تان گنبد کاووس گنبد خیابان 
امام خمینی جنوبی چهارراه مدرس مجتمع نگین طبقه 2واحد 4خواندگان1-ابراهیم حاتمی نژاد ف نوروز بنش�انی شهرستان گرگان 
خیابان امام خمینی نبش خیابان نعل بندان دفتر نشریات کوروش دراستان2-مرتضی شهروزی ف غامرضا بنشانی شهرستان گرگان 
ش�هرک بهارستان بلوک 22 طبقه1پاک 527 منزل شخصی خواسته ها 1-تامین خواسته 2-مطالبه وجه بابت رای دادگاه درخصوص 
دعوی بانک ملی ایران با وکالت عیس�ی خس�روی بطرفیت ابراهیم حاتمی نژاد ف نوروز بخواس�ته محکومیت خوانده تضامنی بهمراه 
خوان�ده دیگ�ر بپرداخت72/764/267ریال وجرائم روزانه تاخیرتادیه مطابق ماده 10 ق�رارداد از تاریخ لغایت94/2/2لغایت یوم اادا 
بانضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی وحق الوکاله ماحصل دعوی وکیل خواهان بدین توضیح اس�ت که خوانده موصوف بموجب قرارداد 
ش�ماره620023620002-اقدام به اخذ تسهیات ازش�عبه بانک موکل نموده است و خواننده دیگرمرتضی شهروزی نیز با امضای ذیل 
قرارداد بصورت تضامنی انجام کلیه تعهدات مدیون را تضمین ولیکن متاس�فانه تاکنون بتعهدات خویش عمل ننموده اند لذا با توجه 
ب�ه قرارداد ف�ی مابین نامبرده مبلغ56/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ16/764/267ریال بابت خس�ارت تاخیر تادیه جمعا 
بمبل�غ72/764/267 ریال تا تاریخ94/2/2بدهکارمیباش�د وازتاریخ مذک�ور روزانه مطابق ماده 10 قرارداد ب�ه مطالبات بانک تا یوم 
اادا اف�زوده میگ�ردد حالیه تقاضای صدورحکم له خویش نموده اس�ت ب�ا توجه به مجموع محتویات پرون�ده تصویرمصدق قرار داد 
عدم حضور خوانده در جلس�ه دادگاه با وصف اباغ وقت رس�یدگی ازطریق جراید واینکه ایحه ای ارس�ال نداشته و در قبال ادعای 
خواهان و مس�تندات ارائه ش�ده ازس�وی وی ایران و دفاعی مطرح ننموده و دلیلی مبنی برعدم صحت ادعای خواهان و برائت ذمه 
اقامه و ابرازنداش�ته وس�ایل قرائن و امارات منعکسه در پرونده دعوی مطروحه خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت تشخیص و مستند 
ب�ه ماده 10قانون مدنی مواد198و515و519و522 قانون آیین دادرس�ی محاکم عمومی و انقاب درام�ور مدنی مواد2و7و9و10و11و15 
قان�ون عملیات بانک�ی بدون ربا و تبصره های آن ماده واحده قانون وصول مطالبات بانکه�ا قانون الحاق2تبصره به ماده 15-اصاحی 
قان�ون عملی�ات بانکی ب�دون ربا مصوب 1376 ماده 7 قانون تس�هیل اعطاء تس�هیات بانک�ی مص�وب 1386ومواد403و404قانون 
تج�ارت حک�م برمحکومیت تضامن�ی خوانده بپرداخ�ت مبلغ72/764/267ری�ال که این مبل�غ ش�امل مبلغ56/000/000ریال بابت 
اص�ل ومبلغ16/764/267ریال بابت خس�ارت ت�ا تاریخ94/2/2وازتاریخ مذکور برابر م�اده 10 قرارداد ب�ه ازای هر3هزار ریال درهر 
روزتاخیر1/6ری�ال تا زمان وصول بعنوان جرائم درانجام تعهدات و خس�ارات دادرس�ی ش�امل حق الوکاله وکی�ل طبق تعرفه قانونی 
و مبلغ4/230/000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرو اعام مینماید رای صادره غیابی محس�وب وظرف20روز از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
 1375-رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی گرگان- طهماسبی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
درکاس�ه پرونده بشماره بایگانی97/0924/شعبه 8 دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به1- رمضانعلی کاشفی ف محمد تقی2-محمد 
کاش�فی ف محمدتقی3-حاجی کاش�فی ف محمدتقی4-منصوره کاش�فی5-رقیه کاش�فی ف محمدتقی6-محیی کاش�فی ف علی 
اکبر7- مریم کاش�فی ف علی اکبر8-مامک کاش�فی ف علی اکبر9-عصمت گلی ف غامحس�ین 10- احس�ان مومن زاده11-س�ید 
حس�ن مومن زاده12-اکرم الس�ادات مرد مومن ف علی محمد13-رس�ول موح�دی ف محمد تقی14-روح انگی�ز موحدی ف محمد 
تقی15-زرانگی�ز موح�دی ف محمدتقی16-فرح انگی�ز موح�دی ف محمدتقی17-مهرانگیزموحدی ف محمدتقی18-نش�اط انگیز 
موحدی ف محمدتقی19-حسینعلی شاه حس�ینی20-اکرم موحدی21- علی محمد مقربیان22-علی اکبر مقربیان23-سید ذبیح اله 
میرحسینی24- محمد علی اسدی اخطارمیگردد که علیرضا گل کار قلعه فرزند ذبیح اله با وکالت ابراهیم گلستانی فروحسن قربانی 
قلی آباد دادخواس�تی بطرفیت ش�ما بخواسته اثبات وقوع بیع و ابطال سند به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع این 
ش�عبه و ثبت آن به کاسه فوق و جری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان 
مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در1نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار درج 
میگردد تا خواندگان درش�عبه 8دادگاه حقوقی گرگان حاضرنسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه 

دادرسی که به روز دوشنبه مورخه1397/12/13ساعت8/30 دقیقه صبح تعیین شده است شرکت نمایید.
 1481-رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرس�ی پرونده کاس�ه 97/618 شعبه سوم ش�ورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگس�تری شهرستان سرپل ذهاب 
روز چهارش�نبه مورخه 24/11/1397 ساعت 10 می باش�د.با این توضیح که: خواهان خانم گلباغ عبدالقادر منش فرزند ولی به آدرس 
س�رپل ذهاب،پارک ش�اهد، کانکس اضطراری بطرفیت خوانده س�ید محمود م�رادی پور به آدرس)مجهول المکان( دادخواس�تی به 
خواس�ته مطالبه نفقه فرزند از تاریخ 1/8/92 تاکنون و افزایش مبلغ نفقه مزید بر هزینه دادرس�ی  به این مرجع تس�لیم، که حس�ب 
دس�تور رئیس ش�ورای حل اختاف وقت رس�یدگی به ش�رح فوق تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز 
م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی در امور مدن�ی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می گردد، خوانده 
مذکور از تاریخ نش�ر آگهی، به دفتر ش�ورا مراجه ضمن اعام نش�انی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواس�ت و ضمائم در وقت مقرر 
حاضر ش�ود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نش�ر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت ده روز 

از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم نوربانو مرادی دارای شناس�نامه ش�ماره 238 به شرح دادخواست به کاسه 97/616 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد جوانمردی بشناس�نامه 7 در تاریخ 22/4/1396 اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورث�ه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- علی نجات جوانم�ردی ش ش 335 صادره از گیانغرب 2- عل�ی جوانمردی ش ش 444 
صادره از گیانغرب)پس�ران متوفی ( 3- احترام جوانمردی ش ش 445 صادره از گیانغرب 4-فاطمه جوانمردی ش ش 356 صادره 
از گیانغرب)دختران متوفی ( 5- نوربانو مرادی ش ش 238 صادره از گیانغرب)همسر متوفی( متوفی غیر از افراد فوق الذکر وارث 
دیگری ندارد. اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم س�لطنت کرمی دارای شناسنامه شماره 652 به شرح دادخواست به کاسه 97/607 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ش�اطر علی ش�رفی بشناس�نامه 1 در تاریخ 5/5/1394 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به 1- س�لطنت کرمی ش ش 652 صادره از س�رپل ذهاب. نامبرده غیر از افراد فوق الذکر وارث 
دیگری ندارد.اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
آقای قباد حبیب وندی دارای شناسنامه شماره 3369565064 به شرح دادخواست به کاسه 97/604 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب سلطانی حبیب وندی بشناسنامه 44 در تاریخ 6/8/1394 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به1- قباد حبیب وندی ش ش 3369565064 صادره از سرپل ذهاب 2- عزیز 
حبیب وندی ش ش 4949000772 صادره از دااهو 3- فرج اله حبیب وندی ش ش 279 صادره از دااهو 4- یداله حبیب وندی ش ش 
49 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان ذکور متوفی( 5- خورشید حبیب وندی ش ش 780 صادره از سرپل ذهاب 6- نسمی حبیب وندی 
ش ش 214 صادره از دااهو. نامبرده غیر از افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد.اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
آقای مسلم منصوری دارای شناسنامه شماره 2790 به شرح دادخواست به کاسه 97/599 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ملک کارس�ی بشناس�نامه 2795 در تاریخ 18/7/1397 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به1- مسلم منصوری ش ش 2790 صادره از اسام آباد2- علی اکرم منصوری ش ش 1347 صادره 
از سرپل ذهاب 3- ابراهیم منصوری ش ش 32 صادره از سرپل ذهاب)فرزندان ذکور متوفی ( 4- لیا منصوری ش ش 3329840854 
صادره از گیانغرب 5- بتول منصوری ش ش 3360292170 صادره از س�رپل ذهاب 6- زهرا منصوری ش ش 9958 صادره از اس�ام 
آباد)فرزندان اناث متوفی( نامبرده غیر از افراد مذکور ورثه دیگری ندارد. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا سبزه کار دارای شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواست به کاسه 97/610 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان جمینه س�بزکار بشناس�نامه 224 در تاریخ 20/5/1397 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- علیرضا س�بزه کار ش ش 225 صادره از س�رپل ذهاب)پس�ر متوفی ( 2- صدیقه سبزه کار 
ش ش 250 صادره از س�رپل ذهاب 3- لیا س�بزه کار ش ش 3360235959 صادره از س�رپل ذهاب)دختران متوفی ( نامبرده غیر از 
افراد مذکور وارث دیگری ندارد.اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

گواهی حصروراثت
آقای احسان شکیبا فر بشماره شناسنامه 1167 فرزند اسماعیل متولد 1357 صادره مشکین شهر ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1174/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان اسماعیل علی 
اوغلی فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 495 درتاریخ 97/10/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- 
ظریفه بشرزاده دده بیگلو فرزند حسنعلی ش.ش558همسرمتوفی2- احسان شکیبا فر فرزند اسماعیل ش.ش1167پسرمتوفی3- رضا 
علی اوغلی فرزند اس�ماعیل ش.ش1660288800پس�رمتوفی 4- فاطمه رستمی فرزند اسماعیل ش.ش1053دخترمتوفی5- زهرا علی 
اوغلی فرزند اسماعیل ش.ش 1304دخترمتوفی6- سمیه علی اوغلی فرزند اسماعیل ش.ش21دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3697 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای پروی�ز معزز اوغول بیک بش�ماره شناس�نامه 6634 فرزند عرب عل�ی متولد 1358 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه 
گواه�ی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1180/13/97 تقدی�م این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که 
ش�ادروان عربعلی معزز اوغول بیک  فرزند ش�اه حسین به شماره شناس�نامه 51 درتاریخ 97/9/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته 
وورث�ه حی�ن الفوت وی عبارتن�د از.. 1- مرجان کنعانی فرزند یداه ش.ش5همس�رمتوفی2- پرویز معززاوغ�ول بیک فرزندعربعلی 
ش.ش6634پس�رمتوفی3- حسین معززاوغول بیک فرزندعربعلی ش.ش10413پس�رمتوفی4- امید معززاوغول بیک فرزند عربعلی 
ش.ش5560049921پس�رمتوفی5- مهناز معززاوغول بی�ک فرزند عربعلی ش.ش700دخترمتوفی6- راحل�ه معززاوغول بیک فرزند 
عربعل�ی ش.ش37139دخترمتوفی 7- طاه�ره معززاوغول بیک فرزن�د عربعلی ش.ش0011560096دخترمتوف�ی اینک پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای 

متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3701 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: س�جاد ش�یربچه کاس�ه پرونده: 903/210/97 وقت رسیدگی: به روز چهارش�نبه  تاریخ 97/11/3 ساعت 16/30 خواهان: 
صادق سلیمانیها آدرس: شهریار ویره خ آزادگان ک انتظار پ12 خوانده: سجاد شیربچه آدرس:  مجهول المکان خواسته: مطالبه ارش 
خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده72قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 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 حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده محس�وب 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 3711 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی  قرار  تحریه ترکه 
 شماره بایگانی شعبه 971111  در پرونده  کاسه  9709985278601107 این شعبه با توجه  به فوت  مرحوم  محمد علی  
بابائی  سوستانی بوده توسط  عزیزاله بابائی  سوستانی  با موکالت  سیده ندا  میر فاح  نصیری در خواست  تحریر ترکه شده  
و قرار تحریر ترکه  صادر گردیده  و برای راس ساعت  وقت  تحریر ترکه  تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه 
متوفای یاد شده  یا نمایندگان قانونی  و بستانکاران از متوفی  و مدیونین به وی  و هرکس  که به  هر طریق حقی  بر ترکه  
متوفی دارد اباغ می شود در ساعات و تاریخ  یاد شده  در شعبه  یازدهم  شورای حل اختاف  شهرستان  اهیجان واقع  
در استان  گیان- شهرستان اهیجان-  خ امام خمینی – روبروی  فرمانداری- دادگستری  قدیم -  شورای حل اختاف 
شهرستان اهیجان  - تلفن 0134223942 – وب  سایت  www.dadgil.ir  جهت شرکت درعملیات  تحریر ترکه حاضر 

شوند.  وقت رسیدگی: چهارشنبه  1397/11/24 ساعت 10 صبح.
 ح  5969  مسئول  دفتر  شعبه یازده  شورای حل اختاف اهیجان- مروارید آقائی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971266  آقای / خانم  سیده زهرا شیرازی به شماره  شناسنامه 2 فرزند  سید محمد از این شورا  د رخواست  
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  داده که ش�ادروان س�ید محمد شیرازی /15 فرزند سید  علی اکبر  در تاریخ  
97/8/17 در شهرستان  لنگرود فوت نموده است ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه  شده اند:1- سید  میا شیرازی 
شماره شناسنامه  2700060517 نام پدر  سید محمد  نسبت فرزند  ذکور 2- سید ه زهرا شیرازی شماره شناسنامه  2 نام 
پدر  سید محمد  نسبت فرزند اناث 3- سید ه  خدیجه شیرازی شماره شناسنامه  7 نام پدر  سید محمد  نسبت فرزند اناث 
4- سید ه  منیژه شیرازی شماره شناسنامه  714 نام پدر  سید محمد  نسبت فرزند اناث 5- سید ه  منیره شیرازی شماره 
شناسنامه  17362 نام پدر  سید محمد  نسبت فرزند اناث6- سید ه  طیبه شیرازی شماره شناسنامه  2700164954 نام 
پدر  سید محمد  نسبت فرزند اناث 7-  لیا محمد  یان کیا کایه  شماره شناسنامه 17 نام  پدر احمد نسبت  همسر ) زوجه( 
8- فاطمه  زهرا بهاری خرمی  شماره شناسنامه  2709128624 نام پدر  غام علی نسبت  مادر و به غیر  از وراث  نامبرده  
باا ورثه  دیگری ندارد .  اینک پس از  ماحظه  دادخواست  و انجام تشریفات قانونی  و ثبت آن به  شماره 971266  مفاد  
در خواست مذبور را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد او   باشد  
از تاریخ  نشر  آگهی ظرف  یک ماه  به دفتر  شعبه   چهارم شورای حل اختاف   لنگرود تسلیم نماید. در غیر اینصورت  

گواهی حصر وراثت  برابر  در خواست  صادر خواهد شد.
ح  5970   قاضی شورای  حل اختاف شعبه چهارم  شهری لنگرود-  یوسفی

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم   معصومه  رحمن خواه به شماره  شناسنامه 346 فرزند  رحمت از این شورا  د رخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح  داده که شادروان  نساء خوش رفتار /3 فرزند علی جان در تاریخ  97/9/26 در شهرستان  لنگرود 
فوت نموده است ورثه  آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه  شده اند:1- معصومه رحمن خواه  شماره  شناسنامه 346 نام پدر  
رحمت  نسبت فرزند اناث 2- مرجان  رحمن  خواه  گلسفیدی شماره شناسنامه 366 نام پدر  رحمت  نسبت فرزند اناث و 
به غیر  از وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد .  اینک پس از  ماحظه  دادخواست  و انجام تشریفات قانونی  و ثبت آن به  
شماره یک سیار  مفاد  در خواست مذبور را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  
از متوفی  نزد او   باشد  از تاریخ  نشر  آگهی ظرف  یک ماه  به دفتر  شعبه   چهارم شورای حل اختاف   لنگرود تسلیم 

نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت  برابر  در خواست  صادر خواهد شد.
ح  5971   قاضی شورای  حل اختاف شعبه چهارم  شهری لنگرود-  یوسفی

آگهی مزایده مال  غیر  منقول پرونده اجرائی کاسه 
9602470

شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان واقع در جنوب  غرب�ی طبقه پنجم به 
مس�احت 153/92 متر مرب�ع که مقدار 2/45 متر مربع آن بالکن ا س�ت 
قطعه 20 تفکیکی شماره 31/3453 مفروز از 562 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 11 تهران و شش�دانگ پارکینگ به مس�احت 11 متر مربع 
قطع�ه 18 واق�ع در طبق�ه میانی جنوب�ی همکف و شش�دانگ انباری به 
مس�احت 5/28 متر مربع قطعه 11 واقع در میانی غربی زیرزمین. محدود 
به حدود آپارتمان: شماا اول در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است 
دیوار مش�ترک با آپارتمان مجاور دوم در 6 قسمت درب و دیواریست به 
راه پله و آسانس�ور مشاعی شرقا دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور جنوبا 
اول دیوار و پنجره دوم دیوار و  پنجره و لبه بالکن به فضای حیاط مشاعی 
سوم به صورت پخ دیوار بالکن و دیوار و پنجره به فضای محوطه مشاعی 
همکف غربا اول دیوار دوم در س�ه قس�مت که قسمت ا ول و سوم دیوار 
به  دیوار قطعه س�وم و دوم در  5 قسمت دیوار و پنجره به فضای نورگیر 
مش�اعی کف اش�تراکی و سقف بام مش�اعی اس�ت حدود انباری شماا 
دیوار اش�تراکی با موتورخانه شرقا درب و دیوار به محوطه مشاعی جنوبا 
دیواریست به محوطه تفریحی غربا دیواریست به قطعه سوم تفکیکی کف 
روی عرصه و س�قف اشتراکی  اس�ت حدود پارکینگ شماا شرقا و غربا 
به محوطه مش�اعی جنوبا به پارکینگ مجاور کف و سقف اشتراکی است  
فواصل خط مس�تقیم مفروض است. که ذیل شماره 367966 صفحه 34 
دفتر 1471/2 ثبت و مع الواس�طه به آقای محمد جان نثار منتقل گردیده 
اس�ت و به موجب اس�ناد رهن�ی 16316-  91/3/8  و 18947- 92/9/2 
دفتر اسناد رسمی 881  تهران در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته که 
به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت ش�ماره 9602470 
ش�ده اس�ت و برابر نظریه مورخ 97/8/14 کارشناس رسمی  دادگستری 
توصی�ف اجمالی مورد وثیقه عبارت اس�ت از: ملک فوق واقع اس�ت در 
تهران خیابان پاس�داران باات�ر  از میدان نوبنیاد خیابان نارنجس�تان 6 
پاک 5 طبقه پنجم واحد جنوب غربی شماره 20 و  مورد ارزیابی در یک 
س�اختمان هفت طبقه شامل زیرزمین )پارکینگ و انباری و موتورخانه و 
اس�تخر و جکوزی ک�ه دایر   نبود( همکف )پارکین�گ و ابی و ورودی و 
نگهبانی( و پنج طبقه مسکونی چهار واحدی در مجموع 20  واحد با عمر 
حدود 13 س�ال اسکلت بتن آرمه، نمای س�نگ و سیمان می باشد واحد 
مذک�ور دارای س�ه اتاق خواب، هال، پذیرایی، آش�پزخانه اپن، و حمام و 
س�رویس بهداش�تی ایرانی و فرنگی و بالکن جنوبی می باشد و کف کلیه 
فضاها س�رامیک و پوش�ش دیوارها نقاش�ی و دیوار آش�پزخانه تا سقف 
کاش�ی و کابینت چوبی، س�قف به صورت کاذب و ن�ور مخفی و گچبقری 
س�اده کف و دیوار س�رویس و حمام سرامیک و تا سقف کاشی می باشد. 
سیس�تم گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور آلومینیومی و س�رمایش 
کولر  آبی و دارای انش�عابات مش�ترک آب و گاز و برق اختصاصی است. 
دربها چوبی و درب ورودی اصلی تمام چوب اس�ت. س�اختمان دارای دو 
دس�تگاه آسانسور کابین استیل و یک راه پله است . پوشش کف و دیوار 
کلیه فضاهای پارکینگ، راه پله، ابی و مشاعات به صورت سنگ و حیاط 
مش�جر اس�ت و به مبلغ 25/410/000/000 ریال )بیست  و پنج  میلیارد و 
چهارصد و ده میلیون ریال( ارزیابی ش�ده اس�ت و جه�ت  وصول بانک 
و حقوق دولتی کاس�ه فوق الذکر در روز س�ه ش�نبه مورخ 97/11/16 از 
س�اعت 9 الی 11 ظهر در  محل  اداره س�وم اجرای اس�ناد رس�می واقع 
در تهران  چهارراه جهان کودک س�اختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
اس�تان تهران سالن مزایده ا ز طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
و مزایده از مبلغ 25/410/000/000 ریال)بیس�ت و پنج میلیارد و چهارصد 
و ده میلیون ریال( ش�روع و به بااترین قیمت که خریدار داش�ته باش�د 
فروخته خواهد ش�د ش�رکت در جلس�ه مزایده برای عموم آزاد  است و 
فروش کا نقدی اس�ت چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد روز بعد از تعطیل جلس�ه مزایده در ه مان س�اعت و مکان تشکیل 
خواهد ش�د. طالبین و خریداران می توانند جهت ش�رکت در مزایده در 
وقت مقرر با ارائه چک تضمینی بانک ملی  ایران به مبلغ پایه در جلس�ه 
مزایده به نش�انی فوق ش�رکت نمایند. ضمنا بدهی  ه�ای مربوط به آب، 
برق گاز اعم از حق انش�عاب و  اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اد اره معلوم نشده 
به عهده برنده مزایده اس�ت و تنظیم س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حس�ابهای داریی و ش�هرداری و ... خواهد بود. م�ورد مزایده طبق اعام 

بس�تانکار بیمه اس�ت.  تاریخ انتش�ار آگهی مزایده: 97/10/23
19988 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی

آگهی مزایده مال غیر منقول 
بانک کش�اورزی شعبه نیر به استناد قرارداد مشارکت مدنی ش�ماره 547540013- 1389/12/24 تنظیمی  در محل 
بانک کش�اورزی ش�عبه نیر جهت وصول طلب خود علیه شرکت تعاونی روستایی نیر تحت شماره  ثبت شده 19 نیر 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرائی به کاسه های 9300002 و 9300003 طبق محتویات 
پرونده  عملیات اجرائی پیگیری مورد بازداشتی: 1. ماز اد مقدار 56/82 شعیر از ششدانگ یکباب ساختمان  اداری 
به ش�ماره پاک 1214 فرعی از 270 اصلی واقع در بخش س�ه اردبیل حوزه ثبتی شهر نیر به انضمام کلیه متعلقات و 
منضمات شرعیه و عرفیه به حدود اربعه زیر:  شماا: بطول 33/35 متر دیواریست به کوچه  شرقا: بطول 30/20 متر 
درب و دیواریست به کوچه جنوبا: اول بطول 12/25 متر دیواریست به پیاده رو خیابان ، دوم از جنوب به شمال بطول 
8/45 متر دیوار به دیوار، س�وم در همان امتداد 3/55 متر به دیوار،  چهارم بطول 14 متر به دیوار، پنجم از ش�مال به 
جنوب بطول 12  متر به دیوار، شش�م بطول 11/50 متهم تر دیوار و درب ورود دیگر اس�ت به پیاده رو  خیابان.  غربا: 
اول بطول 27/20 متر، دوم بطول منکسر بطول 2/20 متر دیواریست به  دیوار جزء از پاک 270 اصلی.  که در صفحه 
446 دفتر جلد 18 ذیل ثبت 2653 بنام شرکت تعاونی روستایی نیر تحت  شماره ثبت شده 19 نیر ثبت و سند صادر 
گردیده به نشانی  اردبیل شهرستان نیر خیابان امام خمینی )ره( جنب شهرداری  نیر، شرکت  تعاونی روستایی نیر،  
ساختمان اداری که طبق نظریه کارشناس دادگستری محل موصوف به مساحت عرصه 884 متر مربع و ا عیانی ها: 
1. یک طبقه  ساختمان مسکونی به مساحت حدود 80 متر مربع احداثی با دیوارهای آجری فشاری، سقف با پوشش 
شیروانی با قدمت باای 30 سال مرمت شده و در حال استفاده انتظامی باشد.  2. واحد تجاری به مساحت 60  متر مربع 
با اسکلت نیمه فلزی، کف موزاییک، دیوارها با رویه داخلی گچ سفید، سقف طاق ضربی با پوشش ایزوگام مشرف به 
خیابان اصلی جهت  مغازه سوپر مارکت در ا جاره شخص ثالث بوده و واحد دیگر با قابلیت تجاری به مساحت  حدود 
18 متر مربع بدون  اس�تفاده مس�تقر در جنب سوپر مارکت می با شد. 3. س�وله انباری به مساحت 228 متر مربع ا 
حداثی با  دیوارهای آجری فشاری با ارتفاع حدود 6  متر با سقف شیروانی  و تیرهای فلزی خرپایی و کف با پوشش 
سیمانی می باشد. 4. امتیازات و انشعابات آب، برق و گاز که بنا به مراتب و با لحاظ جمیع عوامل موثر اعم از  میزان 
مساحات عرصه و ا عیانی ها، نوع کاربری ها،  موقعیت استقرار ملک، نوع مصالح مصرفی، قدمت،  وجود یا عدم وجود 
مجوزهای قانونی تجاری بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات و بدون  و اگذاری سرقفلی تجاری ها و سایر عوامل موثر 
ارزش 56/82 ش�عیر از 96 ش�عیر ملک موصوف به نرخ روز 6481031250 ریال )شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و 
یک میلیون و سی و یک هزار و دویست و پنجاه ریال( برآورد گردید  که در روز شنبه  مورخه 1397/11/27 از سا  عت 
9 صبح  الی 12 ظهر در محل ادا ره ثبت اسناد و اماک شهرستان نیر واقع در شهرستان نیر از طریق مزایده فروخته 
خواهد شد. مزایده از مبلغ 6481031250 ریال )شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و سی و یک هزار و 
دویستو پنجاه ریال ( ریال شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. فروش نقدی است 
هرگاه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف  گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده تشکیل خو اهد شد. طالبین می  
توانند در ساعات اداری جهت کسب اطاعات بیشتر به اجرای ثبت نیر به نشانی باا مراجعه و خریداران نیز می توانند 
در  وقت مقرر در محل  مزایده  حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایندو چنانچه  مورد مزایده زائد بر مبلغ در  آگهی 
فروخته شود نسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی  طبق مقررات و صول خواهد شد در ضمن بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و آب و برق و گاز مشخص  نشده در صورتیکه از این باب تا روز  مزایده بدهی داشته 
باش�د طبق مقررات از برنده  مزایده وصول خواهد شد . تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و 

شهرداری و غیره ... خواهد بود. 
85109999 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان  نیر – جابر قنبری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  971268 آقای / خانم   زهراپور غامعلی به شماره  شناسنامه 398 فرزند محسن از این 
شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  داده که شادروان   علویه  تقی  شکر گزار 
/298 فرزند  میر  حسین تاریخ  92/1/7 در شهرستان  لنگرود فوت نموده است ورثه  آن مرحوم  به شرح  
ذیل تعرفه  ش�ده اند:1- زهرا پور غامعلی  شماره شناسنامه 398 نام پدر  محسن  نسبت فرزند اناث 
2-  فاطمه پور غامعلی  لیه کوهی شماره شناسنامه 466 نام پدر محسن  نسبت فرزند اناث 3-  محمد 
پور غامعلی  شماره شناسنامه 426 نام پدر  محسن  نسبت فرزند  ذکور 4- مهدی پور غامعلی  شماره 
شناسنامه 873 نام پدر  محسن  نسبت فرزند  ذکور و به غیر  از وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد 
.  اینک پس از  ماحظه  دادخواس�ت  و انجام تش�ریفات قانونی  و ثبت آن به  شماره  971268مفاد  در 
خواست مذبور را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هر شخص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  
نزد او   باشد  از تاریخ  نشر  آگهی ظرف  یک ماه  به دفتر  شعبه   چهارم شورای حل اختاف   لنگرود 

تسلیم نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت  برابر  در خواست  صادر خواهد شد.
 ح  5972   قاضی شورای  حل اختاف شعبه چهارم  شهری لنگرود-  یوسفی

اباغیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 971338 مش�خصات اباغ ش�ونده  حقیق�ی : 1- نام :  خلی�ل   2- نام 
خانوادگی :    مقدس�ی  زاده  3- نام پدر : 4- کد پس�تی :  5- کد ملی :   6- نش�انی :  مجهول 
المکان  7- منطقه ش�هرداری :  آگهی احضار متهم  و اباغ وقت دادرس�ی در اجرای  ماده 174 
قان�ون آیین دادرس�ی کیفری  مصوب 1392 با انتش�ار  این آگهی  برای ی�ک نوبت  در  یکی از  
روزنام�ه ه�ای  کثیر اانتش�ار  آقای خلیل مقدس�ی  زاده بلحاظ  مجهول الم�کان  بودن اباغ 
احضاریه  به نامبرده  ممکن نش�ده اس�ت احضار  می ش�ود  تا از تاریخ  انتش�ار آگهی به مدت  
یکماه  اباغ ، با حضور  در این ش�عبه  از اتهام  منتس�به در پرونده  ش�ماره 971338 موضوع  
ش�کایت  محمد نظری  ملک رود دایر بر عدم  رعایت مقررات قانون کار  منجر به ایراد  صدمه 
بدن�ی غیرعم�دی  از خود دفاع نمایند.  درصورت  عدم حض�ور متهم  با عدم  اعام عذر موجه 

تصمیم  مناسب  اتخاذ خواهد شد.
ح  5968   دادیار دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان سیاهکل- زهرا جباری

بازدید مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران از سد در حال ساخت پلرود در 

گیان
ب�ه گ�زارش روابط عمومی ش�رکت آب منطقه ای گی�ان ، در این 
بازدی�د مهندس وحید خرم�ی مدیر عامل ش�رکت آب منطقه ای 
اس�تان و عباس�ی نماینده شهرس�تان رودس�ر در مجلس شورای 

اسامی مهندس حاج رسولیها را همراهی نمودند.
ش�ایان ذکر طرح سد مخزنی پلرود یکی از طرح های بزرگ تامین 
آب اس�تان می باش�د که مطالعات شناسایی و اولیه آن از سال 56 
آغاز ش�د و مطالعات تکمیلی آن بین سالهای 62 لغایت 84 خاتمه 
یافت�ه و در س�ال 86 مصوب�ه کمیته تخصصی وزارت نیرو توس�ط 
ش�رکت س�هامی آب منطقه ای گیان اخذ شد که مشخصات فنی 
آن عب�ارت اس�ت از: ارتفاع س�د 100 متر و حجم مخ�زن آن 132 
میلیون مترمکعب. قدرت تنظیم ساانه آن 205 میلیون مترمکعب 

می باشد.
      متعاقب آن، قرارداد عملیات اجرایی پروژه س�د مخزنی پلرود 
طی فرآیند مناقصه عمومی که در س�ال 88 برگزار ش�د با قرارگاه 
خاتم اانبیا ء  منعقد و رسمًا از تاریخ 17/1/89  پروژه سد با نظارت 
ش�رکت مهندسی مشاور مهاب قدس آغاز شد. مبلغ قرارداد اولیه 

بالغ بر  890 میلیارد ریال و مدت اولیه قرارداد 66 ماه می باشد.
       هدف از ساخت سد مخزنی پلرود، ذخیره و تنظیم آب رودخانه 
پلرود که دومین رودخانه بزرگ اس�تان گیان است می باشد که با 
ساخت آن، امکان آبیاری بالغ بر 27000 هکتار از اراضی شالیکاری 
و باغات شهرس�تان های رودس�ر و املش و تامین آب شرب هفت 
ش�هر بزرگ ش�رق گیان )رحیم آباد، رودس�ر، لنگرود، واجارگاه، 
کاچ�ای، املش و کومله( به میزان 40 میلیون مترمکعب در س�ال 
و نیز تامین انرژی برق آبی به میزان 70 گیگاوات در س�ال میس�ر 
خواهد ش�د .   از س�ال 89 که عملیات اجرایی این پروژه عظیم در 
7 کیلومتری شهر رحیم آباد شهرستان رودسر آغاز شده عملیات 

اجرایی به شرح ذیل صورت پذیرفته است :
احداث دو رش�ته تونل انحراف آب به طول 608 و 640 متر به قطر 
5 متر که عاوه برحفاری توس�ط بتن مس�لح پوش�ش شده است 

)اینینگ( و سازه های ورودی تونل نیز ساخته شده است .
 احداث تونل تزریق زیر پی س�د به ط�ول 480متر و قطر 5متر که 
در عم�ق 40متری زی�ر رودخانه پلرود صورت پذیرفته و پوش�ش 
بتنی تونل تزریق خاتمه یافته است. قابل ذکر است این نوع  تونل، 
در س�طح کش�ور، منحصرا در سد پلرود اجرا ش�ده و امکان کلیه 
تزریق�ات و عملیات کنترلی س�د را در دوران بهره برداری میس�ر 
خواه�د نمود .با اتخاذ تدابیر بس�یار باارزش که بواس�طه همکاری 
و تفاه�م موثر بین ارکان طرح وج�ود دارد عملیات خاکریزی بدنه 
اصلی سد قبل از انحراف آب رودخانه به داخل تونل های انحراف از 
ابتدای سال 93 شروع شده است. ازم به توضیح است که در طرح 
های سدسازی، عمومًا بعد از انحراف جریان رودخانه به داخل تونل 
های انحراف خاکریزی بدنه ش�روع می گ�ردد لیکن در این پروژه، 
برای س�رعت بخش�یدن به کار و جلوگیری از تطویل زمان اجرا، از 
حداکثر ظرفیت بالقوه فضای کار اس�تفاده شده است.احداث دیوار 
آب بند س�د پلرود که توسط دستگاه بسیار پیشرفته ی هیدروفرز 
به صورت کامل حفاری و بتن ریزی ش�ده اس�ت. ط�ول دیوار اجرا 
ش�ده 264 متر، حداکثر عمق پانل حفاری ش�ده 29 متر، ضخامت 
دیوار 0.85 متر و مس�احت کل دیوار اجرا ش�ده 4726 مترمربع با 
حجم حفاری و بتن ریزی )از نوع بتن پاس�تیک( 7681 مترمکعب 
می باش�د.70 درصد از محدوده ی عملیات اجرایی و مخزن سد به 
مساحت 212 هکتار تملک گردیده است.انحراف آب در اسفند ماه 
95 انجام ش�ده و تاکنون بیش از 2.2 میلیون مترمکعب خاکریزی 

بدنه و هسنه سد اجرا گشته است.
     با عنایت به کاهش س�هم گیان از آورد رودخانه ی س�فیدرود 
که بواس�طه ی احداث سدهای باادست سد منجیل می باشد، سد 
پل�رود می توان�د نیازهای آبی کامل شهرس�تان رودس�ر را تامین 
نموده و کمب�ود آب بخش زیادی از اراضی انتهایی ش�بکه آبیاری 
س�فیدرود در شهرس�تان لنگرود را تامین کند. از ابتدای سال 95 

عملیات اجرای هسته ی سد و نصب ابزار دقیق اغاز شده است .

همزمان با چهل سالگی انقاب اسامی؛ 
اقصی نقاط استان از نعمت گاز بهره مندند

ش�رکت گاز اس�تان گیان در سه ماه سوم س�ال جاری بیش از 12 
هزار مشترک جدید در حوزه های مختلف جذب نموده است.

به گ�زارش رواب�ط عمومی گاز گیان – حس�ین اکب�ر مدیرعامل 
ش�رکت گاز استان گیان با بیان اینکه این شرکت در پاییز امسال 
بیش از 12 هزار 700 مش�ترک جدید جذب کرده است اظهار نمود: 
با جذب این میزان مشترک مجموع مشترکین گاز در استان از مرز 

یک میلیون و 44 هزار مشترک عبور کرده است.
وی خاطرنش�ان ساخت: هم اکنون تمام شهرها بجز ماسوله )بعلت 
دارا بودن بافت تاریخی( و یک هزار و 942 روستای استان از نعمت 
گاز بهره مند هس�تند و درص�د بهره مندی خانوارهای روس�تایی 

استان از نعمت گاز طبیعی 94.2 درصد می باشد.
مدیرعامل ش�رکت گاز استان گیان با بیان اینکه استان گیان هم 
اکنون در پایان عملیات توس�عه گاز ق�رار  دارد گفت: جذب بیش 
از یک میلیون مش�ترک در کمتر از 40 س�ال و گازرسانی به اقصی 
نقاط اس�تان بویژه روستاها کار بسیار بزرگی است که در گیان به 
انجام رس�یده و این افتخاری اس�ت که در سایه انقاب شکوهمند 

اسامی  محقق شده است.
مهندس اکبر ادامه داد: همزمان با نزدیک ش�دن به پایان عملیات 
توس�عه گازرس�انی در گیان، پروژه بزرگ دیگری در دس�تور کار 
شرکت گاز استان قرار گرفته و آن  نهادینه سازی فرهنگ مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعی در میان کلیه مشترکین گاز گیانی است.

وی افزود: این ش�رکت با اجرای دوره های آموزش�ی مختلف برای 
م�دارس، ادارات، پایگاه های بس�یج و ....)طرح س�فیران انرژی(، 
اطاع رس�انی و آم�وزش در زمین�ه مدیریت مص�رف گاز طبیعی 
از صدا و س�یما و رس�انه ه�ای مکتوب و مجازی و ..... توانس�ته تا 
حد زی�ادی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی را در اس�تان 
نهادینه نماید بنحویکه در س�ال گذش�ته ش�اهد هیچگونه حادثه 

مرگ خاموش در استان نبودیم.
مدیرعامل ش�رکت گاز اس�تان گیان در پایان از همه مش�ترکین 
گیان�ی درخواس�ت نم�ود تا با مدیری�ت مص�رف، در جهت حفظ 

پایداری جریان گاز و استفاده بهتر از این سرمایه ملی بکوشند.
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511/81آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقامهدی سیاح که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گرددمحکوم به پرداخت:بموجب درخواس�ت حکم مربوطه به شماره 1397025002281957 وشماره 
دادنامه مربوطه9709977503900781شماره بایگانی970421محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت 
خوان�ده ردیف یک به بپرداخت مبلغ160/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبلغ3478000ریال بابت 
هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت یوم ااداء براس�اس نرخ شاخص تورم اعامی 
بانک مرکزی - نیم عش�ردولتی درحق محکوم له ونیم عش�ردولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
مهل�ت داریدنس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینص�ورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری شعبه166 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3  مشهد

511/82آگهی 
پی�رو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای فرهادس�لیم که مجه�ول المکان می 
باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره9709977503600358صادره ازش�عبه159 درپرونده ش�ماره 
9709987503600083 محکوم به پرداخت مبلغ160/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ2/584/000ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق خواهان)محکوم له(آقای مهدی ظریف ملیح وطن دوست وپرداخت نیم عشردولتی 
ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی مهلت داریدنس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمائید در غیر 

اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری شعبه159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/83آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای علی اکبربهش�تیان که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره9709977503600744صادره ازشعبه159 درپرونده شماره 
9709987503600244 وشماره بایگانی970246محکوم به مبلغ7/000/000ریال بابت قرارداد94/3/24دوفقره 
چک بشماره های 010421مورخ94/7/25 ومبلغ10/000/000ریال و010422 مورخ94/8/25 مبلغ10/000/000ریال 
هردو عهده بانک س�په پرداخت مبلغ27/000/000ریال بابت اصل خواسته ومطالبه مبلغ1/363/500ریال بابت 
هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ94/8/25 چک010422 
و010421-94/7/25 لغایت یوم الوصول درحق خواهان)محکوم له(آقای موس�ی الرضا سیرجانی وپرداخت نیم 
عش�ردولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید 
در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد 

نمود
متصدی اموردفتری شعبه159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/84آگهی 
پی�رو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه آقای بهمن ابراهیمی آق�داش که مجهول 
الم�کان می باش�د اباغ می گرددچ�ون وف�ق دادنام�ه ش�ماره9609977503100601مورخ96/06/15 صادره 
ازش�عبه145 درپرونده ش�ماره 960297محکوم به پرداخت مبلغ1/500/000ریال بابت اصل خواسته )یک فقره 
چک به ش�ماره94/12/20 به عهده بانک کش�اورزی(به انضمام پرداخت خس�ارت تاخیرتادی�ه چک از تاریخ 
سررس�ید تایوم ااداء براساس نرخ تورم اعامی ازس�وی بانک مرکزی ومبلغ60000ریال بابت هزینه دادرسی 
وهمچنین مبلغ450هزارریال بابت هزینه های روزنامه درحق خواهان محکوم له آقای حسین یگانه سرچشمه 
فرزندمحمدعلی و نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود
متصدی اموردفتری شعبه145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/85آگهی 
پی�رو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه آقای امیرجاویدطلب ک�ه مجهول المکان 
می باش�د اباغ م�ی گرددچون وف�ق دادنامه ش�ماره9709977504500991 ص�ادره ازش�عبه178 درپرونده 
ش�ماره 970577محکوم به یک فقره چک عهده بانک ایران بش�ماره وتاریخ ومبل�غ93/8/10-17750417-
12500000ریال حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ12500000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ448250ریال 
باب�ت هزین�ه دادرس�ی ومبلغ450000ریال هزین�ه آگهی روزنام�ه وپرداخت خس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاریخ 
سررس�یدلغایت یوم الوصول برمبنای ش�اخص تورم درحق خواهان صادر وپرداخت نیم عشردولتی به محکوم 
علیه آقای علی اصغر دره کی ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی مهلت داریدنسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/86آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
خواهان بانک ملی دادخواستی به طرفیت الهه محسناوی فرزندجواد ومهین کاله فرزندعلی بخواسته مطالبه 
وج�ه به مبلغ147/000/000ری�ال تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه32حقوقی ارجاع 
گردیده وبه ش�ماره970981 ثبت ووقت رس�یدگی برای 1397/12/1و س�اعت10/30صبح تعیین شده به علت 
مجه�ول المکان بودن خوانده درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون دادرس�ی مدنی 
مراتب دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده ازتاریخ نشر آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/87آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
خواه�ان بان�ک مل�ت دادخواس�تی ب�ه طرفی�ت فاطم�ه یوس�ف فرزنداحمد2-طاه�ره عب�ادی نیافرزن�د 
حسین3-عباس�علی فهمی�ده مدامی4-غ�ام علی وجدانی قاس�می فرزنداس�ماعیل بخواس�ته مطالبه وجه 
245/489890ری�ال تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه32حقوقی ارجاع گردیده وبه 
ش�ماره971007 ثبت ووقت رس�یدگی برای 1397/12/05و س�اعت12/30صبح تعیین ش�ده ب�ه علت مجهول 
المکان بودن خواندگان درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب 
دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ازتاریخ نشر آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/88آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
خواهان پس�ت بانک دادخواس�تی به طرفیت حس�ین غامی کهنه فرود فرزندبراتعلی بخواس�ته مطالبه وجه 
تقدی�م دادگاه عموم�ی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه32حقوقی ارج�اع گردیده وبه ش�ماره970972 
ثب�ت ووقت رس�یدگی برای 1397/11/30و س�اعت12/30صبح تعیین ش�ده ب�ه علت مجهول الم�کان بودن 
خوانده درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ازتاریخ نشر آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/89آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
خواه�ان بان�ک مل�ت دادخواس�تی ب�ه طرفی�ت نس�اءنوروزیان فرزندحس�ین بخواس�ته مطالب�ه وج�ه به 
مبلغ3/100/000/000ری�ال تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه32حقوقی ارجاع گردیده 
وبه ش�ماره971005 ثبت ووقت رس�یدگی برای 1397/12/07و س�اعت8/30صبح تعیین شده به علت مجهول 
الم�کان بودن خوانده درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وب�ه تجویز ماده 73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب 
دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ازتاریخ نشر آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/90آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به خواندگان مجهول المکان
ابراهیم�ی- رسیدگی:مورخه1397/11/29س�اعت11/30خواهان:حمید  پرونده:31/971096-وق�ت  کاس�ه 
خوانده:1-صادق2-مهدی3-هادی4-رس�ول همگی عطارباش�ی فرزندان خلیل–خواسته:دستورفروش ملک 
خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت 
رس�یدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسي 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 نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیردفترشعبه 31 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/91آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به 
خواه�ان مهدی اردکانی نمدان  دادخواس�تی بطرفیت الهه خاوری فرد  بخواس�ته مطالب�ه وجه تقدیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رس�یدگي به ش�عبه28 ارجاع  گردیده وبه شماره970947ثبت و وقت رسیدگی برای 
1397/11/24س�اعت11صبح تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت  ودروقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي 

بوسیله آگهي ازم باشد فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفترشعبه28دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/92آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به 
خواهان محمدش�یرازی کف�اش دادخواس�تی بطرفی�ت 1-علی2-پوریا3-مریم4-فاطمه5-زهرا6-کوکب7-
محسن8-سارا9-شادی10-حسین11-ابراهیم12-نرگس13-س�کینه همگ�ی ش�یرازی کف�اش 14-طاه�ره 
بخش�ی فرگوش15-فاطم�ه روزی فراخ16-فاطم�ه باغب�ان بخواس�ته اثبات وق�وع عقدبیع  تقدی�م دادگاه 
عمومی نموده که جهت رس�یدگي به ش�عبه28 ارجاع  گردیده وبه ش�ماره971081ثبت و وقت رسیدگی برای 
1397/12/06س�اعت11صبح تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت  ودروقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي 

بوسیله آگهي ازم باشد فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفترشعبه28دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/93آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاسه پرونده :30/970963 وقت رس�یدگی :مورخ1397/12/25 ساعت9 صبح خواهان :علیرضا فاح کریمی 
فرزندمحس�ن خوانده:حسین برسی فرزندعبدالجواد خواس�ته :اثبات وقوع بیع-الزام به تنظیم سند خواهان 
دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه30 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قان�ون آئین دادرس�ي مدن�ي ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از 
تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی 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.
دفترشعبه30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد 

511/94آگهی اباغ وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده :961082 وقت رسیدگی :97/11/29 س�اعت 9/30 خواهان :مجیدمحتشمی خوانده:جواهرشه 
دوست-شهین ش�ه دوس�ت-مریم س�ادات-فاطمه بی بی-میرحسین-میرحس�ن-میرمحمد رضوی همگی 
میرزای ناظر خواس�ته :تاییدفس�خ قرارداد خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�یدگي به ش�عبه 4 ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان ب�ودن خوانده به 
درخواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف مدت یک ماه بدفتر 
این دادگاه مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت 
مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفترشعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/95آگهی وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده:37/970967خواهان ش�رکت زمزم ایران خوانده: امیرمیامی فرزندحس�ین خواس�ته: مطالبه 
وجه چ�ک وقت رس�یدگی: 1397/11/29س�اعت12ظهر محل حضور ش�عبه 37دادگاه حقوقی مش�هد علت 
دعوت وحضور خوانده رس�یدگی به خواس�ته خواهان.خوانده می تواند ازتاریخ نش�رآگهی ظرف مدت یکماه 
بدفت�ردادگاه مراجعه ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریاف�ت ودرغیراینصورت دادگاه غیابا رس�یدگی 

وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/96آگهی وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده:37/970688خواهان روح اله پاس�بان وغیره خوانده: زهرا ساده لوح واعظم صبوری خواسته: 
الزام به تنظیم س�ند رس�می اجاره وابطال سند وقت رسیدگی 1397/11/30س�اعت12ظهر محل حضور شعبه 
37دادگاه حقوقی مش�هد علت دعوت وحضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان.خوانده می تواند ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت یکماه بدفتردادگاه مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت 

دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/97آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ش�اکی مسعودخلوصی دادخواستی به طرفیت خوانده/غامرضا افشاری به خواسته تنظیم سنداجاره 
وخس�ارت دادرس�ی وحق الوکاله تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان شهرس�تان مش�هد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مش�هد)47 حقوقی سابق( واقع 
دراس�تان خراس�ان رضوی-شهرستان مش�هد-ابتدای بلوار ش�هیدمدرس ارجاع و به کاس�ه 960694 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/12/01 س�اعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47حقوقی سابق(

511/98آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی بابائی 
خواهان بهناز حاج باوکالت طیبه ماش�وئی دادخواستی به طرفیت خوانده علی بابائی به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه303/970978شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/7 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 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. 
مسئول دفترشعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد
511/99آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمدحسن زاده حسین آبادی 

فرزند علیرضا
خواه�ان آق�ای حمیدرضا جمعه زاده دادخواس�تی به طرفیت ش�مابه خواس�ته اعتراض ثالث 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985133700020 شعبه17دادگاه 
تجدیدنظراستان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 9تعیین  که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
ب�ودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب ی�ک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی 
م�ی گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی ب�ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیردفترشعبه17دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/100آگهی 
خواهان هادی ش�ایان دادخواستی به طرفیت خوانده س�تاره عرب زاده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره پنج شهرستان مشهدواقع در مش�هد-میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه 241/971136 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/12/07 س�اعت8 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/101آگهی 
خواهان محمودعلی زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان1-بتول شعبان پورشش پلی به خواسته مطالبه وجه 
چک وتامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طاب میدان میرزاکوچک خان 
ارجاع و به کاس�ه 971127 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/04 ساعت8 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

511/102آگهی 
خواهان بانک مهراقتصادآثار دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده عبدالحکیم اس�فندیاری فرزندرحیم وردی به 
خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه229 
ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره دو شهرستان مشهدواقع در مشهد-بلوارش�هیدقره نی-نبش قره نی31 
ارجاع و به کاس�ه 970859 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 97/11/29و س�اعت9 تعیین شده است به علت 
مجه�ول الم�کان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عموم�ی و انق�اب در امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت دریک�ی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
ش�ودتاخوانده 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 اموردفتری دادگاه شعبه229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/103آگهی 
خواهان س�یدمهدی اربابی محمدآباد دادخواس�تی به طرفیت خانم نرجس سادات حسینی به خواسته مطالبه 
وجه بابت یک فقره حواله به ش�ماره 457302 مورخ1396/08/25 عهده موسس�ه مالی واعتباری مهرش�عبه 
المهدی به مبلغ25/000/000ریال به انضمام مطالبه خس�ارات دادرس�ی ومطالبه خس�ارت تاخیرتادیه  تقدیم 
ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 ش�ورای حل اختاف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهدواقع در مشهدبلوارشهیدقرنی-بین قرنی22و24 ارجاع و به کاسه 970980 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/12/04و س�اعت10 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دس�تور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/104آگهی 
خواه�ان آرین عی�دی فروتقه وامین عی�دی فروتقه ب�ه قیومیت زهرانورانی دادخواس�تی ب�ه طرفیت آقای 
سیدهادی میرسیدی وباشگاه بدن سازی بهمرد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع 
در مشهدبلوارش�هیدقرنی-نبش قرن�ی 24 ارجاع و به کاس�ه 970378 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 
97/12/08و س�اعت9صبح تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه174 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/105آگهی 
خواهان حسن مسعودی دادخواستی به طرفیت آقای علی جواهری به خواسته مطالبه وجه بابت 3 فقره سفته 
به ش�ماره569358و569359و569360 مورخ25/10/9 به مبلغ27000000ریال به انضمام خس�ارات دادرسی 
وتاخیرتادیه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره سه شهرستان مشهدواقع در مشهدبلوارشهیدقرنی-نبش قرنی28 ارجاع و به کاسه 
970915 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/12/04و ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دس�تور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/106آگهی 
خواهان مصطفی رزاقی بهارباوکالت محمدقس�متی تبریزی دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده وحیدفاطمی به 
خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 178 
ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مش�هدواقع در مشهدبلوارشهیدقرنی-بین قرنی22و24 و 
به کاس�ه 970993 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ97/12/05و س�اعت12/30 تعیین شده است به 
عل�ت مجه�ول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و ب�ه 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 
ش�ودتاخوانده 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.
شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/107آگهی 
خواهان حس�ین ارژنگی دادخواس�تی به طرفیت خوانده غام ملکی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای 
حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 178 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 
س�ه شهرستان مشهدواقع در مشهدبلوارش�هیدقرنی-بین قرنی22و24 و به کاسه 970960 ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن مورخ97/12/04و س�اعت12/30 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواه�ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی 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 ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/108آگهی 
خواهان علی صفاری رش�ناوندی دادخواس�تی به طرفیت خوانده مهدی نورالهی به خواس�ته 
مطالب�ه وجه چک به ش�ماره 318783/23 /1629 مورخ 96/12/21 ب�ه مبلغ20میلیون تومان 
عهده بانک ملت وحق الوکاله وکیل  تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه 150ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره س�ه شهرستان مشهدواقع 
در مشهدبلوارش�هیدقرنی-بین قرنی22و24 ارجاع و به کاسه 970960 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن 97/12/11و س�اعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب 
در ام�ور مدنی و دس�تور دادگاه  مرات�ب یک نوبت دریک�ی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/109آگهی 
خواهان محمدرضا عائی دادخواس�تی به طرفیت س�یدمهدی جوانبخت ویزدان اصغری فرامرزی به خواسته 
تنظیم س�ند یک دستگاه خودروروآبه ش�ماره انتظامی26ص824ایران12 به انضمام خسارات دادرسی تقدیم 
ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 ش�ورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره سه شهرستان مش�هدواقع در مشهدبلوارشهیدقره نی-بین قره نی22و24 ارجاع و به کاسه 970930 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/12/04و س�اعت9صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دس�تور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/110آگهی 
خواه�ان علی رضا س�عادتی راددادخواس�تی به طرفیت آق�ای محمدرضا یزدانی به خواس�ته مطالبه وجه بابت 
ی�ک فقره چک ب�ه ش�ماره591096 مورخ1397/01/28عهده  بانک رف�اه کارگران ب�ه مبلغ38/000/000ریال به 
انضمام مطالبه خس�ارات دادرس�ی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه  تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 167 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره س�ه شهرستان مش�هدواقع در 
مشهدبلوارش�هیدقره نی-بی�ن قره نی22و24 ارجاع و به کاس�ه 970616 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 
97/12/04و س�اعت8/30صبح 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 شورا 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.
مسئول دفتر شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/111آگهی 
خواهان غفور نعمتی کاریزک دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان1-ش�ریف محمدی2-شعیب محمدی 
به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 
ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع در مشهدبین قرنی22و24 و به کاسه 970948 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ97/12/06و س�اعت8/30 تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/112آگهی 
خواهان ناصرحداد دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان 1-حجت مبهوت2-امیرمبهوت به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهدواقع 
در مش�هدبین قرنی22و24 و به کاس�ه 970640 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ97/12/06و ساعت9 تعیین شده است به 
عل�ت مجه�ول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع 
از مف�اد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریاف�ت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
متصدی اموردفتری شعبه169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/113آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای یوس�ف زمانیان خراس�انی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای 
مهدی نادری باغکند علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977507201300  در پرونده کاسه 970771  
به 1-به پرداخت1- مبلغ 16/050/000ریال بابت اصل خواس�ته)مطالبه وجه یک فقره چک به ش�ماره 169425 مورخ94/8/13عهده 
بانک رفاه کارگران شعبه هاشمیه مشهدبه مبلغ 16/050/000ریال(2-مبلغ 492/625 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450/000ریال 
بابت هزینه آگهی جراید 3-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/8/13لغایت یوم الوصول براساس نرخ شاخص 
بان�ک مرک�زی در حق محک�وم له  صادر و اعام می داردوپرداخت نیم عش�ردولتی در حق صندوق دولت محکوم ش�ده 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 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/114آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای غامرضا داوطلب  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت یونیلیور 
ایران س�هامی خاص علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977507201099  در پرونده کاسه 970611  
به پرداخت مبلغ 9/700/000ریال بابت اصل خواس�ته)به خواس�ته مطالبه مبلغ9/700/000ریال وجه یکفقره چک به شماره713789 
مورخ95/9/14عهده بانک سپه(ومبلغ 583/250 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ450/000ریال بابت هزینه درج آگهی وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه وخس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک لغایت یوم ااداء کهبرمبنای نرخ تورم محاسبه ودر حق محکوم له  
محکوم می نماید وپرداخت نیم عشردولتی در حق صندوق دولت 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 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/115آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدگوهریان  فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست علی اکبر پرتوباوکالت 
محس�ن واحدیان دوابی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977513301274مورخ1397/10/11  در 
پرونده کاس�ه 303/970721خوان�دگان متضامن�ا محکومندبه1-مبلغ10/000/000ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ 1/179/000ریال 
هزینه دادرس�ی واوراق وهزینه درج روزنامه3-حق الوکاله وکیل وفق تعرفه کانون درحق خواهان پرداخت نماید ودرموردخس�ارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید حواله تایوم اادا درحق خواهان پرداخت شود محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز 

قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
منشی شعبه303 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/116آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حمیدرجب زاده فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست آرش رسولی علیه 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977513200977مورخ1397/07/09  در پرونده کاسه 970391خوانده 
محکوم اس�ت به مبلغ36/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1/096/000ریال هزینه دادرس�ی دروج�ه خواهان پرداخت نماید 
ودرموردخس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاریخ اقامه دع�وی ازتاریخ97/4/19 درحق خواهان محکوم ش�ده اید رای ص�ادره غیابی و ظرف 

مدت20روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
شعبه302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/117آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای احمدقربانی س�ورانی فرزندغامعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبارآزادثامن اائمه علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579701449در پرونده  کاسه 
970702دادگاه عموم�ی حقوقی مش�هد متضامن�ا به پرداخت مبلغ300/000/000ریال بابت اصل خواس�ته بامحاس�به آن به نرخ یوم 
الوصول براس�اس ش�اخص بانک مرکزی ازتاریخ صدورچک تازمان وصول ومبلغ18/004/000ریال بابت خس�ارات دادرس�ی درحق 
خواهان صادرواعام می نماید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی دفتر شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/118آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره قبلی به آقای جوادخادم الخمسه فرزنداحمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آس�تان قدس رضوی بطرفیت شما بخواس�ته مطالبه وجه چک وغیره بموجب حکم ش�ماره9709977576900986-97/8/28 در 
پرونده  کاس�ه 19/970638حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ1/237/200/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ290/000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ33/469/600ریال بابت حق الوکاله وکیل باانضمام خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک لغایت 
یوم الوصول که براس�اس ش�اخص تورم بانک مرکزی توس�ط مدیرمحترم اجرامحاسبه خواهدش�د در حق خواهان صادر واعام می 
دارد. مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیاب�ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در 

این دادگاه می باشد.
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/119آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره قبلی به آقای الماس تاج اکبری که فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
آس�تان قدس بطرفیت ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک وغیره بموجب حکم ش�ماره9709977576901124-97/9/27 در پرونده  
کاس�ه 19/970625حک�م برمحکومی�ت تضامنی خواندگان ب�ه پرداخت مبلغ540/266/667ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک لغایت یوم الوصول که براس�اس ش�اخص تورم بانک مرکزی توس�ط مدیرمحترم اجرامحاس�به 
خواهدش�د وپرداخت مبلغ290/000ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ14/200/000ریال بابت ح�ق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
واع�ام می دارد. مراتب بدینوس�یله در روزنام�ه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/120آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگه�ی ه�ای منتش�ره قبل�ی ب�ه آقایان1-محمدرض�ا محم�دی فرزن�د 
غامرض�ا و2-عل�ی کنعان�ی فرزندعل�ی اصغرفع�ا مجهول الم�کان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت آس�تان ق�دس رضوی بطرفیت ش�ما بخواس�ته خلع ی�د وغی�ره  بموجب حکم 
ش�ماره9709977576901207-97/10/11 در پرون�ده  کاس�ه 19/970686حک�م ب�ه خل�ع 
یدخواندگان ازمس�احت 400/25مترمربع ازاراضی آس�تان قدس واقع درپاک ثبتی 24اصلی 
بخش9مش�هد واقع در قلعه خیابان ش�هرک ش�هید باهنر بین حر 74و76 ونیز قلع وقمع بنا 
ومس�تحدثات صادرواعام نموده وهمچنی�ن آنان رابپرداخ�ت مبلغ312/000ریال بابت هزینه 
دادرسی ومبلغ2/200/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. مراتب 
بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیاب�ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
منشی  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
آگهی تغییرات شرکت کیان خدمت موعود شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 60829 و شناسه ملی 14006598502 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 1397/09/03 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - اعضاء 
هیئت مدیره به ق�رار ذیل انتخاب گردیدن�د: اقایان مهدی 
کیان�ی راد به کدمل�ی0941319512 و س�یدایمان وصال به 
کدمل�ی 0945992521 وخان�م ثمانه کرباس�ی ب�ه کدملی 
0859582000 ب�ه عنوان اعضای اصلی هیئ�ت مدیره برای 
م�دت دوس�ال انتخاب گردیدن�د - آق�ای علیرضا محمدی 
نامقی به ش�ماره ملی 0702668427 به عنوان بازرس اصلی 
، خانم فاطمه صغری جوان به ش�ماره ملی 0938609890 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراانتش�ار حمایت جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )344272(

آگهی تغییرات شرکت در تاج صنعت شرق زبرخان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3377 و شناسه ملی 

10861374253
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 06/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - اعضای 
هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از آقای ایمان وطن 
خواه به شماره ملی 1063974569 خانم شیوا وطن خواه به 
شماره ملی 1062956389 آقای سعید وطن خواه به شماره 
ملی 1062775058 -2خانم رقیه کربائی رمضان به شماره 
ملی 2091028908 به س�مت بازرس اصلی آقای رضا جهانی 
به ش�ماره ملی 1062950143 به س�مت ب�ازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
نیشابور )344276(

آگهی تغییرات شرکت کیان خدمت موعود شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 60829 و شناسه ملی 

 14006598502
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
03/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت 
ب�ه آدرس مش�هد ش�هرک آزادگان بلوارس�رافرازان 
خیابان رهایی )سرافرازان 1/24(پاک 23طبقه همکف 
کدپستی 9177133843 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )344279(

آگهی تغییرات شرکت کیان خدمت موعود شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 60829 و شناسه ملی 14006598502 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/09/1397 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : مه�دی کیانی راد ب�ه کدمل�ی0941319512 به 
س�مت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره س�یدایمان وصال به کدملی 
0945992521 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره ثمانه کرباس�ی 
به کدملی 0859582000 به س�مت رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار تعهدآور اعم از 
بانکی وغیربانکی با امضای منفرد مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره 

به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )344280(
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی تارنگ سازه توس 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14322 و شناسه ملی 
 10380299580

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد: اکتشاف و استخراج 
و به�ره ب�رداری معادن بجز نف�ت و گاز – ارائه و مش�اوره و انجام 
خدمات فنی و مهندسی پس از اخذ مجوزهای ازم وو ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )344282(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی توس رادیه شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 10219 و شناسه ملی 10380259466

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
15/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 -موسس�ه حسابرسی 
و خدمات مدیریت آئین آگاهان شناس�ه مل�ی: 10320880086 به 
س�مت بازرس اصل�ی و آقای س�عید محمد ش�اهی دارای کدملی: 
0859303373 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال 
مالی انتخاب ش�دند 2- روزنامه کثیراانتش�ار حمایت جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )344284(
آگهی تغییرات شرکت آریان گستره سازان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 20519 و شناسه ملی 10380360250 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 22/02/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عامتیان به ش�ماره 
ملی 1062808703 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
آقای س�ید داود حیدری به ش�ماره ملی 0849434432 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد فاتح مقدم به شماره 
ملی 0937828491به س�مت نائب رئی�س هیئت مدیره 2 - 
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک 
، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء مشترک 
مدی�ر عامل و یک�ی از اعضای هیئ�ت مدیره هم�راه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )344285(
آگهی تغییرات شرکت آریان گستره سازان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 20519 و شناسه ملی 10380360250 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده م�ورخ 20/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
1 - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی های 
ش�رکت تعیین ش�د. 2- خانم نازگل رادمنش به شماره 
مل�ی 0943345235 ب�ه عنوان بازرس اصل�ی و آقای 
هادی اس�ماعیل پور به ش�ماره ملی 0940852926 به 
عن�وان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخاب 
گردیدند. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س�ال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س�ید داود حیدری به 
شماره ملی 0849434432 و آقای ابراهیم عامتیان به 
شماره ملی 1062808703 و آقای مهرداد فاتح مقدم به 

شماره ملی 
0937828491 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)344286(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارس سامان رشتخوار 
درتاریخ 04/10/1397 به ش�ماره ثبت 3209 به شناس�ه ملی 
14008030507 ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که 
خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع عم�وم آگهی میگردد. 
موضوع فعالی�ت :انجام فعالی�ت های آزمایش�گاهی هیدرو 
اس�تاتیک پس از اخذ مجوزه�ای ازم درصورت لزوم پس از 
اخ�ذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی 
، شهرس�تان رش�تخوار ، بخش مرکزی ، دهستان رشتخوار 
، آبادی ناحیه صنعتی رش�تخوار، خیاب�ان )ناحیه صنعتی( ، 
پ�اک 0 ، طبقه همک�ف کدپس�تی 9541113820 س�رمایه 
ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدحمید سیدی 
ب�ه ش�ماره مل�ی 6500047877 دارنده 500000 ریال س�هم 
الشرکه آقای مس�عود زاهدی به شماره ملی 6509968703 
دارنده 500000 ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای 
س�یدحمید سیدی به ش�ماره ملی 6500047877و به سمت 
مدیرعام�ل به مدت نامحدود و به س�مت نایب رئیس هیئت 
مدی�ره به مدت نامح�دود آقای مس�عود زاهدی به ش�ماره 
ملی 6509968703و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : امضاء کلیه قراردادها و اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت بطور کلی هر گونه قراردادی 
که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل ونائب 
رئیس هیات مدیره آقای س�ید حمید س�یدی و رئیس هیات 
مدیره آقای مس�عود زاهدی با مهر ش�رکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر اانتشار 
حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیی�ن گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور ب�ه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )344294(
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گواهی حصروراثت
خان�م لیا محمدی بش�ماره شناس�نامه 44947 فرزن�د روح اله متولد 1366 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1152/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان روح 
ال�ه محم�دی فرزند مهدی به ش�ماره شناس�نامه 350 در تاریخ 92/3/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورث�ه حین الفوت وی 
عبارتن�د از...1- ج�واد محمدی فرزن�د روح اله ش.ش676پس�رمتوفی2- احمد محم�دی فرزند روح اله ش.ش677پس�رمتوفی3- 
محم�د محمدی فرزند روح اله ش.ش907پس�رمتوفی4- محمود محم�دی فرزند روح اله ش.ش1009پس�رمتوفی 5- فاطمه محمدی 
فرزن�د روح ال�ه ش.ش678دخترمتوف�ی6- صفی�ه محم�دی فرزند روح ال�ه ش.ش7دختر متوف�ی7- لیا محمدی فرزن�د روح اله 
ش.ش44947دخترمتوف�ی8- خدیج�ه محم�دی فرزن�د روح ال�ه ش.ش0011558474دخترمتوف�ی9- زهرا معصوم�ی فرزند اکبر 
ش.ش384همس�رمتوفی اینک پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردر جرائد ارسال می ش�ود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی 

ازم صادرخواهد شد.
م الف 3714 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خان�م لیا محمدی بش�ماره شناس�نامه 44947 فرزن�د روح اله متولد 1366 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپ�ی شناس�نامه ورث�ه درخواس�تی بش�ماره 1173/13/97 تقدی�م ای�ن حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان 
زه�را  معصومی فرزند اکبر به ش�ماره شناس�نامه 384 در تاری�خ 97/7/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی 
عبارتن�د از...1- ج�واد محمدی فرزن�د روح اله ش.ش676پس�رمتوفی2- احمد محم�دی فرزند روح اله ش.ش677پس�رمتوفی3- 
محم�د محمدی فرزند روح اله ش.ش907پس�رمتوفی4- محمود محم�دی فرزند روح اله ش.ش1009پس�رمتوفی 5- فاطمه محمدی 
فرزن�د روح ال�ه ش.ش678دخترمتوف�ی6- صفی�ه محم�دی فرزند روح ال�ه ش.ش7دختر متوف�ی7- لیا محمدی فرزن�د روح اله 
ش.ش44947دخترمتوفی8- خدیجه محمدی فرزند روح اله ش.ش0011558474دخترمتوفی اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتش�اردر جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد از 

تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3713 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 درکاس�ه پرون�ده بش�ماره بایگانی97/0961/ش�عبه 8 دادگاه حقوق�ی گ�رگان بدینوس�یله ب�ه کافیه فروت�ن فرزند قرب�ان قلیچ 
اخطارمیگرددکه احس�ان زوارفرزند محمدرضا دادخواس�تی بطرفیت شما بخواس�ته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند خودرو به 
دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
و صدوراخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در یکنوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده در ش�عبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضر نس�خه ثانی 
دادخواست و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده و در جلسه دادرسی که به روز سه شنبه مورخه1397/12/14ساعت8/30دقیقه صبح 

تعیین شده است شرکت نمایید.
 1480-رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

دادنامه
 پرونده کاسه9709981721000628بایگانی970636/ش�عبه 10 شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9709971721000884 خواهان محمدرضا پودینه پیر ف جمش�ید بنش�انی استان گلس�تان شهرستان آزادشهر بخش 
چش�مه ساران شهرس�تان آزادشهردهستان چش�مه س�اران روس�تای ازارتپه خواندگان1-مجید کرملو2-زری عباسی3-غامعلی 
خانجانی همگی بنش�انی مجهول المکان4-ولی اله پور داود خراط ف س�هراب بنشانی اس�تان گلستان شهرستان گرگان گلشهر گل 
آرای 15 س�اختمان لیندا خواس�ته ها1-مطالبه خسارت دادرس�ی2-الزام به تنظیم س�ند خودرو رای قاضی شورا درخصوص دعوی 
محمدرضا پودینه پیرف جمش�ید بطرفیت خواندگان1- ولی ا.. پورداود خان ف سهراب2-زری عباسی3- غامعلی خانجانی4-مجید 
کرملو به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو1دستگاه پژو 206 بشماره شاسی82627527و شماره موتورfs554443779   به انضمام 
خسارات دادرسی خواهان توضیح داده که خودروی موضوع دعوی را طبق سند وکالت ازخوانده ردیف اول خریداری نموده و ایشان 
ازخوانده ردیف2 وخوانده ردیف3- ازخوانده ردیف4خریداری نموده و س�ند اصلی خودرو بنام خوانده ردیف4 میباش�د درخواس�ت 
رس�یدگی وصدورحکم برمبنای خواس�ته را دارد با عنایت به مندرجات پرونده و مفاد دادخواست و تصویر سند های وکالتی تنظیمی 
بین اصحاب پرونده ومبایعه نامه عظیمی بین خواهان و میاد شیرازی و استعام واصل از پلیس راهوردرخصوص مالکین قبلی وفعلی 
خودرو وس�ند رس�می قطعی ش�ماره3644 مورخه1387/0628-دفتراسناد رسمی ش�ماره 4 حوزه ثبتی محات که خوانده ردیف 4 
مجید کرملوبعنوان فروش�نده و خوانده ردیف3 غامعلی خانجانی بعنوان خریدار خودرو اعام گردید و نظربه اینکه خواهان با ارایه 
تصویر مبایعه نامه مورخ28 /1396/09 خرید خودرو ازمیاد شیرازی و بشرح صورتجلسه مورخه1397/10/05 شورا اعام نمود خودرو 
را ازمیاد ش�یرازی خریداری نموده اس�ت و با این وصف خواهان می بایست دعوی خود را بطرفیت فروشنده اخیر که خودرو را ازوی 
خریداری نموده و بطرفیت مالک اصلی خودرو که س�ند رس�می مالکیت خودرو بنام وی میباشد طرح نماید در حالیکه خواهان فردی 
را که مدعی اس�ت خودرو را ازوی خریداری نموده اس�ت را طرف دعوی قرار نداده است و با این توصیف دعوی خواهان بنحو صحیح 
طرح نشده است و قابلیت استماع ندارد وبا لحاظ نظریه مشورتی اعضاء شورا بشرح صورتجلسه مورخه1397/10/05وبه استناد ماده 
9 قانون ش�وراهای حل اختاف و ماده 2 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب درامور مدنی قرار رد دعوی صادرواعام 

میگردد قرارصادره ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان گرگان میباشد.
 1487-قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان گرگان-اورسجی

دادنامه
 پرونده کاسه9709980171600102بایگانی970808/ش�عبه 102 دادگاه کیفری دو شهرس�تان گرگان)102جزایی سابق(تصمیم نهایی 
ش�ماره9709970056801387 شکات1-شرکت پایدار پویش خطیر با نمایندگی نس�ترن خطیری ف محمد بنشانی استان گلستان-

شهرس�تان گرگان علیمحمدی 15مجتمع آرش طبقه 1و2-ش�هرداری گرگان با نمایندگی حس�ین امامی ف ذبیح اله بنش�انی استان 
گلس�تان شهرس�تان گرگان میدان وحدت شهرداری مرکزواحد حقوقی متهم مجتبی حسینی بنشانی اتهام تحریق عمدی گردشکار 
حس�ب محتویات پرونده مس�عود رحیمی النگی علیه شخص ناش�ناس به اتهام تحریق عمدی پارک شهرداری ویاشهر اعام نموده 
ش�عبه10دادیاری قرار منع تعقیب صادر نموده که مقام اظهارنظر با قرارصادره مخالفت نموده وخواس�ته تا معاونت حقوقی شهرداری 
جهت پیگیری دعوت کردند گردد متعاقبا دادیاری مبادرت به تحقیقات مقدماتی نموده و مجتبی حس�ینی بعنوان متهم شناس�ایی 
گردیده وبرای ایشان کیفرخواست صادرگردیده با ارجاع پرونده به شعبه 102 کیفری2و جری تشریفات قانونی نماینده شهرداری در 
جلس�ه دادگاه حاضروبرشکایت شهرداری تاکید نموده ومتهم درجلسه دادگاه حاضر نشده حالیه دادگاه با استعانت ازخداوند متعال 
وبا تکیه برش�رف و وجدان بش�رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام مجتبی حس�ینی آزاد بعلت عدم 
دسترسی دائربر تحریق عمدی پارک موضوع شکایت شهرداری گرگان بدین توضیح که حسب شکایت شاکی فردی ناشناس مبادرت 
به تحریق عمدی پارک شهرش�هرک ویاش�هر درتاریخ1397/01/26نموده اس�ت که با انجام تحقیقات مقدماتی متهم موصوف مورد 
شناس�ایی قرار گرفته حالیه با عنایت به جامعه اوراق ومحتویات پرونده ش�کایت ش�اکی شهرداری گرگان با نمایندگی حسین امامی 
ومهدی احمدی گواهی گواهان عکس�های مضبوط درپرونده تحقیقات صورت گرفته ازس�وی مرجع انتظامی و انیکه که متهم با وصف 
اباغ در این مرجع حاضر نش�ده دفاعی بعمل نیاورده بزهکاری متهم موصوف محرزو مس�لم تش�خیص علیهذا مستندا به ماده 687 
قان�ون تعزیرات متهم را به4 س�ال حب�س تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف20 روز پ�س از اباغ قابل واخواهی در این 

دادگاه وسپس ظرف20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
 1485-رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان-فیروزیان حاجی

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه   3 کاسه9709980059900210بایگانی970363/ش�عبه  پرون�ده   
شماره9709970059900687خواهان علی اصغرمهدوی ترکامی ف ربیع بنشانی استان مازندران شهرستان ساری شهرکیاسرروستای 
ت�رکام منزل  ش�خصی خواندگان1-رمضان فیوج آهنگر2-اکب�ر باقرتبارف علی اصغر3-محمد علی قنبرزاده4- مس�لم نیک جو ف 
رمضان همگی بنش�انی5- احمد حاجی قاس�می ف محم�د تقی 6-فائزه حاجی قاس�می ف محمدتقی7-فروزان حاجی قاس�می ف 
محمدتقی8-فریبا حاجی قاس�می ف محمدتقی9-محمد صفرخانی ف درویش10-فرید حاجی قاس�می ف محمد تقی11-علی حاجی 
قاس�می ف محمدتقی12-محمد حاج قاس�می همگی بنشانی مجهول المکان13-یونس توس�لی ف آی محمد بنشانی استان گلستان 
شهر گرگان خیابان شهدا اله 9کوچه 8 چهارشنبه ای پاک 68منزل شخصی14-جمعه علی اسدی ف شعبان بنشانی استان گلستان 
شهرس�تان گرگان رسالت10س�مت راست جنب فضای س�بز آپارتمان3 واحدی واحد 2و15-بتول س�عیدی ف عبداه با وکالت علی 
میرزائی ف یوس�ف علی بنشانی استان گلستان شهرس�تان گرگان خیابان ولیعصرعدالت 45 مجتمع شهری طبقه 4 واحد11خواسته 
اثب�ات مالکیت)مالی غیرمنقول(رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت علی اصغرمه�دوی ترکامی ف ربیع بوکالت بطرفیت فائزه حاجی 
قاس�می ف محمدتقی-فروزان حاجی قاس�می ف محمدتقی-محمد حاجی قاسمی-فریبا حاجی قاس�می ف محمدتقی-علی حاجی 
قاس�می ف محمد تقی-احمد حاجی قاس�می ف محمد تقی- فریده حاجی قاس�می ف محمدتقی-محمد صفرخانی ف درویش- اکبر 
باقرتبار ف علی اصغر-جمعه علی اس�دی ف ش�عبان-رمضان فیوج آهنگر-مس�لم نیک جو ف رمضان-محمد علی قنبرزاده-یونس 
توسلی ف آی محمد وهمچنین بطرفیت بتول سعیدی ف عبداه با وکالت علی میرزائی ف یوسف علی بخواسته اثبات مالکیت نسبت 
به1قطعه زمین جمعا بمس�احت630 مترمربع بخشی از پاک108-اصلی بخش 3 حوزه ثبتی گرگان واقع دربلوار شهید صیاد شیرازی 
موضوع مبایعه نامه عادی مورخ96/7/4با احتس�اب خس�ارات دادرس�ی نظر به اینکه خواهان در جلسه اول دادرسی حضور نیافته و 
اصول اسناد را نیز ارسال ننمودند و با توجه به ایراد وکیل خوانده ردیف آخر درجلسه اول رسیدگی دعوی مبنی بر اینکه دادخواست 
خواهان ش�کا و ماهیتا محل ایراد بوده چراکه ملک مذکور س�ابقه رس�یدگی دردادگاه اصل 49 قانون اساس�ی وصدورحکم مشعربر 
مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نسبت بپاک 108-اصلی بخش3حوزه ثبتی گرگان بشماره دادنامه 49مورخ96/9/30داشته 
و س�ند خواهان س�وری وغیرواقعی و دعوی وی نیز بالتبع واهی میباش�د لذا ضمن اظهار تردید امضائات ذیل س�ند مس�تند دعوی 
خواهان و مطالبه ماحظه اصول اسناد تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است دادگاه صرفنظر از ایرادات دیگر و صرفا بلحاظ اعام 
خروج سند مذکور ازعداد دایل خواهان و با توجه به مستند نبودن دعوی به ادله دیگر مستندا به ذیل ماده 96قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعام مینماید رای صادره حضوری وظرف20روزازتاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
 1484-رئیس شعبه 3 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان گرگان-زمانی کیاسری

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  دادگاه   3 کاسه9709980059900160بایگانی970299/ش�عبه  پرون�ده   
ش�ماره9709970059900668خواهان محمدحس�ن جلیلی ف علی اصغر با وکالت خانم منا جلینی ف محمد حس�ن بنش�انی استان 
گلستان شهرستان گرگان روبروی سازمان آب عدالت 45 مجتمع شایان طبقه1 واحد 1)*ع2(خواندگان1-اداره کل اوقاف وامورخیریه 
اس�تان گلستان بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهید رجائی مقابل کانتری13 و2-هیئت حل اختاف مستقردراداره ثبت 
اس�ناد و اماک گرگان بنش�انی استان گلستان شهرس�تان گرگان خیابان ولیعصرعدالت21و3-سید سعید صابری ف محمود بنشانی 
مجهول المکان4-اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان بنشانی گلستان شهرستان گرگان بخش مرکزی شهرگرگان شالیکوبی 
خیابان ولیعصرخیابان عدالت 21 تیمس�ار کمانگری پاک0طبقه2و5-حسن مقصودلو راد ف عباس بنشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان ش�الیکوبی عدالت 25خواس�ته ها1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک2-ابطال سند رس�می موضوع سند ملک است3- ابطال 
اجاره نامه رای دادگاه درخصوص دادخواست محمدحسن جلیلی ف علی اصغربا وکالت بعدی مونا جلینی بطرفیت سید سعید صابری 
ف محمود و حسن مقصودلو راد ف عباس و اداره ثبت اسناد و اماک گرگان و هیئت حل اختاف مستقردر اداره ثبت اسناد و اماک 
گرگان و اداره اوقاف شهرس�تان گرگان بخواس�ته ابطال سند رسمی صادره برای پاک ثبتی21912 فرعی از12-اصلی بخش 4 گرگان 
بنام حسن مقصودلو راد و ابطال اجاره نامه فیمابین مقصودلو و صابری با اداره اوقاف و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال پاک 
ثبتی فوق به محمدحس�ن جلیلی نظربه اینکه خواهان مدعی اس�ت طی مبایعه نامه عادی شماره1271مورخ90/11/25یکقطعه زمین 
بصورت4/5دانگ طلق و1/5دانگ وقف را ازرس�ول اخباری خریداری نم�وده و درتاریخ93/10/3مبادرت به انعقاد عقد اجاره با اوقاف 
در خصوص تصرف1/5دانگ مش�اعی نموده اس�ت حال کاشف بعمل آمده که ملک مذکور توسط حسن مقصودلو تقاضای ثبت شده و 
درتاریخ96/10/5سند رسمی بشماره سریال960520برای ملک متنازع فیه صادرشده لهذا بشرح ستون خواسته تقاضای صدور حکم 
نموده است نمایندگان اداره ثبت اسناد و اماک و هیات حل اختاف مستقر در اداره ثبت در دادگاه حاضر گردیده و اعام داشته که 
دعوی متوجه ایشان نیست از آنجا که دادخواست خواهان مبهم بوده دادگاه قرار اخذ توضیح ازخواهان را صادر و نهایتا وکیل ایشان 
حاضروتوضیحات ازم را اعام میدارد دادگاه درمجموع خواسته خواهان را با وضعیت حاضر قابل استماع نمیداند چرا که اوا مستند 
و اس�اس رای هیات حل اختاف برای صدورس�ند مالکیت بنفع حس�ن مقصودلوراد مبایعه نامه عادی مورخ92/7/20و فاقد ش�ماره 
س�ریال و کد رهگیری فیمابین س�ید سعید صابری و حس�ن مقصودلوراد بوده و تا زمانی که این سند عادی باطل نگردد اعام بطان 
رای هیئت و بالتبع س�ند رس�می صادره بر مبنای آنها امکان پذیر نمیباش�د و رس�یدگی به صحت و سقم این سند عادی نیز نیازمند 
رعایت تش�ریفات آیین دادرس�ی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است که در ما نحن فیه این مهم اشاره 
نش�ده اس�ت ثانیا از آنجا که ابطال سند رسمی متنازع فیه وس�ند عادی مورخ92/7/20نیازمند طرف دعوی قرار دادن تمامی ایادی 
ماقبل از جمله موقوفه های نجیب ا..عقیلی-رضا فندرس�کی و محمد علی خانی و غیره میباش�د که در مانحن فیه به آن توجه نشده 
اس�ت ثالثا وفق اس�تعام بعمل آمده ازاداره ثبت اس�ناد و اماک در حال حاضر علی اکبر پاکدل ف برات ا...مالک ملک  متنازع فیه 
بوده درحالیکه مش�ارالیه نیز طرف دعوی قرار نگرفته اس�ت لهذا توجه به ایرادات فوق دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادرواعام مینماید قرارصادره حضوری و ظرف20روزازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان گلستان میباشد.
 1483-رئیس شعبه 3 دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-زمانی کیاسری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله اول(
   درپرون�ده کاسه970125/ش�عبه اول اج�رای اح�کام مدنی محکوم علی�ه داود غفارپ�ور اردهایی فرزند س�لیمان بپرداخت مبلغ 
بده�ی درحق محکوم له ش�رکت پیش�رو صنعت دقی�ق بامدیر عاملی فائق افش�ان محکوم گردیده اس�ت لذا ام�وال توقیفی ازوی 
بش�رح ذیل برای بار اول به مزایده گزارده میشود1-مش�خصات مال وقیمت کارشناس�ی مقدار2836مترمربع مشاع از10000مترمربع 
مش�اع از150000مترمربع زمین متعلق به داود غفارپور اردهایی واقع در رامیان ش�هرک فرهنگیان جنب س�الن ورزش�ی دارای سند 
مالکیت بش�ماره3215فرعی از1-اصلی بخش8حوزه ثبتی رامیان که دارای کاربری زراعی میباش�د ملک ازس�وی کارش�ناس ازقرار 
هرمترمرب�ع 100/000ری�ال وکل عرص�ه موردفروش بصورت مش�اع بمبلغ283/598/502ریال توس�ط کارشناس�ان ارزیابی گردیده 
اس�ت2-زمان مزایده روز3شنبه مورخه1397/11/09س�اعت10صبح الی11صبح 3-مکان مزایده دفترش�عبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری رامیان4-مبلغ مزایده ازمبلغ کارشناسی فوق شروع وبه بااترین بهای پیشنهادی فروخته خواهد شد طبق قانون خریدار 
میبایس�ت10درصد ازبهای ملک را فی المجلس بعنوان س�پرده به قس�مت اجرا تس�لیم ومابقی بهای آنرا حداکثر ظرف مدت یکماه 
بپ�ردازد درغیراینصورت10درصد مذکور به نفع دولت ضبط خواهدش�د هرکس میتواند درمدت5روزقبل ازمزایده ازملک باهماهنگی 
واح�د اجرای احکام مدنی دادگس�تری رامی�ان بازدید نماید نمایدمزایده باحضور نماینده دادس�تان برگارمیگردد ش�رکت کنندگان 
درمزای�ده بعن�وان خریدار میبایس�ت ده درصد قیمت پایه راباحضور درجلس�ه مزایده فی المجلس بعنوان س�پرده یه قس�مت اجرا 

تسلیم نمایند.
1445-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان-میرعرب رضی

آگهی مزایده نوبت اول
   درپرون�ده کاس�ه970233/اجرایی بموجب نامه ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان 
گرگان محکوم علیه علی فندرس�کی فرزند جانعلی محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ83/160/361ریال بابت اصل 
خواس�ته درحق محکوم له س�ید یحیی مظهری فرزند حس�ین باوکالت محمدرضا حاجی قاسمی ونیز پرداخت 
مبلغ4/008/018ریال بابت حق ااجراء درحق صندوق دولت که محکوم له درراستای وصول طلب خوداقدام به 
توقیف 1دستگاه خودروی سواری تویوتا تیپ کرسیدا متعلق به محکوم علیه رانموده است لذا خودروی مذکور 
پس ازارجاع امر به کارش�ناس مجموعا بمیزان80/000/000ریال ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تش�ریفات 
قانونی ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرس�د)توصیف اجمالی موردمزایده(1دس�تگاه خودروی 
سواری تویاتا تیپ کرسیدا سفیدرنگ مدل1992بنزینی چهارسیلندر خودروی مذکور ازقسمت درب جلودرب 
موتور گلگیر عقب درب عقب درب صندوق عقب گلگیر عقبR درب عقبR گلگیرجلوR رنگ داراست گلگیر 
 Rودرب عقب دارای پوس�یدگی ونیاز به صافکاری ونقاشی میباشد راهنمای چراغ جلو Rعقب ال وگلگیرعقب
شکسته است موتور آن کاما روغن زده ونیاز به سرویس کامل دارد وضعیت هر4حلقه استیکهای خودرو کاما 
فرس�وده است این خودرو دارای خافی2/500/000ریال درسیس�تم اجرائیات راهورناجا میباشد)زمان وشرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی بشرح فوق شروع خواهد ش�د2-مزایده درروز3شنبه مورخه97/11/09-
ازس�اعت10الی11صبح دردفت�ر اج�رای اح�کام مدن�ی دادگاه عموم�ی بخش کم�اان میباش�د3-متقاضیان 
میتوانند5روزقبل ازش�روع مزایده ازاماک دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسه مزایده شرکت کنند4-برنده 
مزایده کس�ی خواهد بود که بیش�ترین مبلغ را پیش�نهاد دهد وده درصد مبلغ پیش�نهادی را بحساب سپرده 
دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های 
مرب�وط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د5-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده 
برنده مزایده میباش�د6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی 

درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
1458-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

آگهی مزایده نوبت اول 
   درپرونده کاسه940117/اجرایی این دادگاه محکوم علیهم محمد دنکوب نوده فرزند رمضانعلی و..محکوم هستند بپرداخت300عدد 
س�که تم�ام بهار آزادی بابت اصل خواس�ته  درح�ق محکوم له زهرا مظلومی باوکالت حس�ین آزاد که محکوم له در راس�تای وصول 
طل�ب خوداقدام به توقیف 1قطعه زمین مس�کونی بمس�احت149مترمربع واقع درفاض�ل آباد خیابان رحمت آب�اد متعلق به محکوم 
علیهم را نموده اس�ت لذا ملک مذکور پس ازارجاع امربه کارش�ناس مجموعا بمیزان394/850/000ریال ارزیابی گردید اینک باتوجه 
به انجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرس�د)توصیف اجمالی موردمزایده(1قطعه زمین مسکونی 
بمس�احت149مترمربع دارای س�ند مالکیت ش�ماره2972فرعی از1-اصلی بخش6ثبتی علی آبادکتول بن�ام غامرضا دنکوب)مورث 
محکوم علیهم(واقع درجنوب فاضل آباد غرب خیابان رحمت آباد که کا بادیوار محصور گردیده است ملک مذکورازقرارهرمترمربعی 
2/650/000ریال ومجموعا بمیزان000 /394/850ریال ارزش گذاری ش�ده اس�ت)زمان وش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی 
بشرح فوق ش�روع خواهد شد2-مزایده درروزدوش�نبه مورخه97/11/08-ازس�اعت9الی10صبح دردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش کماان میباش�د3-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازش�روع مزایده ازاماک دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسه مزایده 
ش�رکت کنند4-برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بیش�ترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ پیش�نهادی را بحساب سپرده 
دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکس�رهزینه های مربوط به نفع دولت 
ضب�ط ومزایده تجدید خواهد ش�د5-کلیه هزینه های مربوط ب�ه نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباش�د6-درصورت انجام 
مزایده وعدم صحت مزایده برگزارش�ده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه 

واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
1457-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

آگهی مزایده
   بدینوس�یله درپرون�ده کاس�ه970067/اجرایی وبموج�ب دادنامه های ش�ماره 96/229/ح  صادره ازهیات تش�خیص اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی آق قا محکوم علیه ش�رکت بس�ته بندی کاسپین گلستان به آدرس آق قا شهرک صنعتی سازندگی شمال1جنب 
نگاره بپرداخت مبلغ54/909/098ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ3/000/000ریال بابت کارشناس�ی درحق علی اصغرمالدار با وکالت 
حس�ن شیردل وهمچنین مبلغ800/000/ 1ریال بابت نیمعشراجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین راستا چندقلم دستگاه 
وکاا موجود درکارگاه متعلق به محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف توس�ط کارش�ناس منتخب ارزیابی وقیمت گذاری گردیده اس�ت 
که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند درمزایده ش�رکت ونس�بت به خرید آن اقدام نمایند ش�رح وقیمت مال مورد 
مزایده1-یک دس�تگاه نوارنقاله باتسمه ودینام ومتعلقات کارکرده سالم وفعا خارج ازمدار باتوجه به نوع دستگاه مدت زمان کارکرد 
واس�تهاک سالهای کارکرد وقیمت دستگاههای مش�ابه نو دربازار وملحوظ نظرس�ایر عوامل موثر درقضیه به ارزش30/000/000ریال 
معادل س�ه میلی�ون تومان2-تعداد3075عدد کارتن خام زیرمرغی ن�و وآماده فروش جمعا ب�ه ارزش25/987/500ریال ارزش جمع 
کل2قلم کاای فوق 55/987/500ریال میباشد شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزدوشنبه مورخه1397/11/08-ازساعت10الی11صبح 
دراجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا انجام میپذیرد2-باتوجه باینکه مزایده درمرحله دوم برگزار میگردد اموال به هرقیمتی که 
خریدار پیش�نهاد نماید فروخته خواهدش�د 3-برنده مزایده کس�ی است که بااترین قیمت رادرجلس�ه قبول نماید4-برنده مزایده 
میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحس�اب سپرده دادگستری شهرس�تان آق قا بشماره 2171294647006واریز 
والباق�ی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکس�ر هزینه ه�ای اجرایی به نفع دولت ضبط 
وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان وماموراجرا )دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل 
ازتاری�خ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازاموال مذکوربازدی�د نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال 

توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
1436-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول
   درکاس�ه اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان علی آبادکتول بشماره970134  محکوم علیه محمد خسروی مراد فرزند علی 
محکوم اس�ت بپرداخت تعداد414عدد س�که بهارآزادی وخس�ارات دادرس�ی درحق محکوم له مریم نوری فرزند علی گردیده است 
وباتوجه به دادنامه اعس�ار اخیر محکوم علیه نامبرده 3دانگ ازمنزل مس�کونی واقع در نودهد کتول خیابان زینبیه عدالت8که طی 
قولنامه عادی مورخ1390/08/17س�ه دانگ آن را از علی خس�روی مراد فرزند شیرعلی خریداری نموده است را جهت استیفای پیش 
پرداخت معرفی نموده اس�ت که برابر قوانین جاریه دراجرای احکام مدنی ملک موردمعرفی ش�ده توقیف ومورد ارزیابی کارش�ناس 
محترم دادگس�تری قرارگرفته اس�ت وبا رعایت ش�رایط مزایده 3دانگ مشاع ازمنزل مس�کونی موصوف بفروش میرسد  متقاضیان 
خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی مراجعه وپیش�نهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کس�ی 
اس�ت که بااترین قیمت را ازقیمت پایه)کارشناس�ی شده توسط کارش�ناس( ارایه وقبول نماید)توصیف مال (یک دستگاه ساختمان 
ویایی واقع در روس�تای نوده کتول بمس�احت70مترمربع که درآن 1دستگاه س�اختمان ویایی بمساحت50مترمربع احداث گردیده 
اس�ت بامش�خصات فیزیکی دیوارها ازجنس آجر وسیمان سقف خرپا باپوش�ش ایرانیت وحلب ودارای امتیازات آب برق گاز ودارای 
حدوداربعه ش�مال به متصرفی علی خس�روی)پدرمحکوم علیه(ش�رق به متصرفی نوروز علی خس�روی جنوب به ک زینبیه وغرب 
درب ودیواریس�ت ب�ه ک عدالت8/1ب�ا کدپس�تی49411-93452باتوجه به نظ�ر ارزیابی ارزش3دانگ مش�اع ازملک تعرفه ش�ده 
مبلغ125/000/000ریال برآورد میگردد زمان مزایده روز  دوش�نبه مورخ11/15/ 1397س�اعت9الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری علی آباد کتول)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارش�ناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است 
که بااترین مبلغ رادرجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده میبایس�ت 10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده 
واریزی10درصد پس ازکس�رهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش�د3-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 صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت 

عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
1447-مدیردفترواحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آبادکتول-میرشکار

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به وحید معرف خانلی که به اتهام مزاحمت برای بانوان وقدرت نمایی باس�اح س�رد موضوع شکایت زهرا تجری تحت 
کاس�ه4/971148د درای�ن دادیاری تح�ت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی بواس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان 
پذیرنش�ده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی/رسمی برای1نوبت احضار میگردد ظرف30روزپس ازدرج آگهی درروزنامه 
جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 4دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوند درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1494-دادیار شعبه 4دادسرای عمومی وانقاب گرگان-خشک دامن

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به محمدرضا جالی که به اتهام توهین وتهدید موضوع ش�کایت زهرا تجری تحت کاس�ه4/971164د دراین دادیاری 
تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی بواس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان پذیرنش�ده اس�ت با نشرآگهی دریکی 
ازروزنامه های محلی/رس�می برای1نوبت احضار میگردد ظرف30روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 
4دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوند درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1495-دادیار شعبه 4دادسرای عمومی وانقاب گرگان-خشک دامن

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به ابوذر حسام که به اتهام ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت ابراهیم نودهی تحت کاسه4/971090د دراین دادیاری 
تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی بواس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان پذیرنش�ده اس�ت با نشرآگهی دریکی 
ازروزنامه های محلی/رس�می برای1نوبت احضار میگردد ظرف30روزپس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 
4دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوند درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1493-دادیار شعبه 4دادسرای عمومی وانقاب گرگان-خشک دامن

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به محمدخواجه محمودی فرزند خدابخش که به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع ش�کایت مرتضی لکزائی تحت 
کاس�ه4/970615د درای�ن دادیاری تح�ت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی بواس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان 
پذیرنش�ده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های محلی/رسمی برای1نوبت احضار میگردد ظرف30روزپس ازدرج آگهی درروزنامه 
جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 4دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوند درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1492-دادیار شعبه 4دادسرای عمومی وانقاب گرگان-خشک دامن

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به احمدتیموری
   خواهان حس�ن فغانی دادخواس�تی بطرفیت خوانده احمدتیموری به خواسته  مطالبه وجه چک-مطالبه خسارات دادرسی ومطالبه 
خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981721100589 بایگانی970593/شعبه11شورای حل 
اختاف مجتمع ش�هید قدوسی شهرس�تان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/27ساعت12تعیین که حسب دستور دادگاه 
طب�ق موض�وع ماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواه�ان 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.
1488-مسئول دفترشعبه 11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده13/970355تجدید نظراس�تان گلس�تان بدینوس�یله اداره اوقاف امورخیریه گرگان دادخواستی تقدیم نموده است 
پس ازارجاع به این شعبه)ش�عبه 13تجدید نظر(وثبت آن بکاس�ه فوق نظربه اینکه تجدید نظر خواندگان مجهول المکان میباش�د 
حسب دستور دادگاه وجهت ادامه رسیدگی مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�اردرج میگردد تاتجدید نظرخواندگان1-محمدرضا قربانی2-س�ید طاهر میرکریمی 3-محس�ن قربانی راجهت رسیدگی 

وادای توضیح مورخ97/12/04ساعت9صبح دراین دادگاه حاضرشوند.   
 1496-مدیردفترشعبه 13دادگاه تجدید نظر استان گلستان-مزیدی

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به پیمان مهرجو که به اتهام مشارکت درتخریب قدرت نمایی باساح سرد واخال درنظم عمومی تحت کاسه970644/
بایگانی10دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی به واس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان پذیرنش�ده اس�ت 
با نش�رآگهی دریک�ی ازروزنامه های محلی وب�رای 1نوبت احضارپس ازدرج آگهی در روزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه 
10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1489-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری 

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به زهرا یوس�ف نیا که به اتهام توهین تهدید مش�ارکت درس�رقت وایراد ضرب وجرح عمدی تحت کاس�ه970682/
بایگانی10دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته اس�ت واباغ احضاریه به وی به واس�طه عدم شناس�ایی نامبرده امکان پذیرنش�ده است با 
نش�رآگهی دریکی ازروزنامه های محلی برای 1نوبت احضارمیگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درشعبه 
10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
1490-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری 

آگهی احضار متهم 
     نظرب�ه اینک�ه متهم محمدرضا پزش�کی فرزند مهدی به اتهام س�رقت کارت عابر بان�ک وتحصیل مال بنحو 
نامش�روع خرید مال مس�روقه ازسوی این بازپرس�ی تحت تعقیب میباش�د واباغ احضاریه به واسطه مجهول 
المکان بودن ایش�ان ممک�ن نگردیده لذا دراجرای م�اده 174قانون آیین دادرس�ی درامورکیفری مراتب برای 
1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشارجهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی 
درپرونده کاس�ه970729 /ش�عبه 3بازپرس�ی واقع درگرگان خط کمربندی فلکه ترمینال دادس�رای عمومی 

وانقاب گرگان حاضرگردند درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید. 
1491-بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-محمود نژاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سیدمرتضی موسوی
   خواهان مجید نصیری خلیلی دادخواستی بطرفیت خوانده فوق به خواسته الزام به اخذ پایان کار الزام به اخذ 
صورتمجلس تفکیکی الزام به تنظیم سندرسمی ملک ومطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709980059100549بایگانی970646/ش�عبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان  ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ1397/11/27س�اعت8/30تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ار آگه�ی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه وضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
1479-منشی دفترشعبه10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی حصر وراثت 
آقای عادل پاانی جافی دارای شناسنامه شماره 3360112539 به شرح دادخواست به کاسه 97/613 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صالح پاانی جافی بشناس�نامه 540 در تاریخ 6/9/1397 اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- عادل پاانی جافی ش ش 3360112539 صادره از س�رپل ذهاب 2- فاضل 
پاانی جافی ش ش 681 صادره از س�رپل ذهاب 3- عدنان پاانی جافی ش ش 3360112571 صادره از س�رپل ذهاب 4- انور پاانی 
جافی ش ش 3360112547 صادره از سرپل ذهاب 5- فاتح ربیعی زاده ش ش 722 صادره از سرپل ذهاب)پسران متوفی ( 6- نرگس 
پاان�ی جاف�ی ش ش 3360112563 صادره از س�رپل ذهاب)دختر متوفی ( 7- صورت الیاس�ی س�رزلی ش ش 19 صادره از س�رپل 
ذهاب)همس�ر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. اینک ش�ورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرس�ی پرونده کاس�ه 598 ش�عبه چهارم ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید بهش�تی دادگس�تری 
شهرس�تان سرپل ذهاب روز چهارشنبه مورخه 24/11/1397 ساعت 9:30 می باشد. با این توضیح که: خواهان 
آقای ش�ادمان محمدی فرزند سلمان به آدرس سرپل ذهاب خیابان مسجد صاحب الزمان نبش پاساژ قصر طا 
بطرفیت علی آگاه به آدرس)مجهول المکان( دادخواس�تی بخواس�ته مطالبه چک ب�ه مبلغ پنج میلیون تومان 
بانک کش�اورزی به این مرجع تسلیم، که حسب دستور رئیس شورای حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق 
تعیین گردید. حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی در امور مدنی، 
مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می گردد، خوانده مذکور از تاریخ نشر آگهی، 
به دفتر ش�ورا مراجه ضمن اعام نش�انی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواس�ت و ضمائم در وقت مقرر حاضر 
ش�ود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نش�ر آگهی باشد فقط یک نوبت 

به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود. 
شعبه چهارم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم عالمتاج رس�تمی دارای شناس�نامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاس�ه 97/609 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نم�وده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان بابامراد حوری�ان بشناس�نامه 357 در تاری�خ 21/8/1386 اقامتگاه دائم�ی خود بدرود 
زندگ�ی گفت�ه ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1-کیوان حوریان ش ش 205 صادره از س�رپل ذهاب 2- وحی�د حوریان ش ش 304 
صادره از اس�ام آباد 3- حمیدرضا حوریان ش ش 3360069757 صادره از س�رپل ذهاب)پس�ران متوفی ( 4- لیدا حوریان ش ش 
3360399250 ص�ادره از س�رپل ذهاب 5- الهام حوریان ش ش 5 صادره از اس�ام آباد 6- پریس�ا حوری�ان ش ش 2552 صادره از 
سرپل ذهاب 7- شیدا حوریان ش ش 3360009592 صادره از سرپل ذهاب)دختران متوفی ( 8- عالمتاج رستمی ش ش 1 صادره از 
س�رپل ذهاب)همس�ر متوفی ( 9- عصمت جوادیان ش ش 5043 صادره از قصرشیرین)مادر متوفی ( نامبرده غیر از افراد فوق الذکر 
وارث دیگری ندارد.اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان سرپل ذهاب در نظر دارد در پرونده اجرایی کاسه 970255 الف مدنی له شیرین مرادی 
علیه ش�اهین حیدری را:ش�امل: دو دانگ از یک باب واحد مس�کونی در پاک ثبتی ش�ماره یک فرعی از 75 بخش 04 ناحیه 05 به 
مس�احت 194.22 واقع در س�رپل ذهاب پشت مسجد قادر الحسینی که در اثر زلزله تخریب و در زمان بازدید تنها عرصه ملک مورد 
ارزیابی قرار گرفته اس�ت که مس�احت عرصه ملک موصوف 134/07 متر مربع برابر با 1340700000 ریال برآورد گردیده که ارزش کل 
عرصه ملک موصوف طبق مس�احی صورت گرفته توس�ط کارش�ناس رسمی دادگستری تعیین گردیده اس�ت در مورخ 13/11/1397 
س�اعت 10:30 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگس�تری شهرستان س�رپل ذهاب بفروش برساند طالبین می 
توانند پنج روز قبل از موعد فروش)مزایده( جهت بازدید از اماک مزبور مراجعه نمایند. مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس 
ک�ه بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید تعلق می گی�رد و برنده در مزایده اعام می گردد. ده درصد به�ای مزایده فی المجلس در روز 
جلسه مزایده از برنده اخذ می گردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ 
برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت و به حساب دادگستری تودیع گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده، و وصول 

هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد. 
دادورز اجرای احکام دادگستری سرپل ذهاب- باشتی

آگهی حصر وراثت 
خانم دولت پهلوانی دارای ش�ماره شناسنامه 142 بش�رح دادخواست به کاسه 97/631 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�لیمان تجر بشناس�نامه 115 در تاریخ 29/9/97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به1- مرزبان تجر به ش ش 171 صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی (2- علی تجر به ش ش 
224 صادره از گیانغرب)پس�رمتوفی ( 3- ش�وکت تجر به ش ش 196 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 4- غزال تجر به ش ش 4 
موالید صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 5- دولت پهلوانی به ش ش 142 صادره از گیانغرب)همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
آقای مظفر محمودی دارای ش�ماره شناسنامه 154 بشرح دادخواست به کاسه 97/620 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر محمودی نژاد بشناسنامه 1894 در تاریخ 18/4/97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به1- مظفر محمودی به ش ش 154 صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی (2- علی یاور 
محمودی به ش ش 155 صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی ( 3- ش�ابندر محمودی به ش ش 206 صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی( 4- 
اکبر محمودی به ش ش 207 صادره از گیانغرب)پس�ر متوفی( 5- س�لمان محمودی به ش ش 235 صادره از گیانغرب)پسر متوفی( 
6- زم�رد محم�ودی ب�ه ش ش 152 صادره از گیانغرب)دختر متوف�ی ( 7- زبید محمودی به ش ش 153 ص�ادره از گیانغرب)دختر 
متوفی ( اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

برگ اجرائیه 
مش�خصات محکوم له آقای بهروز الیاس�ی نام پدر: سرهنگ شغل آزاد نشانی محل اقامت: گتوند کمربندی خیابان رضوان مشخصات 
محکوم علیه: آقای علی رضا خاجوی اورکی فرزند ویس مراد و آقای س�عید خاجوی  اورکی فرزند علیرضا ش�غل آزاد نش�انی محل 
اقام�ت: مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 306  مورخ 97/8/15   ش�ورای حل اخت�اف گتوند حوزه قضایی محکوم 
علیه علیرضا و س�عید خاجوی اورکی محکوم به: پرداخت تضامنی  مبلغ یکصد و هش�ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و  صد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ چک 92/6/11 لغایت اجرای دادنامه 
بر  اس�اس ش�اخص اعامی بانک مرکزی نیم عش�ر آن به مبلغ پنج  میلیون و چهارصدهزار ریال در حق  محکوم له بهروز الیاسی به 
اس�تناد ماده 33  قانون ش�وراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف اس�ت پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد  آن را به موقع ا جرا 
بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی ا قدام 

قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. 
قاضی شورای حل اختاف مجتمع دو شهرستان گتوند 

مفقودی برگ سبز 
برگ س�بز خودروی پژو 206 به ش�ماره انتظامی 86- 451ج 55 به رنگ س�فید – روغنی مدل 
1395 ش�ماره موت�ور 163B0273976 ش�ماره شاس�ی NAAP13FE2GJ874007متعلق به 

مرضیه زحمتکش مفقود گردیده و از درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای جواد خمیس آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 25 به شرح دادخواست به کاسه 970055 از این دادگاه درخواست گو اهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی صفدر خمیس آبادی به شناس�نامه 3 در تاریخ 1393/1/27 اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگ�ی  گفته و و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. ام البنین طاهر آبادی فرزند محمدعلی ش ش  3 نس�بت با 
متوفی همس�ر 2. بیژن خمیس آبادی فرزند علی صفدر  ش ش  862 نس�بت با متوفی دختر 3. جواد خمیس آبادی فرزند علی صفدر 
ش ش  25 نس�بت با متوفی پس�ر  4. امین خمیس آبادی فرزند علی صفدر ش ش  43 نس�بت با متوفی پسر 5. جال خمیس آبادی 
فرزند علی صفدر  ش ش  1 نس�بت با متوفی پس�ر 6. مریم خمیس آبادی فرزند علی صفدر ش ش  12102 نس�بت با متوفی دختر 7. 
اختر خمیس آبادی فرزند علی صفدر ش�ماره شناس�نامه 841 نس�بت با متوفی دختر 8. علی اشرف خمیس آبادی فرزند علی صفدر 
ش ش  976  نس�بت با متوفی پس�ر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا 
عتراضی دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا  گواهی 

صادر خو اهد شد. 
شعبه ا ول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور 

احضار و اباغ از طریق نشر آگهی 
به اس�تناد ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری بدینوس�یله به خانم س�میرا بختیاری فعا مجهول المکان اباغ می گردد حس�ب 
محتویات پرونده کاس�ه 9709988322800568 و بایگانی 970608 این ش�عبه و شرح شکایت چنگیز خانلری متهم است به سرقت 
تعزیری و تحصیل  مال از طریق نامش�روع لذا ظرف یک ماه پس از انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  خویش در  این 

شعبه حاضر شوید  در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام می گردد. 
1205  دادیار شعبه 8 دادیاری  عمومی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

احضار و اباغ از طریق نشر آگهی 
به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری بدینوسیله به آقای فرید فرخی فعا  مجهول المکان اباغ می گردد حسب  محتویات 
پرونده  کاس�ه 9609988322800065 این شعبه و شرح ش�کایت صحبت اله ویسی متهم است به سرقت تعزیری لذا ظرف یک ماه 
پ�س از انتش�ار ا ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  خویش در این  ش�عبه حاضر ش�وید  در غیر اینص�ورت برابر مقررات اقدام 

می گردد. 
1204 دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اسامی کرمانشاه 

احضار و اباغ از طریق نشر آگهی 
به اس�تناد ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری بدینوس�یله به آقای همایون  غامی فعا  مجهول المکان اباغ می گردد حس�ب  
محتویات پرونده  کاس�ه 9509988322801348 و بایگانی 951399 این ش�عبه و ش�رح ش�کایت  فرشاد ش�یرخانی متهم است به 
توهین و تهدید لذا ظرف یک ماه پس از انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  خویش در این  ش�عبه حاضر شوید  در غیر 

اینصورت برابر مقررات اقدام می گردد. 
1203 دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

احضار و اباغ از طریق نشر آگهی 
ب�ه اس�تناد ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری بدینوس�یله به آقای محمد رحیم�ی فعا  مجهول المکان اباغ می گردد حس�ب  
محتویات پرونده  کاس�ه 9609988322800220 این ش�عبه و ش�رح شکایت حسین گل محمدی متهم اس�ت به سرقت تعزیری لذا 
ظ�رف یک ماه پس از انتش�ار ا ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  خویش در این  ش�عبه حاضر ش�وید  در غی�ر اینصورت برابر 

مقررات اقدام می گردد. 
1202 دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اسامی کرمانشاه 
آگهی تغییرات شرکت صدگان سامانه هوشمند شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 524583 و شناسه ملی 14004936639 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/24 تصمیمات 
ذی�ل اتخ�اذ ش�د : . آق�ای وحی�د جعف�ر رمزی ب�ه ش�ماره ملی 
0943291941 به س�مت مدی�ر عامل و نایب رئی�س هیئت مدیره 
انتخ�اب گردید -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از 
قبی�ل چک ، س�فته ، ب�روات ، قراردادها و عقوداس�امی و اوراق 
اداری با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )346670(
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آروین پیام امید سهامی خاص 

به شماره ثبت 359635 و شناسه ملی 10104076005 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1396/08/29 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : ابراهیم احمدی 
نژاد به ش�ماره ملی 0939062542 -فاطمه احمدی نژاد به ش�ماره 
مل�ی 0945662882 - فریبرز رحیمی کاریجانی به ش�ماره ملی 
2259905773 ب�ه س�مت اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 س�ال 
انتخ�اب گردیدند. پیام رحمانی به ش�ماره ملی 3256356214 به 
عن�وان بازرس اصلی و ندا خدامی به ش�ماره مل�ی 0453437141 
به عن�وان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی انتخاب گردید. 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 بتصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )346675(
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آروین پیام امید سهامی خاص 

به شماره ثبت 359635 و شناسه ملی 10104076005 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1395/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : پیام رحمانی به ش�ماره 
ملی 3256356214 به عنوان بازرس اصلی و ندا خدامی به شماره 
ملی 0453437141 به عنوان بازرس علی البدل برای 1س�ال مالی 

انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )346676(

آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره دادنامه: 139700223009000082 تاریخ: 1397/2/3یگان کاش�ف: گمرک شهید رجایی بندرعباس متهمین: 1- مهرداد شکوری 
کلید بری فرزند انوش مدیر عامل شرکت درنا صنعت شفق گیل 2- میاد مرادی فرزند ابراهیم اظهارکننده کاا. آدرس هر دو: بندرانزلی، 
غازیان، خیابان رمضانی، کوچه ش�هید پادگان، س�اختمان مقیمی، طبقه دوم، س�مت چپ موضوع اتهام: مباشرت در قاچاق 21600 لیتر 
نفتگاز مرجع رسیدگی: شعبه سوم رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس گردشکار: به تاریخ 1397/2/3 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم رسیدگی به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل 
اس�ت و پرونده کاس�ه فوق الذکر جهت رسیدگی تحت نظر قرار دارد. ماحظه می گردد حس�ب گزارش 95/69950 مورخ 1395/5/2 
گمرک شهید رجایی بندرعباس مبنی بر اینکه شرکت مذکور توسط اظهار کننده کاا بنام میاد مرادی طی یک فقره اظهارنامه صادراتی 
کوتاژ 6982524 تعداد 400 بشکه گریس پایه کلسیم به وزن خالص 72000 کیلوگرم به مقصد کشور امارات به آن گمرک اظهار می نمایند 
که پس از نمونه برداری و ارس�ال نمونه به موسس�ه استاندارد مش�خص می گردد کاا حاوی 30 درصد مشابهت نفت گاز بوده که درصد 
اعامی جزء ماهیت کاا نبوده و نتایج آزمون با اظهار صاحب کاا مطابقت نداشته. بر این اساس کاا توقیف و پرونده متشکله براساس 
قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز مصوب 1397/10/3 به اداره تعزیرات حکومتی اس�تان هرمزگان ارس�ال و پس از ثبت و جری تشریفات 
قانونی به این شعبه ارجاع می گردد. شعبه اقدام به احضار متهمین از طریق آدرس اعامی نموده اما نامبردگان در شعبه حاضر نشده و 
ایحه دفاعیه ای نیز ارائه نکرده اند، ظاهراً متواری می باشند. علی ایحال شعبه با عنایت به بررسی اسناد و مدارک و مستندات موجود 
در پرونده، ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند یکتا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای شعبه: در خصوص اتهام 
آقای 1- مهرداد ش�کوری کلید بری فرزند انوش مدیر عامل ش�رکت درنا صنعت شفق گیل 2- میاد مرادی فرزند ابراهیم اظهار کننده 
کاا دائر بر مباشرت در قاچاق 21600 لیتر سوخت به ارزش 740235370 ریال. با توجه به صورتجلسه کشف، مبنی بر اینکه پس از اظهار 
کاا به گمرک مشخص می گردد کاای موضوع اظهارنامه با کاای اظهار شده مطابقت نداشته و کاای اظهار شده پس از انجام آزمایش 
مش�خص می گردد دارای 30 درصد س�وخت از نوع نفت سفید می باشد. عدم حضور متهمین و عدم ارسال ایحه دفاعیه و با عنایت به 
مدارک و مستندات موجود در پرونده، شعبه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 67 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز مصوب 1392/10/3 عاوه بر ضبط کاای مکش�وفه، مش�ارالیهما را به پرداخت مبلغ 4441412220 ریال جزای نقدی در حق دولت 
و ممانعت از فعالیت شرکت به مدت یکسال محکوم می نماید. ضمنا سهم هر یک از متهمین یک دوم از کل جزای نقدی می باشد. رای 

صادره غیابی و قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. دفتر مقرر است پس از ثبت پرونده از آمار کسر و وفق مقررات اقدام گردد.
سااری- رئیس شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس

آگهی اباغ دادنامه
 نظ�ر به اینکه متهم آقای اله بخش ش�هبخش فرزند قاس�م به ش�ماره ملی 3620122512  در پرونده کاس�ه 
139300123011000971 فعا”مجه�ول الم�کان از حی�ث اته�ام قاچ�اق کاا )ل�ودر( به موجب دادنامه ش�ماره 
139700223011001276 مورخ�ه 1397/06/20 نامب�رده را غیابا”ع�اوه بر ضبط کاا به نف�ع دولت به پرداخت 
جریم�ه نق�دی به مبلغ 4154071358 ریال محک�وم گردیده، لذا در اجرای تبصره ذیل م�اده 302 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاهه�ای عمومی و انقاب در امور مدنی به مش�ارالیه اب����اغ می گ�ردد که ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش�ار این آگهی، اعتراض خود را به ش�عبه شش�م ویژه رس�یدگی به امور قاچاق کاا و ارز تعزیرات 
حکومت�ی بندرعباس واقع در چهارراه مطهری جنب دادس�رای عمومی و انق�اب، اداره کل  تعزیرات حکومتی 
اس�تان هرمزگان اع�ام و در غیر اینصورت پس از مضی م�دت قانونی دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاش�ته 

خواهد شد.
علي خشنود - رئیس شعبه ششم بدوي تخلفات قاچاق کاا وارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس

حصروراثت
آقای اصغر ش�هرت مرادی فرزند علی داد بشناسنامه 126 صادره از اهواز درخواستی به خواسته صدور گواهی 
حصروراث�ت تقدی�م و توضیح داده که مادرش مرحومه خدیجه ش�هرت ش�جاعی شناس�نامه 2870 صادره از 
هندیج�ان در تاری�خ 96/12/17در اقامت�گاه دائمیش ف�وت و ورث�ه اش عبارتند از:1-متقاضی با مش�خصات 
باا2-اس�ماعیل ال ب�و مرادی فرزند عل�ی داد ش.ش899 3-مهدی مرادی فرزند عل�ی داد ش.ش 58 صادره 
از اغاجاری4-ابراهی�م ال بو مرادی فرزن�د علی داد ش.ش 346 ص�ادره از رامهرمز)فرزندان ذکور متوفی(5–
مرضی�ه ال ب�و مرادی  فرزند علی داد ش.ش 6629 صادره آغاجاری6-مریم مرادی  فرزند علی دادش.ش 473 
ص�ادره از آغاجاری)فرزن�دان اناث متوفی(7 –علی داد ال بو مرادی  فرزند محمدحس�ن ش.ش 166  صادره از 
رامهرمز)همس�ر متوفی( و اغیر.  اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6747قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه-رحمت اه اکبری

حصروراثت
آقای حمزه ش�هرت بیلکی)ذینفع( فرزند فرج اه بشناس�نامه 90 صادره از اغاجاری درخواس�تی به خواس�ته 
ص�دور گواه�ی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم غاوی ش�هرت ش�ریفی شناس�نامه 221 صادره از 
هندیج�ان در تاریخ84/12/9در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه اش عبارتند از:1-علی رضا ش�ریفی فرزند غاوی 
ش.ش 211 صادره از هندیجان2-عبدالرضا ش�ریفی فرزند غاوی ش.ش202 صادره از هندیجان)فرزندان ذکور 
متوفی(3-گلی ش�ریفی فرزند غاوی ش.ش 1 صادره از ماهش�هر4-حلیمه ش�ریفی فرزند غاوی  ش.ش 775 
ص�ادره از بهبهان5–فاطمه ش�ریفی  فرزند غاوی ش.ش 2104 صادره آغاجاری)فرزندان اناث متوفی(6-نس�اء 
باقری فرزند اسدش.ش 21 صادره از امرد)همسر متوفی(و اغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی 
ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6748مسئول شعبه3شورای حل اختاف شهرستان امیدیه

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم تراز اه افشار فرزند عنایت اه
خواهان آقای/خانم عمران زرگانی دادخواستی به طرفیت خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره کاس�ه پرونده 9709986136500485 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
امیدیه ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/11/23 س�اعت 10 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع  ماده 
73 آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتش�ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امیدیه

    اخطاریه
ن�ام اخطار ش�ونده:علیرضا نیکن�ام   به نش�انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 ش�ورای 
حل اختاف شهرس�تان بهارس�تان وقت حضور:1397/11/13  س�اعت:15:30علت حضور:وقت 

رسیدگی.
   م الف/285          شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

      اخطاریه
نام اخطار شونده:علیرضا نیکنام محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان 

وقت حضور:1397/11/17      ساعت:15:30علت حضور:وقت رسیدگی.
   م الف/286   شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی اجرائیه 
خواهان: هادی منیری خانقاه فرزند: یوسف  محل اقامت: مسجدسلیمان-هوانیروز-منازل شهید داوطلبی-بلوک 29 طبقه دوم غربی 
خوانده: عادل عالیپور مجهول المکان به موجب دادنامه ش�ماره 938/97 مورخ 97/8/23 دادگاه عمومی مسجدس�لیمان شعبه دوم  
حکم مبنی بر الزام محکوم علیه در حضور دفترخانه و انتقال سند رسمی و پاک یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 37243-565 

در حق محکوم له صادر می گردد.
شماره : 6750شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  206TU5ب�ه  پ�ژو  س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NAAP13FE4JJ685978 و ش�ماره موت�ور:172B0045454و ش�ماره انتظامی: 52-612 ج 
61متعلق به خانم/آقای : سید حسین قاسمی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د دی ام هاچ بک به ش�ماره شاس�ی: 
S1442283172589  و ش�ماره موتور:00991291و ش�ماره انتظامی: 52-532 ص 29متعلق به 

خانم/آقای : ذبیح اله سلیمی نیا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
( خ�ودروی س�واری س�مند SE XU7ب�ه ش�ماره شاس�ی:  ب�رگ سبز)شناس�نامه  اص�ل 
NAACN1CM2CF202059 و ش�ماره موت�ور: 12491022811و ش�ماره انتظامی: 65-415 ج 

84متعلق به خانم/آقای : علی رود مشکی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناسنامه ( و اصل سند کمپانی خودروی سواری پراید 141SXبه شماره شاسی: 
S3482290352018 و ش�ماره موتور:4349361و ش�ماره انتظام�ی: 52-345 ب 37متعلق به 

خانم/آقای : زهرا قاسمی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پراید جی تی ایکس آی به ش�ماره شاس�ی: 
S1412285276373 و ش�ماره موتور:1767454و ش�ماره انتظام�ی: 36-795 د 45متعلق به 

خانم/آقای : سید امین بلند اشیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

آگهی حصر وراثت
آقای س�یاوش  شهرت کاظمی  نام پدر محمدحسین   بشناس�نامه 1465 صادره از مسجدسلیمان در خواستی 
بخواس�ته صدور گواه�ی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش   مرحوم محمدحس�ین  ش�هرت کاظمی  
بشناسنامه 1315  صادره از اندیکا در تاریخ 95/10/25 در  اندیکا اقامتگاه دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند 
از :1-س�یاوش کاظمی  )فرزن�د متوفی(2-علی اکبر کاظمی )فرزند متوفی(3-عل�ی کاظمی )فرزند متوفی(4-

س�هراب کاظمی  )فرزند متوف�ی(5- فاطمه کاظمی )فرزند متوفی(6- مهین کاظم�ی  )فرزند متوفی(7-ناهید 
کاظم�ی  )فرزند متوفی(8-زینب کاظمی  )فرزند متوفی(9-نازک جان احمدی)همس�رمتوفی(مرحوم بجزافراد 
یادش�ده ورثه دیگری ندارد.اینک با تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

شماره: 6751شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا
برگ اجرائیه

مش�خصات محکوم له نام: فاطمه نام خانوادگی: ش�اپوری نام پدر: ذبیح اله نشانی محل اقامت 
: ش�هر جدید هش�تگرد – خ امام رضا – بلوار غدیر پش�تیبانی قطعه 70 –بلوک 30 – واحد 18  
مش�خصات محکوم علیه نام : بهروز نام خانوادگی: امیدوار نام پدر: نورعلی نشانی محل اقامت 
: مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه ش�ماره 1231/96/12/26 شورای حل اختاف شعبه 
ش�هر جدید هشتگرد محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ دو میلیون و پانصد و بیس�ت هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان 
وص�ول بر مبنای ش�اخص تورمی بانک مرکزی  در حق محکوم له و پرداخت  نیم عش�ر دولتی 
در حق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه:1-پس از اباغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف�اد آن�را بموقع اجرا بگذارد. 2-ترتیبي براي پرداخت محک�وم به  بدهد. 3-مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. و در صورتیکه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحْا اعام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش�ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ�ود را معرفی نکنید ی�ا صورت خاف واق�ع از دارایی خود بدهید بنحوی ک�ه اجرای تمام یا 
قس�متی از مفاد اجرائیه متعس�ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4-عاوه بر موارد باا که قس�متی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباش�د به مواردی از 
قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اج�رای محکومیت های مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس�ت . توجه 

نموده و به آن عمل نمایند.
شماره دادنامه 325  شورای حل اختاف شهرجدید هشتگرد  

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
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی ش�ماره 139760315007001656 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد 
ثبت�ی حوزه ثبت مل�ک آبدانان تصرفات مالکان�ه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس�امی 
ایران به نمایندگی اداره کل ورزش و جوانان اس�تان ایام در یک باب س�اختمان به مس�احت 
5634/83 مربع پاک1375 فرعی از16 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان-ش�هرمورموری- 
خیابان ش�هیدباهنر اهداء ش�ده از طرف آقای عزیز تاجمیر ومنتس�ب به مالکیت رسمی عزیز 
تاجمیر محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
می ش�ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
م�ی توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و 
پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتش�ار نوبت اول1397/10/8تاریخ انتشار نوبت 

دوم:10/23 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

مفقودی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی ) گواهینامه موقت ( اینجانب اسحق فرامرزی نمداد فرزند یار محمد بشماره شناسنامه 
5360028025 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی صادره از 
دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود بشماره 2529914 تاریخ 96/5/18 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 

باشد . از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود ارسال نماید .
278- شاهرود
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511/121آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتشره قبلی به خانم معصومه ش�کاری بافقی فرزندعزیز ووحید نیاستی فرزنداسکندر وسیده اکرم اربابی 
محمدآباد فرزند سیدمحمد وولی صالحی فرخدکه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه 
بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه وغیره بموجب حکم شماره9609977576900093-96/2/7در پرونده  کاسه19/950289حکم به الزام 
خواندگان به نحوتضامنی به پرداخت مبلغ 286000000 ریال ونیزتاخیرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ تقدیم دادخواست)95/11/19(بانضمام هزینه 
دادرسی وحق الوکاله در حق خواهان صادر واعام 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  شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/122آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم سمیه دشتبانی ومسعودفضلی یزد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست موسسه 
اعتباری ملل علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700824 در پرونده  کاسه970286دادگاه عمومی 
حقوقی مش�هدمتضامنا به پرداخت مبلغ232/988/666ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک 
مرکزی ازتاریخ صدور چک تازمان وصول ومبلغ16/188/331ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق 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 است.
منشی دفتر شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/123آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی کوه نور دایرانق مجهول المکان اباغ می ش�ودکه در پرونده کاس�ه 29/970432طبق 
دادنامه شماره9709977577900344 به استردادبیمه نامه وگواهی نامه اقای هادی قنات کار...بعاوه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 

محکوم گردیده اید.مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.
مدیردفترشعبه29دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/124آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمودخروش�ی مجهول المکان اباغ می شودکه در پرونده کاس�ه 26/970641طبق دادنامه 
ش�ماره9709977577601449 به پرداخت مبلغ700000000ریال اصل خواس�ته ومبلغ42741000ریال هزینه دادرسی محکوم گردیده اید.

مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.
مدیردفترشعبه26دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/125آگهي 
بدینوس�یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي مس�لم قاس�می فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای حمیدنصرتی 
س�عدآبادعلیه ش�ما  بخواسته مطالبه وجه س�فته بموجب حکم ش�ماره 9709977509301410در پرونده کاس�ه 254/970889به حکم 
برمحکومیت خوانده )آقای مس�لم قاسمی(به پرداخت مبلغ30/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ823000ریال بابت خسارت وارده به 
س�بب دادرس�ی ومبلغ 150/000ریال جهت حق الدرج آگهی درحق خواهان صادرواعام می دارد النهایه درموردادعای خواهان نسبت به 
خواس�ته ردیف)ج(باالتفات به اینکه سفته یادشده واخواست نگردیده لذا ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/7/12 الی یوم ااداء براساس 
شاخص بانک مرکزی محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی  قابل واخواهي دراین شورا است 
منشی شعبه 254 شوراي حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/126آگهی اباغ اجرائیه
آقای محمدرضا گوهری پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای حامدکاظمی یزدی علیه شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه27/970232 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ416/092/000ریال گردیده است لذا مراتب وفق مواد 118-9-
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.
مدیردفترشعبه27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/127آگهی اباغ اجرائیه 
 بدینوس�یله پی�رو  آگه�ی ه�ای قبلی ب�ه آقای کری�م اه ه�ادوی مجه�ول المکان می باش�د اباغ م�ی گردد طب�ق دادنامه  ش�ماره 
9709977577901310در پرونده کاسه29/971129به پرداخت مبلغ بیست ودو میلیون وچهل هزارریال بعاوه هزینه دادرسی وخسارت 
تاخیرتادیه  محکوم شده اید و اجرائیه علیه شما صادر گردیده است لذا ظرف 10 روز از انتشار این آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/128آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده محس�ن براتی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک ملت علیه ش�ما 
بخواس�ته مطالب�ه وجه چک بموج�ب حک�م ش�ماره 9709977458400900به تاری�خ97/8/12 در پرون�ده  کاس�ه 54/970309 به 1- 
مبلغ38/047/402ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ2/885/592ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکای دادگستری به مبلغ1/370/000ریال 4-خسارت  تاخیرتادیه ازباقی مانده تسهیات اعطائی به مبلغ26/648/035ریال ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/4/27الی اجرای حکم بااحتساب سود12درصد درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه54شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/129آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده حس�ین افکاری فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک مهراقتصادعلیه 
ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9509977458401093به تاریخ95/12/22 در پرونده  کاس�ه 54/950716 به 1- 
مبلغ52/000/000ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ1/910/000ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی ودرج درروزنامه 3-حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت  تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ95/1/24 تااجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه54شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/130آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده جوادتوانائی مروی فرزند محمدصادق فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اعتماد 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600300671به تاریخ97/6/18 در پرونده  کاسه 229/970270 به 1- 
مبلغ170/000/000ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ3/397/000ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3-حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت  تاخیرتادیه اززمان تاریخ تقدیم دادخواست مورخ97/4/16 تااجرای حکم برمبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دردایره اجرای حکم درحق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره 2شهرستان مشهد

511/131آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده زهرافتح آبادی فرزندمحمد علی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک 
ملت علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301289به تاریخ97/10/1 در پرونده  کاسه229/970658 به 
1- مبلغ120/907/513ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ3/833/343ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3-حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت  تاخیرتادیه اززمان باقیمانده تسهیات اعطایی به مبلغ109/624/311ریال 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/6/26 تایوم وصول به ماخذ 24درصد بااحتساب دردایره اجرای احکام درحق خواهان صادر محکوم شده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره 2شهرستان مشهد

511/132آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی آقای مصطفی رحیم زاده س�ینی که فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست حسین قاینی بطرفیت شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977503402090 شماره پرونده کاسه 971414ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ23/400/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبلغ636/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و45 هزارتومان روزنامه وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1397/04/12لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفترشعبه154شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/133آگهی 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده رسول اسماعیلی فرزندعباس که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مهراقتصاد 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9509975600300841به تاریخ95/9/22در پرونده کاسه 229/950558به1-
مبلغ170/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ4/960/000ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه3-حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه229شورای حل اختاف مجتمع شماره 2شهرستان مشهد

511/134آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به امیر باقریان براتی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای حمیدرضا طالبی  بطرفیت ش�ما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504501236در پرونده کاسه 970821 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 35000000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 704500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفترشعبه178شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/135آگهی 
پیرو آگهی های قبلی حسین جهانگیری رادبه فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای محمدمهدی رجبعلی پورچرمی 
بطرفیت ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504501206در پرونده کاس�ه 970793 حکم یک  فقره چک 
عهده بانک س�په بش�ماره وتاریخ ومبلغ986393-96/3/10-30000000ری�ال حکم به محکومیت خوانده/تضامن�ی خواندگان بپرداخت 
مبلغ30000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ697000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان صادر ودرحق 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 دفترشعبه178شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/136آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای امین اه اس�دی مقدم فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواست آقای علیرضا هروی باوکالت 
آقای س�یدمجتبی علوی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504201160در پرونده کاسه 970691 
حکم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ137800000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان محکوم شده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/137آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی آقای حمیدرضا مفیدرضوانی که فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست مهدی زرقانی بطرفیت شما 
بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977503402091شماره پرونده کاسه 971560ضمن صدورحکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ154/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ2/247/300ریال بابت هزینه دادرسی و45هزارتومان روزنامه وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ1393/09/20 برمبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفترشعبه154شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/138آگهی اباغ دادنامه
پی�رو آگه�ی های قبل�ی محمدعلی رضایی وحس�ن قرائی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای بطرفیت ش�ما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504200628در پرونده کاسه 970058حکم بالمناصفه خواندگان به پرداخت 
مبلغ200000000ریال بابت بخشی از وجه فاکتور شماره54 مورخ95/5/28 وهزینه دادرسی به مبلغ2854000ریال وحق الوکاله طبق تعرفه 
کانون وکا وخسارت تاخیرتادیه ازتقدیم دادخواست مورخ97/2/1 برمبنای شاخص بانک مرکزی درتایوم اادا درحق خواهان درحق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفترشعبه170شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/139آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی محمدرضا مقصودی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای امیدداوری بطرفیت شما بخواسته 
مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977503300967 پرونده کاسه 970561به پرداخت مبلغ200/000/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ288800تومان بابت هزینه دادرس�ی و45هزارتومان هزینه آگهی وحق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست97/6/13 لغایت یوم الوصول محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه150شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم صدیقه صاحبی داراي شناس�نامه ش�ماره 2 به شرح دادخواست به کاس�ه230/970/816 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمداس�معیل چزکی به شناس�نامه 19 در تاری�خ1397/9/23 دراقامتگاه  دائمي 
خ�ود ب�درود زندگي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-صدیقه صاحبی فرزند حس�ن به ش ش2متول�د1341 صادره 
اززبرخان همس�رمتوفی2-مهدی چزگی فرزند محمداس�معیل به ش ش 3846 متولد1360 صادره ازمشهد فرزندمتوفی3-فاطمه چزگی 
فرزند محمداس�معیل ب�ه ش ش 0920762311متولد1369 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی4-حس�ین چزگی فرزند محمداس�معیل به ش 
ش 6148متولد1363 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی5-حس�ن چزگی فرزند محمداس�معیل به ش ش 6698متولد1366 صادره ازمش�هد 
فرزندمتوفی6-ه�ادی چزگ�ی فرزند محمداس�معیل به ش ش4933 متول�د1361 صادره ازمش�هد فرزندمتوفی 7-مری�م چزگی فرزند 
محمداسمعیل به ش ش 2670 متولد1358 صادره ازمشهد فرزندمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي امین عبادی داراي شناس�نامه شماره 2406 به شرح دادخواست به کاس�ه230/970785 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا عبادی به شناس�نامه 887 در تاریخ 97/6/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-زهرا زینلی ف عطاقلی ش859 ت1339 ص مش�هد همس�رمتوفی 2-امین 
عبادی ف غامرضا ش2406 ت1363 ص مش�هد فرزند متوفی3-ایمان عبادی ف غامرضا ش1-002418-092 ت1368 ص مش�هد فرزند 
متوفی4-س�مانه عبادی ف غامرضا ش1327 ت1362 ص مشهد فرزند متوفی5-محسن عبادی ف غامرضا ش1514 ت1353 ص مشهد 
فرزند متوفی6-صادق عبادی ف غامرضا ش68 ت1358 ص مشهد فرزند متوفی7-افسانه عبادی ف غامرضا ش1890 ت1357 ص مشهد 
فرزند متوفی 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 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/142رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم طیبه نوائی حصار  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972061 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان حاجی قدیرنوائی حصار به شناسنامه 160 در تاریخ 65/3/25 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سکینه عباسیان حصار-همسرمتوفی2-طیبه نوائی حصار-فرزند3-کبری نوائی حصار-
فرزند4-طاهره نوائی حصار-فرزند5-زهرا نوائ�ی حصار-فرزند6-عذرا نوائی حصار-فرزند7-خدیجه نوائی حصار-فرزند8-فاطمه نوائی 
حصار-فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/143رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم طیبه نوائی حصار  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972029 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه عباسیان حصار به شناسنامه721  در تاریخ97/9/2  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-طیبه نوائی حصار-فرزند2-طاهره نوائی حصار-فرزند3-زهرا نوائی حصار-فرزند4-
کبری نوائی حصار-فرزند5-خدیجه نوائی حصار-فرزند6-عذرا نوائی حصار-فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/144رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سیدکاظم امامیان شیرازی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972027 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مریم نوروزیان به شناسنامه 68804 در تاریخ 97/7/4 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-س�ید کاظم امامیان شیرازی-همسرمتوفی2-سیده بهاره امامیان شیرازی-
فرزندمتوفی3-سیدمحمدرضا امامیان شیرازی-فرزندمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/145رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه خانم رئیسیان زاده داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971992 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغری حاجیان به شناسنامه 1380 در تاریخ96/12/27  دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-رضامحم�ودی –فرزند2-کریم محمودی –فرزند3-رحیم محمودی –
فرزند4-نیره محمودی –فرزند5-افس�انه محمودی –فرزند6-س�میه محمودی –فرزند7-معصومه رئیسیان زاده-مادرمتوفی8-علیرضا 
محمودی-همس�ر  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/146رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حمیدرضا ش�اکریان فرد داراي شناسنامه شماره  به ش�رح دادخواست به کاسه971985 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نم�وده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان زهراگوهری به شناس�نامه 5 در تاری�خ97/7/20  دراقامتگاه  دائم�ي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-فاطمه رمضانی-مادرمتوفی2-مسعودش�اطر-فرزند3-نیره شاطر-فرزند4-
حمیدرضاش�اکریان-فرزند5-منصوره شاکریان-فرزند  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/147رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم طاهره درخشان داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972067 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صدیقه س�رخوش به شناسنامه 18 در تاریخ96/8/14  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طاهره درخشان –فرزند2-فاطمه درخشان-فرزند3-ام لیا درخشان -فرزند  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/148رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمودعرب زاده بهابادی داراي شناس�نامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972041 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن عرب زاده به ابادی به شناسنامه 619584 در تاریخ97/6/9  دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-خیرالنساءکارگر دهنودشتی-همسرمتوفی2-فاطمه عرب زاده فرزند3-
نرگس عرب زاده فرزند4-محمدرضا عرب زاده فرزند5-اشرف عرب زاده فرزند6-احمد عرب زاده فرزند7-محمود عرب زاده فرزند  اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/149رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسین سلطانی اول یدکی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972082 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اله وردی سلطانی اول یدکی به شناسنامه 193 در تاریخ88/7/18  دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین سلطانی اول یدکی-فرزند2-شمسی سلطانی اول یدکی-
فرزند3-غامعلی سلطانی اول یدکی-فرزند4-فاطمه سلطانی اول یدکی-فرزند5-رقیه سلطانی اول یدکی-فرزند6-سمیرا سلطانی اول 
یدکی-فرزند7-مسلم سلطانی اول یدکی-فرزند8-عذرا جر-همسرمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا-شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محس�ن ش�عری شبانکاره داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972089 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدشعری شبانکاره به شناسنامه 4 در تاریخ 97/4/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-خورشید مدقق-همسرمتوفی2-علی شعری شبانکاره-فرزند3-مریم شعری 
شبانکاره-فرزند4-حمیده شعری شبانکاره-فرزند5-مرضیه شعری شبانکاره-فرزند6-اشرف شعری شبانکاره-فرزند7-مرتضی شعری 
شبانکاره-فرزند8-مسلم شعری شبانکاره-فرزند9-محسن شعری شبانکاره-فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضاصبوری ش�اندیز داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواس�ت به کاسه971976 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زهرازارعین به شناس�نامه 303 در تاریخ 97/4/26 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:رضا صبوری شاندیز-همسرمتوفی2-مریم صبوری شاندیز-فرزند3-میثم صبوری 
شاندیز-فرزند4-منیره صبوری شاندیز-فرزند5-مجتبی صبوری شاندیز-فرزند6-محمد صبوری شاندیز-فرزند  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد

511/152رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي ایلیا خالقی فرقانی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972090 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی خالقی فرقانی به شناسنامه 3940 در تاریخ 97/9/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ایلیا خالقی فرقانی-فرزند2-ارسان خالقی فرقانی-فرزند3-ندا ارجمند-همسر4-
خدیجه منتظر الظهور-مادرمتوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/153رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید پرویز موسوی نژاد مقدم داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه972052 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بی بی زهرا موسوی نژاد مقدم  به شناسنامه 140 در تاریخ 97/8/25 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید پرویز موسوی نژاد مقدم-برادر ابوینی 2- بی بی آغا موسوی 
نژاد مقدم-خواهر ابوینی 3- پروین موسوی نژاد مقدم –خواهر ابوینی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/154رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان امیر شیرین زاده  رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972284 ازاین دادگاه درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم شیرین زاده  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه مجردی مشهدی)همسر(2-اسماعیل 3- امیر 4-الهام همگی شیرین زاده فرزند متوفی  اینک 
باانجام 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 آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/155رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان محمد امیر بارانی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972237 ازاین دادگاه درخواست 
گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا جرک  دراقامتگاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-فرشته 2-فرزانه 3-علیرضا همگی بارانی )فرزند(4-محمد امیر بارانی )همسر( اینک باانجام 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 آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/156رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان ایران امیری رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972414 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان امین امیری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به: 1-ایران 2- حس�ین 3- طوبی 4-لیلی همگی امیری )فرزند (  اینک باانجام 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 آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/157رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان عبداله ش�یخ ااس�امی رونوش�ت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 972332 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی شیخ ااسامی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عبداله 2- محمد حسن 3- طیبه 4-زهرا همگی شیخ ااسامی )فرزند(  اینک باانجام 
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 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/158رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان احسان چمنی رونوشت حصر وراثت فرزند به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 972295 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا چمنی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به: 1-کبری تواضع )همسر(2-احسان 3-اسما همگی چمنی )فرزند (4-حوا تواضع)مادر(  اینک باانجام 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 آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/159رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان مجتبی قدیری رونوش�ت حصر وراثت فرزند علی اصغر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 972387 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رفعت حاجی زاده   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-مرصع ابراهیمی )مادر( 2-س�میه 3-مجتبی همگی غدیری )فرزند(  اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را 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 شد
شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/160رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  حس�ن سنگین رضوانی  دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواس�ت به کاسه 972013 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اله سنگینی به شناسنامه 147 در تاریخ 1397/10/3 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسن سنگین رضوانی فرزند 2-خدیجه سنگین رضوانی فرزند 
3- عذرا سنگین رضوانی فرزند 4- حلیمه سنگین رضوانی فرزند 5- فاطمه سنگین رضوانی فرزند 6- حسین سنگین رضوانی فرزند ؛ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/161رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  سید امین حسینی منزل آباد  دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 972049 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا حسینی منزل آباد به شناسنامه یک در تاریخ 1397/8/3 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-س�ید ناصر حس�ینی منزل آباد فرزند 2-سید غامرضا 
حسینی منزل آباد فرزند3- سید عباس حسینی منزل آباد فرزند4- سید امین حسینی منزل آباد فرزند5- سید علی حسینی منزل آباد 
فرزند6- بی بی فاطمه حسینی منزل آباد فرزند7- بی بی زهرا حسینی منزل آباد فرزند8- بی بی اکرم حسینی منزل آباد فرزند9- بی بی 
اعظم حسینی منزل آباد فرزند 10- مریم رحمانی همسرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/162رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم  مهدی بغازیان  دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971994 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری گلی به  شناسنامه 64 در تاریخ 1397/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مهدی بغازیان فرزند؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/163آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
مشخصات اباغ شونده حقیقی: رضا ابراهیمی به نشانی مجهول المکان؛کاسه پرونده:11/970916؛وقت رسیدگی:1397/11/27 ساعت 9 ؛ 
خواهان: بی بی خانم شجاع فرزند علی اکبر ؛ خواندگان: محمود احمدی فرزند ابوالفضل و رضا ابراهیمی ؛ خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و 
تنظیم سند خودرو پراید به شماره انتظامی 65 ط 864 ایران 12 ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی-حقوقی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 11 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
انتشار آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/164آگهی
پیروآگهی های قبلی به مهدی رضایی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست ام البنین موحد دوست ابادی به 
طرفیت شما به خواسته مطالبه خسارت موجب حکم شماره 9709977540001167 در پرونده کاسه 970603 به پرداخت مبلغ 23/930/000  
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/000/000 ریال بابت افت قیمت خودرو و مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ 1/019/725 
ریال بابت تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 167شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/165آگهی 
خواهان س�ید هاش�م رباط جزی دادخواس�تی به طرفیت خدیجه چابک چمگرد  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید 
قرنی- نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970688 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/30 و ساعت 12تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/166آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهرداد پرهنر فرزند محمد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977509600237 صادره ازشعبه 257 درپرونده شماره 970003 محکوم به پرداخت مبلغ 73/500/000  ریال 
بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه بر اساس تغییر ش�اخص نرخ تورم از زمان سررسید چک 
موصوف 1396/2/25 تا یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1/048/000 ریال  بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و هزینه درج آگهی در روزنامه به مبلغ 450/000 ریال در حق  محکوم له آقای احسان قانعی رضائی مقدم فرزند محمود و نیم 
عشردولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری  شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/167آگهی 
کاس�ه پرونده:26/970915؛وقت رس�یدگی:1397/12/20 س�اعت 10 صبح ؛ خواهان: بانک مهراقتصاد؛ خوانده: فهیمه نیکخو نجم آبادی 
فرزندعلی ، مهدی نیکخوی فرزند علی اکبر مجهول المکان ؛ خواسته: درخواست سازش ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس�تور دادگاه به تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشرآگهی در مهلت مقرردفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/168آگهی 
کاس�ه پرونده:26/970902؛وقت رس�یدگی:1397/12/20 س�اعت 8 صبح ؛ خواهان: محسن بیک فرزند محمدرضا؛ خوانده: جواد عدالتی 
میرنامی فرزند هاشم مجهول المکان ؛ خواسته: اثبات ابراء دین و... ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی در 
مهلت مقرردفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید.و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/169آگهی اباغ دادنامه حکم ورشکستگی
بموجب دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان شرکت توسعه تجارت بهروان پاژ)سهامی خاص( به شماره ثبت 51696 بطرفیت1- شرکت نفت 
بهران 2- شرکت نفت ایرانول3- شرکت نفت سپاهان بخواسته صدور حکم به ورشکستگی بموجب دادنامه شماره 9709977578501142-

1397/09/05 و دادنامه اصاحی ش�ماره 9709977578501222 -1397/09/18 صادره از ش�عبه 35 دادگاه حقوقی مشهد حکم بر اعان 
ورشکستگی شرکت توسعه تجارت بهروان پاژ با تاریخ توقف 1395/12/30 و اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد نیز متصدی امر تصفیه 
می باشد و با رعایت ماده 413 قانون تجارت در اجرای ماده 435 این قانون قرار توقیف هیات مدیره و مهرو موم اموال شرکت توسعه تجارت 
بهروان پاژ تا تعیین تکلیف نهایی و ختم تصفیه ورشکستگی صادر واعام گردیده است این حکم بطور موقت اجرا می شود و ظرف 10 روز 
از تاریخ اباغ حکم از ناحیه اصحاب دعوا و ظرف یک ماه از تاریخ اعان حکم از ناحیه اشخاص مقیم کشور و ظرف دو ماه از ناحیه اشخاص 

خارج از کشور در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- صادق مختاریه

511/170آگهی
ش�ماره بایگانی: 971362. خواهان رونوش�ت علی اکبر حاتم زاده فرزند محمدجواد به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به  کاسه 
9709987514201352 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد جواد حاتم زاده در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� زهرا علینقی زاده بهارستانی )همسر( 2� زهرا 3� حمید 
4� رضا 5� علی اکبر 6� علی 7� یداه همگی حاتم زاده )فرزندان( اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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

511/171آگهی
خواهان رونوش�ت غامعلی زورقی فرزند علی به شرح دادخواست  تقدیمی ثبت شده به کاسه 971393 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم شهرکی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� قربانعلی 2� حسینعلی 3� محمدرضا 4� بتول 5� حمیده 6� سهیا 7� فریبا همگی زورقی )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

511/172آگهی
خواهان رونوشت محمد رضا فضل خدا فرزند عباس  به شرح دادخواست  تقدیمی ثبت شده به کاسه 971385 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس فضل خدا در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن منحصر است به: 1� منیره شالمیان )همسر( 2� محمدرضا 3� حمیده 4� زهرا 5� زهره 6� جواد همگی فضل خدا )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 

511/173آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای جواد صولتی فرزند رضا اباغ می گردد حسب پرونده کاسه 17/971078 و دادخواست ارائه شده از سوی خانم سیما 
سیف سفری فرزند هیبت اله به خواسته مطالبه نفقه جاریه همسر و فرزند در مورخه 1397/11/29 راس ساعت 8/30 در محل  دادگاه خانواده 
ش�عبه 17 مش�هد واقع در بلوار شفا نبش شفا 30 حاضر ش�وید .مراتب به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار آگهی تا خوانده از تاریخ نشر ظرف یک ماه با مراجعه به دفتردادگاه ضمن اعام نشانی کامل خویش نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید واا وفق مقررات اقدام می گردد.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/174آگهی
خواهان خانم زهرا قاسمی پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای پیمان راه  به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987501500943 شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/01 ساعت 9 تعیین که حسب دستور شورا 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 شورا  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در شورا حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � اکرم یوسفی

511/175آگهی
خواهان خانم مریم اکملی  دادخواستی به طرفیت خوانده اقای مهدی منصوری به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987501500940 شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/01 ساعت 8 تعیین که حسب دستور شورا 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 شورا  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در شورا حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � اکرم یوسفی

511/176رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم س�ید صادق ال ش�هیدی  دارای شناس�نامه ش�ماره 1073  به شرح دادخواست به کاس�ه 1543-97از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره حبشی  زاده امیر خیز به شناسنامه 493 در تاریخ 1396/1/27 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن ال شهیدی فرزند اکبر به ش.ش 49667 
متولد 1315 صادره از مشهد همسرمتوفی 2- عطیه ال شهیدی فرزند حسن به ش.ش 73965 ت.ت 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی 
3- راحله آل شهیدی فرزند حسن به ش.ش 15022 ت.ت 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- سعیده آل شهیدی فرزند حسن به ش.ش 
48800 ت.ت 1338 صادره از مش�هد فرزند متوفی  5- نویده آل ش�هیدی فرزند حسن به ش.ش 1321 ت.ت 1342 صادره از مشهد فرزند 
متوفی  6- پروین آل ش�هیدی فرزند حس�ن به ش.ش 1399 ت.ت 1337 صادره از مشهد فرزند متوفی  7- سید صادق ال شهیدی فرزند 
حسن به ش.ش 1073 ت.ت 1348 صادره از مشهد فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

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

511/177آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسداله فیضی فرزند فیض 
محمد

شماره بایگانی شعبه:971056 خواهان آقای حسین چادر باف یزدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسداله فیضی به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987508901054 شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 9 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 انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
آگهی تغییرات شرکت بهار دشت آرتا شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 48494 و شناسه ملی 10380648622
 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - س�مت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
مهران طوسیان فاح 0937923321 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آقای 
س�یامک قوامی به کد ملی 0941837610 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
اقای حسین کنعانی شر شر به کد ملی 0920471587 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل و درضمن امضا ثابت با رییس هیئت مدیر ه می باشد همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340852(

آگهی تغییرات شرکت کیان شهد قهستان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 40911 و شناسه ملی 10380566680

 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل 
اتخ�اذ ش�د : - آقای امی�د کاظمی خلخالی به ش�ماره مل�ی 0651783186 
به س�مت رئیس هیات مدی�ره و مدیرعامل خانم اله مالکی به ش�ماره ملی 
0937882054 به س�مت نائب رئیس هی�ات مدیره آقای غامعلی مالکی به 
ش�ماره ملی 5639810327 به س�مت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت اعم از چک 
- س�فته - بروات- قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای 

منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )340901(
آگهی تغییرات شرکت صبا طب آبتین شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 65055 و شناسه ملی 14007717104 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد – جنت – خیابان 
جنت 4 – خیابان جنت ش�رقی ) امام خمینی 23 ( – پاک 0 – پاس�اژ برلن 
– طبق�ه اول و ک�د پس�تی : 9137774838 تغییر یافت و م�اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343609(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه ایده آل کیفیت برتر 
توس

 درتاریخ 1397/10/12 به شماره ثبت 66739 به شناسه ملی 14008051127 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه ام�ور مربوط به صادرات و واردات 
کاا و قطعات خودرو و مشاوره در زمینه صادرات و واردات درصورت لزوم پس 
از اخ�ذ مجوزهای ازم از مراجع ذیرب�ط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی 
، شهر مشهد، /کوشش ، بلوار امام رضا ، خیابان امام رضا 40)شهید فرجامی 9( 
، پاک 13 ، طبقه همکف کدپستی 9165658678 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 500000 ریال نقدی 500000 ریال غیر نقدی میزان س�هم 
الشرکه هر یک از ش�رکا آقای مرتضی یوسفی به شماره ملی 0703248472 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای سیدحسین داودی مقدم به شماره ملی 
0934366098 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقای محمدحمید جودوی به 
ش�ماره ملی 0934533547 دارنده 500000 ریال س�هم الشرکه آقای حسین 
اورعی ما پور به شماره ملی 0944767869 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی یوس�فی به ش�ماره ملی 0703248472و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدحسین داودی مقدم 
به ش�ماره ملی 0934366098و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای محمدحمید جودوی به شماره ملی 0934533547و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای حسین اورعی ما پور به شماره ملی 0944767869و به 
س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها، عقود 
اس�امی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر میباش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343570(
آگهی تغییرات شرکت عمرانی یکتا سازه پارت گستر شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 57561 و شناسه ملی 14005686000
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1-آقای مهدی ثقفی نیک به سمت رئیس هیئت مدیره و به شماره ملی 
0944663575 2- آقای محمد ثقفی نیک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
به شماره ملی 0936214945 3-آقای محسن ثقفی نیک به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره و به شماره ملی 0920352121 شرکت برای مدت دوسال 
انتخاب گردیده اند - کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با 

امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343574(
آگهی تغییرات شرکت عمرانی یکتا سازه پارت گستر شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 57561 و شناسه ملی 14005686000
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق الع�اده مورخ 
1397/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای مهدی ثقفی نیک به شماره 
ملی 0944663575 2-آقای محمد ثقفی نیک به شماره ملی 0936214945 
3-آقای محسن ثقفی نیک به شماره ملی 0920352121 به سمت اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای علی عباس پور فضل آباد به 
سمت بازرس اصلی به شماره ملی 0945206135 و آقای علی صله باف مایانی 
به س�مت بازرس علی البدل به شماره ملی 0920033628 می باشند . روزنامه 

حمایت جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343583(
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر فواد یار شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 3633 و شناسه ملی 10980027011 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه م�ورخ 1397/04/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیین شد. -موسسه حسابرس�ی وخدمات مدیریت ارقام پویا 
به ش�ماره ملی 10380112106 به عنوان بازرس اصلی و موسس�ه حسابرس�ی 
و خدم�ات مدیریت وانیا نیک تدبیر ) حس�ابداران رس�می ( به ش�ماره ملی 
10320721862 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1396 مورد 

تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )343602(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آران پاست برتر تربت 
درتاریخ 1397/10/13 به شماره ثبت 3210 به شناسه ملی 14008053950 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید . بس�ته بن�دی - توزیع و پخش- حق 
العمل– واردات - صادرات انواع نایلون ، نایلکس و ظروف یکبار مصرف – اخذ 
وام و تس�هیات ریالی و ارزی از بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری دولتی و 
خصوصی داخلی و خارجی جهت شرکت – تهیه کاا از تولید کنندگان و توزیع 
آن در سراس�ر کش�ور – مشارکت با اش�خاص حقیقی و حقوقی –شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و عقد قرارداد و ایجاد شعب و 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای ازم درصورت لزوم 
پ�س از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت حیدریه 
، بخش مرکزی ، ش�هر تربت حیدریه، فردوس�ی ، کوچه شهیدبهش�تی 19 ، 
خیابان شهیدبهشتی ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9516618456 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا آقای محمد زنگنه به ش�ماره ملی 0690331711 دارنده 10000 
ریال س�هم الشرکه آقای حامد چلوئی به ش�ماره ملی 0703737521 دارنده 
990000 ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زنگنه به شماره 
ملی 0690331711و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
حامد چلوئی به ش�ماره ملی 0703737521و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل به مدت نامح�دود دارندگان حق امضا : 
امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت بطور کلی هر 
گونه قراردادی که برای ش�رکت ایجاد تعهد نمای�د با امضای مدیرعامل آقای 
حامدچلوئ�ی و یا نائ�ب رئیس هیئت مدیره آقای محم�د زنگنه همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
اانتش�ار حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تربت حیدریه )343605(
آگهی تغییرات شرکت کیهان نقش توس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 49737 و شناسه ملی 10380662324 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343611(

آگهی تغییرات شرکت رشد رهنمون طوس شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 47087 و شناسه ملی 10380634736

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1396 
و نامه ش�ماره 27553 مورخ 97/2/17 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی 95 به تصویب رسید. 2 - سرمایه 
ش�رکت از 105000000 ریال )210 س�هم و ارزش هر سهم 500000 ( به مبلغ کل 
111000000)222س�هم و ارزش ه�ر س�هم 500000 ریال ( افزای�ش یافت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید 3 -رامک دانش�مندی 0053012348 به 
عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ساینا احمدپور 0923970071 و آذین کشاورز 
2080865943 به عنوان هیات مدیره علی البدل برای مدت باقی مانده تصدی 
هیات مدیره تا تاریخ 98/7/30 انتخاب ش�دند 4- بتول زاهدی 2200041551 
ب�ازرس اصلی و هدی هنربخ�ش 0794986447 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )343614(
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اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم بانک توسعه وتعاون بامدیریت محمدرضا شریفی نشانی گرگان عدالت35جنب آموزشگاه کانون زبان 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-معصومه شیرافکن ساروی نام پدرغامرضا نشانی گرگان خ رودکی9مجتمع آفاق2-احمدلکزایی 
نام پدر حسین نشانی گلستان گرگان خ امام حسین بن بست دهقان کوچه سمت راست منزل شخصی3-مظاهر آخوند نژاد نام پدر حسین 
نشانی گرگان خ رودکی 9مجتمع آفاق4-اسماعیل هزار جریبی نام پدرابراهیم نشانی گلستان گرگان شهرک بهارستان بلوک1طبقه همکف 
مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه سیده معصومه سادات مدنی نام پدرسیدعبداله نشانی گلستان بندرگز خیابان 
اس�دی عرب روبروی بانک تجارت س�اختمان معقولی ط اول وکیل بانک توس�عه وتعاون بامدیریت محمدرضا ش�ریفی محکوم به: بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 9710091742002765 بایگانی960627وشماره دادنامه مربوطه9709971742000222محکوم علیهم 
محکومند به تضامنی بپرداخت مبلغ320/000/000ریال بابت اصل س�ود تامورخه1396/07/04وازاین تاریخ روزانه بمبلغ180000ریال براساس 
قرارداد تنظیمی بعنوان خسارت تاخیر تایوم الوصول که دراجرای احکام محاسبه میگردد وهم چنین هزینه دادرسی بمبلغ9/965/000ریال 
وحق الوکاله وکیل براس�اس تعرفه وآیین نامه کانون وکا درحق خواهان ونیز پرداخت نیم عش�ر دولتی که وصول آن برعهده اجرامیباشد 
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(
1393-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرگز-رضائی 

اجرائیه
    مش�خصات محک�وم له/محک�وم لهم تعاونی اعتباری امیدجلین درحال تصفیه با وکالت مع الواس�طه موسس�ه کاس�پین نش�انی 
اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان جلین بلوارامام رضا)ع(س�اختمان سرپرس�تی امیدجلین بامدیریت علی نعیمی وعلی ساعی راد 
بانمایندگی غامرضا پایین محلی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-مرضیه رجب�ی احمدآبادی ف مهدی مجهول المکان2-

مظاهر رضائی نام پدر رمضان نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان ایرانمهر باا ابوذر 35س�مت چپ درب2و3-میثم حسین 
نژاد نام پدرمحمدحس�ن نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان پیچ س�تاد امینی2 تنین12واحد2حسین نژاد4-سیدجمال حینی 
پیش�ین کاته نام پدر س�ید اسمعیل نشانی اس�تان گلستان گرگان شهرک بهزیستی کیانی4منزل ش�هید حسینی5-علی پاسندی 
یس�اقی نام پدرحمید نشانی استان گلستان گرگان پاساژمرس�ل طبقه 2واحد205محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
بش�ماره9710090059700531 بایگانی970266 وشماره دادنامه مربوطه9709970059700627 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت تضامنی مبلغ یک میلیارد ریال اصل خواسته ومبلغ سی وشش میلیون ودویست وبیست وهشت هزار ریال هزینه دادرسی 
ومبلغ بیس�ت وپنج میلیون ریال حق الوکاله مرحله بدوی درحق خواهان وپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت نیم عش�ر دولتی 
درحق دولت رای صادره غیابی وصول نیم عشر برعهده اجرای احکام مدنی میباشد محکوم علیه مکلف است 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 باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال 
خ�ود را ش�امل تعداد یامق�دار وقیمت همه ام�وال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وج�وه نقدی که بهرعن�وان نزد بانکها 
وموسس�ات 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 اززمان1سال قبل ازطرح 
دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اج�رای محکومیت مالی1394(4-خودداری محک�وم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 
7رادرپ�ی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوم�اده 16قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(5-انتقال مال 
بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
6یاج�زای نقدی مع�ادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(6-چنانچه صورت 
ام�وال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان من�وط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط 

محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
1435-رئیس شعبه8دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-زاهدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ثب�ت ش�ده  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  کاظ�م  فرزن�د محم�د  احم�د محس�نی  رونوش�ت حصروراث�ت     خواه�ان 
9709981720400694بایگانی970785/ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل 
تمس�کنی  فرزنداصغربه ش ش44دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-حدیثه تمس�کنی ف 
اس�ماعیل ش ملی2110942851فرزندمتوفی2-علی تمسکنی ف اسماعیل ش ملی 2111314897فرزند متوفی3-حبیبه طبرسا ف حسین 
ش ش5همسرمتوفی4-نجمه طبرسا ف عباس ش ش2مادر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 1486-مسئول دفترشعبه4شورای حل اختاف گرگان-خلیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای احمد جرفرزند ابراهیم بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه2/97/0077/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که ش�ادروان ابراهیم جر به شماره ملی3671478535درتاریخ88/10/23دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مش�روحه زیر1-اس�حاق جر ف ابراهیم ش ش2269028139محل صدور علی آب�اد ت ت42/3/20فرزند 
متوفی2-احم�د جر ف ابراهی�م ش ش2269455797 محل صدور علی آبادکت�ول ت ت59/4/1فرزند متوفی3-عصمت جرف ابراهیم ش 
ش2269657551مح�ل ص�دور علی آباد ت ت45/1/20فرزن�د متوفی4-زهرا جر ف ابراهی�م ش ش2269182804محل صدورعلی آباد ت 
ت52/7/1 فرزند متوفی5-لیا جرف ابراهیم ش ش2269489764محل صدور علی آباد ت ت61/5/1فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 1450-رئیس شعبه2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای اسماعیل رحیمی دارای شماره شناسنامه4591643298بشرح دادخواست بکاسه970129/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اصغر رحیمی به شناسنامه29درتاریخ 1397/9/29دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه ذیل میباشد1-اسماعیل رحیمی ف علی اصغر ش ش4591643298محل صدور 
ش�اهرود ت ت1338/8/20فرزند متوفی2-عیس�ی رحیمی ف علی اصغر ش ش4591614727محل صدور شاهرود ت ت1335/8/1فرزند 
متوفی3-احم�د رحیمی ف علی اصغ�ر ش ش2269386663محل صدور علی آب�اد ت ت1351/4/1فرزند متوفی4-مریم رحیمی ف علی 
اصغر ش ش2269489616محل صدور علی آباد ت ت1361/6/20فرزند متوفی5-ش�هربانو رحیمی ف علی اصغر ش ش2269645111محل 
صدور علی آباد ت ت1344/1/1فرزند متوفی6-حبیب رحیمی ف علی اصغر ش ش4591671690محل صدور شاهرود ت ت1341/7/1فرزند 
متوفی7-فاطمه رحیمی ف علی اصغر ش ش 2269409213محل صدورعلی آباد ت ت1355/1/1فرزند متوفی8-زهرا خویسه ف غامعلی ش 
ش 4591469875محل صدور شاهرود ت ت1318/8/10همسرمتوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
1452-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابوالفضل زرقی دارای شماره شناسنامه5026بشرح دادخواست بکاسه970081 /3-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان عباسعلی زرقی به شناسنامه 4درتاریخ 1395/6/22 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مشروحه ذیل1-حسینعلی زرقی ف عباسعلی ش�ش10محل صدور علی آباد ت ت1339/9/1فرزند 
متوفی2-ابوالفض�ل زرقی ف عباس�علی ش ش5026مح�ل صدور علی آب�اد ت ت1353/7/1فرزند متوفی3-علی زرقی ف عباس�علی ش 
ش887محل صدور علی آباد ت ت1363/6/30فرزند متوفی4-معصومه زرقی ف عباس�علی ش ش3997محل صدور علی آباد ت ت 12/16 
/1392فرزند متوفی5-کبری خیری ف محمد ش ش177محل صدور نیشابور ت ت1319/7/1همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در1نوبت 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.
1453-شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم زهرا کمرنوده فرزند علیرضا بشرح دادخواست بکاسه2/97/104/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که ش�ادروان یاسر ارشادی بشماره شناس�نامه 2121622136درتاریخ28 /97/7دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین 
الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به اف�راد مش�روحه زیر1-زهراکمرنوده ف علیرض�ا ش ش2269838203محل صدورعل�ی آباد کتول ت 
ت1363/6/30همسر  متوفی2-امه بهرامعلی نژاد ف بهرامعلی ش ش2269568540محل صدور علی آباد ت ت1333/1/1مادرمتوفی3-آوا 
ارشادی ف یاسر ش ش2260741940محل صدور علی آباد ت ت97/6/12فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دراجرای ماده361ق امورحس�بی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 1451-رئیس شعبه2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

آگهی مزایده مرحله اول
   در پرونده970838/موجب دادنامه شماره2617س�ال96صادره ازش�عبه11دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه شرکت لبنی وبستنی 
آیس�ان گلس�تان بمبلغ52/499/500 ریال درحق محکوم له محمدتقی نیک نیا ومبلغ1/800/000ریال بعنوان نیم عشردولتی محکوم 
وبدهکار میباشد که لوازم زیرتوقیف سپس کارشناسی وارزیابی شده است دستگاه موصوف پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی 
وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم 
نماین�د نظریه کارش�ناس باهمراه�ی خواهان محمد تقی نیک نیا ازلوازم توقیف ش�ده به آدرس گرگان روس�تای حیدراباد ش�هرک 
صنعتی گرگان ش�رکت لبنی وبس�تنی آیسان گلستان1-تابلو برق توضیح قدرت ایستاده فش�ار ضعیف5سلولی800آمپری 1دستگاه 
قیم�ت واحد 150/000/000ریال قیمت کل 150/000/000ریال مونتاژ ش�رکت البرز قدرت گلس�تان دارای کلی�د اتوماتیک اصلی مارک 
مرلین گرین 800آمپری وتعداد 14عدد کلید اتوماتیک مرلین گرین63الی250آمپری وتعداد46عدد فیوز مینیاتوری 25الی40آمپری 
3ف�از و7 عدد تکف�از مرلین گرین بهمراه25عدد کنترل فازبرنا و26عدد کنتاکنتور وبی متال25الی40آمپری تله مکانیک واش�نایدر 
الکتریک 2-تابلو بانک خازنی 5پله اتوماتیک112/5کیلو وار 1دستگاه 50/000/000ریال قیمت کل 50/000/000ریال فاقد کلیداتوماتیک 
اصل�ی ودارای رگاتوراتوماتی�ک مارک میا مدلRC-155 و5دس�تگاه خازن روغنی20الی30کیلو وارمارک مهرقش�م نتیجه ارزیابی 
باعنایت به بررس�یهای بعمل آمده درنظرگرفتن مشخصات فوق وباتوجه به اس�تهاک ارزش لوازم فوق الذکر بمبلغ200/000/000ریال 
اعام میگردد ضمنا درخصوص اموال رهنی مطابق س�ندرهنی بشماره4649مورخه88/04/11دفتراسناد رسمی شماره50وسندرهنی 
بش�ماره2469مورخه 1018/ 1389دفتراس�ناد رسمی شماره 54گرگان مربوط به بانک ملی شعبه میدان وحدت به استحضار میرساند 
لوازم کارشناس�ی ش�ده دراین نامه دراسناد مذکور رویت نشد لذا لوازم فوق الذکر براساس این اسناد رهنی جزء اموال در رهن بانک 
ملی ش�عبه میدان وحدت نمیباش�د  زمان مزایده روزچهارش�نبه  مورخه1397/11/10-س�اعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه 
چهارم اجرای احکام مدنی متمرکزدادگس�تری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و 
برنده مزایده کس�ی است که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد 
را نقدا" بحس�اب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب س�پرده واریز وقبض واریز شده راتحویل 
دای�ره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط 
وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازدستگاه مورد 
نظربازدید 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 خواهد شد5-مزایده با حضور نماینده 

محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
1482-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
  ش�ماره کاس�ه9709987157300270بایگانی 970272/ش�عبه 3ش�ورای ح�ل اخت�اف شهرس�تان گنب�د کاووس تصمی�م نهای�ی 
شماره9709977157300625خواهان رضا میر فرزند محمد بنشانی استان گلستان- گنبد کاووس خ علوی کوچه 23پ14خوانده بهمن دهانی 
انصافی فرزند شهدر بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطالبه دادرسی مطالبه وجه بابت...)رای شورا(درخصوص 
دعوی رضا میر بطرفیت بهمن دهانی انصافی بخواسته مطالبه مبلغ16/500/000ریال بااحتساب هزینه دادرسی وتاخیرتادیه باالتفات به محتویات 
پرونده ونظرباینکه خواهان درایضاح خواسته خویش معروض داشته درمورخ 97/2/29مبلغ خواسته راازطریق کارت بکارت بحساب خوانده 
واریزنمودم تقاضای رسیدگی بشرح خواسته رادارم وباتوجه به استعام انجام شده ازبانک ملی ایران بشماره2240مورخ1397/5/30صحت 
اظهارات خواهان را تایید نموده است واینکه خوانده مجهول المکان بوده ازطریق نشرآگهی دعوی گردیده که مشارالیه درجلسه حضورنیافته 
وهیچگونه دلیلی مبنی بربرائت خویش ارائه واقامه ننموده است باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا دعوی خواهان راوارد تشخیص داده 
ومس�تندا به ماده 26قانون مدنی ومواد198-519قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی حکم به محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ16/500/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ398/250ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعام میشود ودرمورد 
خسارت تاخیرتادیه بلحاظ عدم احراز شرایط ماده 522قانون فوق الذکر وامتناع مدیون ووفق ماده 197قانون حکم به بی حقی خواهان صادر 
واعام میدارد رای صادره غیابی ظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�ورا وسپس ظرف مدت20روزدرمحاکم محترم حقوقی 

شهرستان گنبد قابل تجدید نظرخواهی میباشد.
 1473- شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس-پورساداتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به همایون امیری
   خواهان کلثوم آذر نورمتین دادخواستی بطرفیت خوانده همایون امیری فرزند خادم خان بخواسته اثبات زوجیت وطاق مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056600906 بایگانی971100/شعبه2دادگاه خانواده شهرستان گرگان)7خانواده قدیم(ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ1397/11/24ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
1510- شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان گرگان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای رمضانعلی نظری کمیش�انی فرزند حس�ینعلی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره083 /3/97ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که حسینعلی نظری کمیشانی فرزند حمزه بشماره شناسنامه4999546299صادره ازنکا 
درتاریخ97/9/14دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کمیشان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-رمضانعلی نظری 
کمیشانی ف حسینعلی ش م 4999960249 فرزندمتوفی2-احترام نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999778718فرزند متوفی3-محترم 
نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999548216فرزندمتوفی4-فاطمه نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999549441فرزندمتوفی5-بانو 
نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999550040فرزندمتوفی6-حمزه نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999552051فرزندمتوفی7-لیا 
نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999551454فرزند متوفی8-خاتون نظری کمیشانی ف حسینعلی ش م4999827301فرزندمتوفی9-
خدیجه نظری کمیش�انی ف حس�ینعلی ش م4999843234 فرزندمتوفی10-معصومه اراوند ف رمضان ش م2183777375همسرمتوفی 
واغیراینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1408-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای محمدعطایی فرزند حسین بشرح درخواستی که بشماره3/97/985ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که حسین عطائی فرزند علی بشماره شناسنامه5769775203 صادره ازچهاردانگه درتاریخ97/8/18دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-محمدعطائی ف حس�ین ش م2092164023فرزند 
متوفی2-سمانه عطائی ف حسین ش م2092075918فرزند متوفی3-فاطمه عطائی ف حسین ش م4990005635فرزندمتوفی4-لیا حقیقی 
شهمیرزادی ف درویشعلی ش م4999267241همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت 
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1409-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای ش�عبان احم�د زاده دارابی  فرزند س�لطان  بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره3/97/995ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که خیراله احمدزاده دارابی فرزند سلطان بشماره شناسنامه2090718366صادره ازساری 
درتاریخ95/3/10دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-شعبان احمد زاده ف 
سلطان ش م  2092766341برادرمتوفی2-فضل اله احمدزاده ف سلطان ش م2091542172برادرمتوفی3-ثریا چوپانی رودباری ف حسین ش 
م2090718404همسر متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 

دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1410-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای مسعود رسولی کلتی فرزند علی بشرح درخواستی که بشماره3/97/993ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داشته که جانعلی رسولی کلتی فرزند علی بشماره شناسنامه 4999759098صادره از نکا درتاریخ97/9/27دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان ساری فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-مسعود رسولی کلتی ف جانعلی ش م 4990021738 
فرزندمتوفی2-سیما رسولی کلتی ف جانعلی ش م4990104331فرزند متوفی4-سمانه رسولی کلتی ف جانعلی ش م4990152298 فرزند 
متوفی5-مریم بانو اختری کلتی ف حسینعلی ش م4999539551همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1411-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای علی محمد زعفری ملکشاه فرزند محمدعلی بشرح درخواستی که بشماره3/97/1020ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که محمدعلی زعفری ملکش�اه فرزند مش�هدی علی محمد بش�ماره شناس�نامه5680015048صادره 
ازبندپ�ی غرب�ی درتاریخ97/9/15دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان خورش�ید فوت نم�وده وورث�ه/وراث حین الف�وت وی عبارتند از/

عبارتس�ت از1-علی محمد زعفری ملکشاه ف محمدعلی ش م5689634451فرزندمتوفی2-رحمت اله زغفری ملکشاه ف محمدعلی ش 
م5689857289فرزندمتوفی3-س�لیمان زعفری ملکشاه ف محمدعلی ش م4999452405فرزندمتوفی4-جهان آراء زغفری ملکشاه ف 
محمدعلی ش م5689825816فرزندمتوفی5-فاطمه زعفری ملکشاه ف محمدعلی ش م5689841714فرزند متوفی واغیراینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1412-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عیسی عباسی فرزند مهرعلی بشرح درخواستی که بشماره3/97/1001ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که مهرعلی عباسی فرزند عباس بشماره شناسنامه2092771114 صادره ازساری درتاریخ97/9/28دراقامتگاه دائمی خود 
شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-عیسی عباس�ی ف مهرعلی ش م2092777505فرزند 
متوفی2-موس�ی عباسی ف مهرعلی ش م2092778943فرزندمتوفی3-محمدباقر غباسی ف مهرعلی ش م4999701911فرزندمتوفی4-

محمد عباسی ف مهرعلی ش م2093736454فرزندمتوفی5-زهرا عباسی ف مهرعلی ش م 2092779427 فرزندمتوفی6-سمیرا عباسی ف 
مهرعلی ش م 2093738041فرزندمتوفی7-لیا بختو ف گلعلی ش م2092774522همسرمتوفی8-عباس عباسی اصطلخ پشتی ف مهرعلی 
ش م2090710403پدرمتوفی9-سیده خانم منصفی اصطلخ پشتی ف مصطفی مادر متوفی واغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1413-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای باقر عباس�قلی پورارمی فرزند عبداله بش�رح درخواستی که بشماره3/97/951ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نم�وده واعام داش�ته که عبدال�ه عباس�قلی پورارمی فرزن�د اس�داله بش�ماره شناس�نامه4999343398صادره ازنکا 
درتاریخ97/9/9دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان نکافوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-باقر عباس�قلی 
پورارم�ی ف عبدال�ه ش م4999302055فرزندمتوفی2-فاطمه عباس�قلی پورارمی ف عبدال�ه ش م4999297205فرزندمتوفی3-جمیله 
عباسقلی پورارمی ف عبداله ش م4999297191فرزند متوفی4-فرشته عباسقلی پورارمی ف عبداله ش م4999675927فرزند متوفی5-
الهام عباسقلی پورارمی ف عبداله ش م4990020324فرزندمتوفی6-محمد عباسقلی پورارمی ف عبداله ش م 4999948230فرزندمتوفی7-

طاهره عباس�قلی پورارمی ف صالح ش م2090706597همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1415-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای ایم�ان ن�وری زاده سیاوش�ی فرزند محمد بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره97/749 /3ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که قربان علی نوری زاده سیاوش�ی فرزند محمد بشماره شناسنامه4999486059صادره 
ازنکادرتاریخ95/9/9دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود شهرس�تان سیاوش�کا فوت نم�وده وورثه/وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-محم�د ن�وری زاده سیاوش�ی ف قربانعل�ی ش م 4999487624 فرزندمتوفی2-رحم�ت ن�وری زاده سیاوش�ی ف قربانعل�ی ش 
م4999487756فرزندمتوفی3-رضا نوری زاده سیاوش�ی ف قربانعلی ش م4999487926فرزند متوفی4-نجیبه حس�ین پورولوجائی ف 
جعفرش م 2090616660 همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر 

خواهد شد.
 1416-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای س�راه یعقوب�ی من�ش فرزن�د امرال�ه  بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره3/97/980ش ای�ن ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که امراله یعقوبی منش فرزند بلبل  بش�ماره شناس�نامه2092741519 صادره از س�اری 
درتاریخ97/5/18دراقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبارفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-سراله یعقوبی 
من�ش ف امراله ش م2091481912فرزندمتوفی2-فیض اله یعقوبی منش ف امراله ش م2091481920 فرزندمتوفی3-ازاده یعقوبی منش ف 
امرال�ه ش م2093406731فرزندمتوفی4-الهه یعقوبی منش ف امرال�ه ش م4999914840فرزندمتوفی5-منیژه یعقوبی منش ف امراله ش 
م4999892383فرزند متوفی6-حمیده محمدی س�نکوری ف بابا علی ش م2092744704همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1407-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی مزایده
   درپرونده کاسه940084و960040/احکام حقوقی شعبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه صفرمحمد بیکی و...محکوم است 
بپرداخت فعا70000000ریال درحق محکوم له بانک ملی وپرداخت مبلغ2917500ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت که درقبال آن 
ساختمان بمیزان مساحت93/20مترمربع واقع درکاله خ باهوشی نبش باهوشی5بشماره پاک 2768ف از272-اصلی توقیف گردیده است  
که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ1400000000ریال اعام گردیده است2-

مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده مورخه11/03   /97ازساعت11الی12ظهر 
میباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میشود 7-برنده مزایده مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری 
کاله تودیع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ 

واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-درضمن مزایده مرحله دوم میباشد. 
1516-مدیردفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول شهرستان کاله

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرون�ده کاس�ه 97/629/اج�رای اح�کام مدنی ش�ورای ح�ل اختاف کاله محکوم علیه محس�ن ع�رب ف نعمت اله محکوم اس�ت 
بپرداخت24/950/000ری�ال بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی وتاخیرتادیه درحق محکوم له محمد حس�ینی ومبلغ900/000ریال بابت 
هزینه اجرایی درحق دولت که درقبال آن یکدس�تگاه موتورس�یکلت بهرو150سی س�ی به رنگ زرنگ مدل95به شماره انتظامی89399-

596-ازمحکوم علیه توقیف گردیده است گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی 
مورد مزایده بمبلغ29/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته 
میش�ود3-موعد مزایده روز شنبه مورخه97/11/6ازساعت10الی12ظهرمیباش�د4-مکان مزایده دراجرای احکام شورای حل اختاف کاله 
میباش�د5 -متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگاهی فقط در1نوبت منتش�ر میگردد7-برنده 
مزایده مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق امانات دادگستری ویا بحساب  2171294785000بانک ملی واریز وفیش 
آنرا تحویل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف و مابقی آن نیزظرف1ماه ازتاریخ انجام مزایده دریافت خواهدشد درصورت انصراف و عدم 

پرداخت درزمان تعیین شده مبلغ واریزی در حق دولت ضبط میشود.
1520-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کاله-خسروی پور

آگهی حصر وراثت 
آقای ایرج پرواز دارای شناس�نامه شماره 11291 بش�رح دادخواست به کاسه 97/492 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان کاکامیر پرویز بشناسنامه 1 در تاریخ 4/9/1397 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- ایرج پرویز به شماره شناسنامه 11291 و شماره ملی 3329209471، تاریخ تولد)1/1/1354 ( صادره از گیانغرب)پسر 
متوفی ( 2- مهدی پرویز به شماره شناسنامه 13451 و شماره ملی 3329231149، تاریخ تولد)27/9/1360 (صادره از گیانغرب)پسر متوفی ( 
3- ملوس پرویز به شماره شناسنامه 180، شماره ملی 3329392177  تاریخ تولد)1/6/1329( صادره از گیانغرب)همسر متوفی ( 4- نرگس 
پرویز به شماره شناسنامه 9238 ، شماره ملی 3329184973، تاریخ تولد)14/9/1346 ( صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 5- فریبا پرویز 
به شماره شناسنامه 23 و شماره ملی 3329794372 تاریخ تولد)1/7/1351 ( صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 6- توران پرویز به شماره 
شناسنامه 12243 و شماره ملی 3329219025 تاریخ تولد)4/10/1357 ( صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- غامرضا پروین

آگهی حصر وراثت 
آقای س�عید رستمی دارای شماره شناسنامه 41 بشرح دادخواست به کاسه 97/633 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسن رستمی بشناسنامه 1409 در تاریخ 24/8/97  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به1- نیکزاد رس�تمی به ش ش 3320110683 صادره از گیانغرب)پسر متوفی(2- فرزاد رستمی به ش ش 11557 
صادره از گیانغرب)پسر متوفی (3-فرشاد رستمی به ش ش 552 صادره از گیانغرب)پسر متوفی( 4- وحید رستمی به ش ش 131 صادره 
از گیانغرب )پسر متوفی ( 5- سعید رستمی به ش ش 41 صادره از گیانغرب )پسر متوفی ( 6- مسعود رستمی به ش ش 2244 صادره از 
گیانغرب )پسر متوفی ( 7- مهین رستمی به ش ش 10395 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 8- قدم خیر جادریان به ش ش 5069 صادره 
از گیانغرب)همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 

یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709988415400488 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو ش�هر س�رپل ذهاب)101جزایی س�ابق ( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709978411301455 ش�اکی: آقای محس�ن رس�ولی زاده فرزند نامیق به نشانی استان کرمانش�اه- شهرستان سرپل ذهاب- شهر 
س�رپل ذهاب- خ دادگس�تری نمایش�گاه مبین روبروی مدرس�ه اله متهم: آقای داریوش عظمی فرزند عزیز به نش�انی کرمانشاه- 
س�رپل ذهاب خیاب�ان ترویج کوی اماکن قدیم 09383456862  اتهام: س�رقت مس�توجب تعزیر گردش�کار: در ای�ن پرونده آقای 
داریوش اعظمی فرزند عزیز به اتهام ارتکاب بزه س�رقت تعزیری اموال متعلق به آقای محس�ن رس�ولی زاده به ش�رح لیست اعامی 
موضوع ش�کایت نامبرده تحت تعقیب قرار گرفته که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای تش�ریفات قانونی در دادسرا علیه وی 
کیفرخواس�ت صادر گردیده و س�پس جهت رس�یدگی به این ش�عبه ارجاع گردیده جلسه رس�یدگی در وقت مقرر و با حضور متهم 
تشکیل گردید با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه به موجب کیفرخواس�ت ش�ماره 9710438410200359 مورخ 3/6/97 صادره از دادسرای عمومی و انقاب 
شهرس�تان س�رپل ذهاب آقای داریوش اعظمی فرزند عزیز مجهول المکان و فاقد مشخصات هویتی بیشتر متهم است به ارتکاب بزه 
سرقت تعزیری اموال متعلق به آقای محسن رسولی زاده به شرح لیست اعامی موضوع شکایت محسن رسولی زاده دادگاه از توجه 
به مفاد جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی، صورتجلسه مورخ 7/5/97، فیلم و تصاویر اخذ شده از محل 
سرقت، گواهی گواه تعرفه شده توسط شاکی به شرح صفحات 14 و 15 پرونده که مطابق اظهارات آنها متهم نزد آنها به سرقت اموال 
داخل کانکس شاکی اقرار نموده و نیز عدم حضور نامبرده جهت دفاع از عنوان اتهامی خویش و متواری بودن وی و نیز سایر امارات و 
قرائن موجود در پرونده توجه اتهام مذکور را به متهم محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده 656 و 667 از قانون تعزیرات مصوب 
1375 مته�م را عاوه بر رد اموال مس�روقه به مالک آن در صورت وجود عی�ن و رد مثل یا قیمت آن در صورت فقدان عین به تحمل 
چهارده ماه حبس و 35 ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی نزد 
این شعبه و با اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می 

باشد. رونوشت برابر با اصل و اداری است- مدیر دفتر 101 دادگاه کیفری دو سرپل ذهاب- اکبری
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرپل ذهاب-یونس عباسی 

دادنامه 
خواهان:داری�وش ش�ریفی  فرزند مراد آدرس: س�رپل ذهاب محله میراث فرهنگ�ی کوچه ر خ خوانده: رامی�ن پیر حیاتی آدرس: 
مجه�ول المکان خواس�ته: فس�خ معامله نامه فی م�ا بین طرفین مبنی بر فروش حواله خودرو تحت ش�ماره ثب�ت 3794 و مطالبه 
مبلغ بابت وجه پرداختی 000/000/155 ریال معادل پانزده میلیون و پانصد هزار تومان و کلیه خس�ارات دادرس�ی مزید بر خسارت 
دادرسی مزید بر خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه فوق مورد مطالبه از تاریخ 28/5/94 لغایت وصول کامل و مضاف بر آن مطالبه 
هزینه نش�ر آگهی ش�ورا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و با اس�تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت بصدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوای خواهان آقای داریوش شریفی فرزند مراد بطرفیت خوانده آقای رامین 
پیر حیاتی بخواس�ته فس�خ معامله نامه فی ما بین طرفین مبنی بر فروش حواله خودرو تحت شماره ثبت 3794 و مطالبه مبلغ وجه 
پرداختی 000/000/155 ریال معادل پانزده میلیون و پانصد هزار تومان و کلیه خس�ارات دادرس�ی مزید بر خسارت دادرسی، مزید 
بر خس�ارت ناش�ی از تاخیر تادیه وجه فوق مورد مطالبه از تاریخ 28/5/94 لغایت وصول کامل و مضاعف بر آن مطالبه هزینه نش�ر 
آگهی بش�رحی که در متن دادخواس�ت تقدیمی آمده اس�ت از توجه به کلیه اوراق پرونده و ماحظه تصاویر قرارداد فروش حواله 
خودروهای س�بک و س�نگین و راهسازی و صنعتی که قرار داد مبحوث عنه مس�تند ادعا فی ما بین خوانده و شرکت ماشین آات 
پیر حیاتی با موضوع معین متعقد ش�ده اس�ت و چون شرکت دارای شخصیت حقوقی مس�تقل جدای ازشخصیت شرکاء و تشکیل 
دهندگان و س�هام داران آن اس�ت و سرمایه و دارایی شرکت جدای از س�رمایه و دارایی شخصی شرکاء است بنابراین هرگونه ادعا 
از ش�رکت دعوا باید علیه ش�خص حقوقی که ش�رکت است اقامه شود نه علیه مدیر عامل و ش�رکاء و لهذا شورا دعوای خواهان را 
به جهات پیش گفته ش�ده غیر قابل اس�تماع دانسته و با اس�تناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب 
مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعام می دارد رای صادره حضوری محسوب وفق مقررات ظرف 
مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی شهرس�تان سرپل ذهاب می باشد. رونوشت برابر با 

اصل و اداری اس�ت- دبیر ش�عبه س�وم ش�ورای حل اختاف س�رپل ذهاب
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب- نریمان شفیعی

دادنامه
خواهان: آقای رضا مددی س�اار وند فرزند احمد علی نش�انی: قصر ش�یرین جنب ستاد بازس�ازی تهران خواندگان: 1- آقای رسول 
س�لیمی فرزند جهانبخش نشانی: سرپل ذهاب روستای بلوان بشیوه 2- داریوش نظری چگینی فرزند صیفور نشانی: مجهول المکان 
خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه موتور سیکلت مدل 91 قرمز رنگ به شماره 516/78246 در 
قولنامه عادی سوم اسفند ماه 1396 مقوم به 000/000/10 ریال از حیث ابطال تمبررای شورادر خصوص دعوای آقای رضا مددی ساار 
وند به طرفیت 1- آقای رس�ول س�لیمی 2- داریوش نظری چگینی به خواس�ته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی شش دانگ یک 
دستگاه موتور سیکلت مدل 91 قرمز رنگ به شماره 78246/516 در قولنامه عادی سوم اسفند ماه 1396 مقوم به 000/000/10 ریال از 
حیث ابطال تمبر، به این شرح که موتور سیکلت مذکور به نام خوانده ردیف دوم بوده و خواهان آن را از خوانده ردیف اول به موجب 
مبایعه نامه عادی مورخه 1396 خریداری نموده لیکن خواهان مبایعه نامه های دس�ت های ماقبل که حلقه نقل و انتقاات از خوانده 
ردی�ف دوم ب�ه خوانده ردیف اول را ارائه نداده و همچنین افراد ماقبل را به عنوان خوان�ده قرار نداده لذا دعوا به این کیفیت قابلیت 
رس�یدگی نداش�ته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعام می 
دارد رای صادره حضوری و ظرف بیس�ت روز از تاربخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان سرپل ذهاب می باشد. 

رونوشت برابر با اصل و اداری است- دبیر شعبه دوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی سرپل ذهاب- میاد ایزدی

دادنامه 
خواهان: علی احمدپور فرزند هاشم آدرس: سرپل ذهاب قلعه سفید سفلی قلعه شاهین خواندگان: 1- حسن کریمی فرزند کیومرث 2- فاضل 
مال اله قیمی فرزند عبدالشهید 3- محسن نوروزی فرزند شکراله آدرس:1- سرپل ذهاب سرابگرم آدرس 2 و 3: مجهول المکان خواسته: الزام 
به تنظیم سند مالکیت یکدستگاه خودرو پژو 405 تحت شماره 792 د 46 ایران 29 مقوم به 000/000/10 ریال شورا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوای خواهان 
آقای علی احمد پور فرزند هاشم بطرفیت خواندگان آقایان حسن کریمی فرزند کیومرث و فاضل مال اله قیمی و محسن نوروزی بخواسته الزام 
به تنظیم سند مالکیت یک دستگاه خودرو پژو 405 تحت شماره 792 د 46 ایران 29 مقوم به مبلغ 000/000/10 ریال بشرح منعکس و مندرج 
در دادخواست تقدیمی است از توجه به کلیه اوراق پرونده و ماحظه تصویر مبایعه نامه ی عادی مورخ 9/10/96 که طی آن خوانده ردیف اول 
به موجب یکی عقود ناقله بیع یک دستگاه ماشین سواری پژو 405 نقره ای متالیک مدل 84 با ثمن معلوم و مشخص به خواهان انتقال داده و 
این عقد ازم الوفاء و دلیلی به فسخ یا اقاله یا بطان یا بی اعتباری آن ارائه نشده و از جانب خواندگان به صحت و اصالت این سند عادی ایراد 
و تعرضی صورت نگرفته است و نیز تنظیم و انتقال سند رسمی مبیع یکی از آثار عقود صحیح و از لوازم عرفی معامله است و خواندگان با 
وصف اباغ احضاریه و دعوت از طریق مطبوعات در جلسه دادرسی حاضر نگردیده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و بر اساس گزارش 
واحد شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی سرپل ذهاب مالک فعلی مبیع خوانده ردیف سوم می باشد بنابراین شورا دعوای خواهان را 
علیه خوانده ردیف سوم مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنی حکم به محکومیت و الزام خوانده ردیف 
سوم آقای محسن نوروزی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه پزوی 405 به شماره پاک فوق 
با دیگر مشخصات مقید در مبایعه نامه عادی مورخ 9/10/96 بنام خواهان را صادر و اعام میدارد و دعوای خواهان علیه خواندگاه ردیف های 
اول و دوم با توجه به مراتب فوق و عدم مالکیت رسمی بر مبیع دعوا متوجه آنان نمی باشد و با استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون 
آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب مصوب 1379 قرار رد دعوای خواهان علیه خواندگان ردیف های اول و دوم را صادر و اعام 
میدارد رای صادره غیابی محسوب وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و با انقضای مدت واخواهی 
ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی سرپل ذهاب است. رونوشت برابر با اصل و اداری است- دبیر 

شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب- نریمان شفیعی

آگهی حصر وراثت 
خانم سحر خشکاب دارای شماره شناسنامه 673 بشرح دادخواست به کاسه 97/616 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین رست بشناسنامه 88 در تاریخ 6/3/90  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اس�ت به1- س�عید امیریان به ش ش 12 صادره از وارگه آس�مان آباد)پس�ر متوفی (2- حسینعلی رس�ت به ش ش 1174 صادره از 
چرداول)پسر متوفی(3- جمال رست به ش ش 4490093519 صادره از سر آسمان آباد )پسر متوفی (4- علی رست به ش ش 17 صادره از 
سر آسمان آباد)پسر متوفی ( 5- نوراله رست به ش ش 890 صادره از سر آسمان آباد)پسر متوفی (6- شهره بانو رست به ش ش 891 صادره 
از س�ر آس�مان آباد)دختر متوفی (7- فرخنده رست به ش ش 680 صادره از سر آسمان آباد )دختر متوفی (8- مهناز رست به ش ش 1416 
صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی (9-فانوس رست به ش ش 4490007299 صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی (10- فرحناز رست 
به ش ش 1415 صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی (11- شهناز رست به ش ش 1173 صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی ( 12- زینب 
رست به ش ش 14 صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی ( 13- فاطمه رست به ش ش 837 صادره از سر آسمان آباد)دختر متوفی ( 14- سحر 
اش�کال به ش ش 673 صادره از س�ر آسمان آباد )همسر متوفی ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

دادنامه
خواهان: غامرضا شکربیگی فرزند فتاح بگ آدرس: سرپل ذهاب خ احمد بن اسحاق ابزار فروشی خوانده: مرتضی موسائی گله آدرس: مجهول 

المکان خواسته: مطالبه مبلغ 000/000/10 تومان بابت کرایه قالب ویبراتور و ارزش آن مزید کلیه خسارات دادرسی 
شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای 
شورا در خصوص دعوای خواهان آقای غامرضا شکربیگی فرزند فتاح بگ بطرفیت خوانده آقای مرتضی موسائی گله بخواسته صدور قرار 
تامین خواسته و مطالبه مبلغ ده میلیون تومان بابت کرایه قالب و ویبراتور و ارزش آن مزید کلیه خسارت دادرسی بشرح منعکس و مندرج 
در دادخواست تقدیمی است از توجه به کلیه اوراق پرونده اوا در رابطه با تامین خواسته سابق بر این حکم طی دادنامه شماره 509 مورخه 
27/4/97 رای مقتضی صادر شده است ثانیا در رابطه با ماهیت دعوا با توجه به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی خواسته خویش را به 
مطالبه مبلغ ده میلیون تومان بابت کرایه و استرداد قالب و ویبراتور تغییر داده با عنایت به جامع اوراق پرونده و ماحظه تصویر مصدق قرار 
داد عادی اجاره قالب که این مستند ادعایی خواهان به مهر یا امضاء یا اثر انگشت متعهد علیه رسیده باشد در مانحن فیه سند ابرازی خواهان 
قابلیت انتساب به خوانده را ندارد چون سند فقط توسط خواهان امضاء شده نه خوانده دعوا و حسب ستون دایل و منضمات دادخواست ادله 
دیگری که دعوای خواهان را اثبات نماید ارائه نشده است بنابراین شورا دعوای خواهان را به سبب عدم کفایت ادله اثباتی غیر وارد دانسته و 
قت استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعام میدارد رای صادره حضوری محسوب وفق مقررات ظرف مدت 
بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی سرپل ذهاب است. رونوشت برابر با اصل و اداری است- دبیر شعبه 

سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب- نریمان شفیعی

 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای میثم سیاه کمری فرزند ابراهیم 
شاکی آقای فریبرز سیاه کمری دادخواستی به طرفیت خوانده  متهم میثم سیاه کمری به خواسته تیراندازی منجر به جرح مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  9609988315200577  شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/12/13 ساعت  09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
770 مدیر دفتر  دادگاه تجدید نظر شعبه 3  دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقایان سامان، یاور، زینعلی، مومنعلی، فرضعلی و احسان شهرتین 
بزگداری 

نظر به اینکه  در خصوص تجدید نظر خواهی خانم عزت صالح آبادی و  غیره  علیه شما وقت رسیدگی برای مورخه 97/12/8 ساعت 9/5 صبح 
شعبه 14 دادگاه تجدید نظر کرمانشاه تعیین گردیده در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق آگهی در روزنامه به شما اباغ 

می گردد تا در جلسه رسیدگی یاد شده حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بو. 
771 مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدید نظر کرمانشاه 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای میاد امیری فرزند یداله 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت   و ضمائم به  آقای میاد امیری فرزند یداله  دائر بر تصادف مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه  9509988328801072 ش�عبه 103  دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه 103 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/28 ساعت  09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده 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. 
1278 منشی دادگاه کیفری  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )103 جزایی سابق( 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به عمید سیمین فرزند  عطاءاله 
آگه�ی اب�اغ وق�ت رس�یدگی به عمید س�یمین فرزن�د  عطاءاله  ش�کایتی مطرح که ب�ه این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  
9609988315700779 ش�عبه 109  دادگاه کیفری دو شهر کرمانش�اه )109 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 
12:00 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. 
1286 مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه  کیفری دو شهر کرمانشاه )109 جزایی سابق( 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در خصوص دادخواست تقسیط دیه مسلم بهشتی راد فرزند کریم به طرفیت سلمان رنجبر فرزند حشمت اله مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه  9709988312700076 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/28 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
2033 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
ش�کایت ش�یرزاد اجاقی بر علیه حس�ین اجاقی به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  
9709988322800596  ش�عبه 104 دادگاه کیفری دو ش�هر کرمانشاه )104 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 
19:30 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. 
2032 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت سکینه درویشی وکیل آبادی فرزند احمدعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده که شادروان احمدعلی درویشی وکیل آبادی فرزند ش ش  3 در اقامتگاه دائمی 
خود در تاریخ 97/08/12  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 1. معصومه درویشی وکیل  آبادی فرزند احمدعلی ش ش  
218 ص از بم دختر متوفی 2. حسین درویشی وکیل آبادی  فرزند   احمد علی ش ش  867 ص از بم پسر متوفی  3. حسن درویشی وکیل 
آب�ادی فرزن�د احمدعلی ش ش  4 صادره از بم دختر متوفی 4. جمیله بیت الهی فرزند حاجی ش ش  36 صادره از فهرج همس�ر متوفی 5. 
فاطمه درویش�ی وکیل ابادی فرزند احمدعلی ش ش  3 ص از بم دختر متوفی 6. ش�هربانو درویشی وکیل آبادی فرزند احمدعلی ش ش  6 
صادره از بم دختر متوفی 7. زهرا درویشی  وکیل آبادی فرزند  احمدعلی ش ش  682 ص از بم دختر متوفی 8. سکینه درویشی وکیل آبادی 
فرزند احمدعلی ش ش  848 صادره از بم دختر متوفی اینک با  انجام تش�ریفات مقدماتی در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا  وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
10698 شعبه یک شورای حل اختاف نرماشیر 

آگهی اباغ دادنامه 
بدینوسیله به خانم مژده بمانا فرزند علمدار به آدرس مجهول المکان اباغ می  گردد مبنی بر اینکه در خصوص دعوی آقامحمد رفیع برایی 
نژاد فرزند روح اله موضوع تنظیم سند خودروی سواری هیوندا به شماره انتظامی 63- 323ی75  حکم به نفع خواهان صادر و  حکم صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در  این شعبه  و سپس ظرف همین مدت پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 

نظر در دادگاه  عمومی بخش بروات می باشد. 
10699  رئیس شورای حل اختاف شماره 3 شهر بروات 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609986310500317 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310501302 خواهان: آقای محمد 
حیدری مهر فرزند حسین با وکالت آقای تورج بیدل فرزند  غام به نشانی استان لرستان شهرستان بروجرد شهر بروجرد خ شهدا ک سهرابی طبقه دوم 
خواندگان: 1. آقای بهرام زردخشو فرزند  حسینقلی 2. خانم  غامعباس زردخشو فرزند حسینقلی 3. خانم اشرف زردخشو فرزند حسینقلی، 4. خانم 
شوکت زردخشو فرزند حسینقلی 5. خانم صغری عطریان 6. خانم روح انگیز زرد خشو فرزند  حسینعلی 7. خانم فرنگیس زردخشو فرزند حسینقلی 
8. خانم رضوان زرد خشو فرزند حسینقلی همگی به نشانی 9.  آقای حشمت اله نایبی فرزند محمد با وکالت خانم افروز هندیانی فرزند یونس  به نشانی 
استان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر چهارراه مطهری  ابتدای خ 40 متری مجتمع ستاره خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی و حق 
الوکالت 2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک پرونده کاسه 9609986310500317 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان تصمیم نهایی  شماره 
9709976310501302 خواهان: آقای محمد حیدری مهر فرزند حسین با وکالت آقای تورج بیدل فرزند  غام به نشانی استان لرستان شهرستان بروجرد 
شهر بروجرد خ شهدا ک سهرابی طبقه دوم خواندگان: 1. خانم اشرف زردخشو فرزند حسینقلی  2. خانم صغری عطریان 3. خانم شوکت زردخشو فرزند 
حسینقلی  4. آقای بهرام زردخشو فرزند حسینقلی 5. خانم رضوان زردخشو فرزند حسینقلی 6. خانم غامعباس زردخشو فرزند حسینقلی 7. خانم 
روح انگیز زردخشو فرزند حسینقلی  8. خانم فرنگیس زردخشو فرزند حسینقلی همگی به نشانی 9. آقای حشمت اله نایبی فرزند محمد با وکالت خانم 
افروز هندیانی فرزند یونس به نشانی استان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر چهارراه مطهری ابتدای خ 40 متری مجتمع ستاره خواسته 
ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله رای دادگاه در مورد دادخواست آقای محمد حیدری مهر فرزند حسین 
با وکالت آقای تورج بیدل به طرفیت 1. آقای حشمت اله نایبی فرزند محمد با وکالت  بعدی خانم افروز هندیانی 2. بهرام 3. اشرف 4. فرنگیس 5. روح 
انگیز 6. رضوان 7. شوکت 8. غامعباس همگی شهرت زردخشو فرزندان حسینقلی 9. صغری عطریان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال 
سند رسمی یک باب  منزل مسکونی از پاک ثبتی شماره 2209/347 واقع در بخش 3 آبادان که بنا به گفته خواهان و وکیل وی به موجب مبایعه نامه 
در 1373/11/5 از خوانده  ردیف  اول با وکالت از سایر و رثه و اصالت از سوی خود  وی خریداری شد و بیش از 23 سال است که در ملک مذکور تصرف 
دارد با عنایت به مجموعه مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله مبایعه نامه فیمابین خوانده  ردیف اول و خوانده  ردیف دوم که   در  ذیل قرارداد 
مفاد قرارداد را به عینه به خواهان منتقل نموده و مجموعه و کالت نامه ها و قرائن و شواهدی همچون تصرف مالکانه خواهان در پاک مذکور خواسته 
خواهان را ثابت دانسته به ماده 47 قانون ثبت اسناد و اماک و مواد 219 و 220 و  221 و 367 و 362 قانون مدنی از آنجا که وفق پاسخ واصله از اد اره 
ثبت اسناد و اماک خوانده  ردیف دوم دارای  دو سهم از 5 سهم و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم هر یک دارای یک سهم  از 5 دانگ ملک 
مذکور بوده که خوانده  ردیف دوم با اختیارات حاصل از وکالت خواندگان مذکور اقدام به فروش ملک به خوانده  ردیف اول حشمت اله نایبی نموده  و 
نامبرده نیز تمامی ششدانگ ملک را به خواهان منتقل نموده است اگرچه نسبت به یک دانگ  وفق گزارش اداره ثبت اسناد به نام مورث خواندگان باقی  
مانده با توجه به  اینکه معامله نسبت به تمامی  ششدانگ در مرئی و منظر ورثه صورت گرفته و مخالفتی از سوی ورثه واصل نشده خواندگان ردیف 1 
تا 5 و 7 تا  9 را به قائم مقامی مورث و به عنوان فروشنده و متعهد اصیل نسبت به انتقال رسمی ملک ملزم و مکلف می نماید با مراجعه به دفاتر ثبت 
اسناد و اماک ملک مورد معامله را به خواهان منتقل نمایند و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت خوانده  ردیف ششم )رضوان زردخشو( با توجه 
به شواهد موجود در پرونده نامبرده فوت نموده و طرح دادخواست به طرفیت متوفی وجاهت قانونی نداشته قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان در این زمینه صادر و ا  عام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده  ردیف اول حضوری  است و نسبت 
به سایر خواندگان در بخش اول غیابی  است و ظرف بیست روز در رای حضوری قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر  استان می باشد و نسبت به رای 
غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد. رای در بخش دوم حضوری است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خو اهی 

در محاکم تجدید نظر استان خو زستان می با شد. 
رئیس شعبه 5 حقوقی آبادان 

آگهی جلسه مزایده اموال غیر منقول  نوبت چهارم 
دایره اجرای احکام شعبه اول  حقوقی دادگستری شیروان  نظر به صدور دستور فروش  سه دانگ پاک ثبتی 1619  فرعی از 2 اصلی قطعه 4 
شیروان  در نظر  دارد نسبت به مزایده سه دانگ پاک ثبتی 1619 فرعی از 2 اصلی قطعه 4 ملکی  مرحوم محمدرضا کاظم زاده به مساحت 
عرصه 149/15 متر مربع  به صورت دو باب منزل مسکونی  با متیازات جداگانه که قطعه اول به صورت کلنگی  و قدیمی و دارای  آب و برق 
و گاز  و قطعه دوم  به صورت آجر  آهنی  با قدمت  7  سال بوده و مساحت اعیان  آجر آهنی 40 مترمربع  و دارای امتیازات  آب و برق و گاز  
واقع در شیروان خیابان آزادی  13 بین  پاک  42 و 42 می باشد و ارزش کل ملک 455/362/000 ریال معادل )  چهل و پنج میلیون و پانصدو 
سی و شش هزار و دویست تومان ( می باشد  که از ناحیه کارشناسی ارزیابی شده در خصوص پرونده کاسه شماره 931200  اجرای شعبه اول 
حقوقی در حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای حقوقی  به حداقل قیمت کارشناسی فوق به فروش برساند جلسه مزایده از قیمت کارشناسی 
شده شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد گریدد ضمنا هزینه های  نقل و انتقال سند و هزینه های 

جاری و معوقه و احتمالی  به عهده خریدار  می باشد
 مکان مزایده:  دادگستری شیروان- دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی شیروان

 زمان مزایده:  روز یک شنبه مورخ 97/11/7  ساعت 10 الی 11 ظهر
 طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نش�انی  ش�یروان  خیابان آزادی  13 بین پاک 42 و 44 

بازدید عمل آورند 
 ضمناً 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 

واا مبلغ سپرده شده به نفع دولت ضبط می گردد .   تاریخ انتشار در روزنامه:   1397/10/23 16
 مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شیروان- مرادی

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی س�واری سایپا 131 مدل 1395 به ش�ماره پاک ایران 36- 227 
ط  23  و ش�ماره موتور M13/5648041  و ش�ماره شاس�ی NAS411100G3491733 به نام حجت 

خوش باطن خاجلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

بیش از 120 کیلومتر عملیات
 شبکه گذاری گاز در گیان

شرکت گاز استان گیان در پاییز امسال بیش از 3 هزار و 700 انشعاب گاز 
نصب و بالغ بر 120 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان به انجام 

رسانده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیان با اعام این موضوع که در پاییز امسال 120 کیلومتر عملیات 
شبکه گذاری گاز در استان انجام شده است اظهار داشت: 90 درصد از این 
مقدار شبکه گذاری در راستای اجرای پرو،ه های بند »ق« صورت پذیرفته 
و در حدود 10 درصد از این میزان مربوط به اجرای حفرات خالی شهرها و 

روستاها می باشد.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه قبل از انقاب اسامی خط لوله سراسری گاز 
برای انتقال گاز جنوب کشور به شوروی سابق از استان گیان عبور کرده بود 
لیکن هیچگونه عملیات گازرسانی در سطح استان به انجام نرسیده بود ولی 
بحمداه پس از انقاب شکوهمند اسامی شرکت گاز بیش از 20 هزار و400 
کیلومتر عملیات شبکه گذاری در اقصی نقاط استان به انجام رسانده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیان در ادامه با بیان اینکه در پاییز امسال 
بیش از 3 هزار و 700  انشعاب گاز در استان نصب شده است اظهار داشت: 
با نصب این تعداد انشعاب مجموع انشعابات گاز در استان گیان به 576 
هزار انشعاب افزایش یافته است و این مسئله وظیفه همکاران ما را در زمینه 

نگهداری و تعمیرات خطیرتر از گذشته می سازد.
مهندس اکبر در پایان از همه مشترکین شرکت گاز درخواست نمود تا با 
صرفه جویی و اس�تفاده از پوشش مناسب در فصل زمستان امکان بهره 

مندی پایدار از گاز طبیعی را برای تمامی حوزه های مصرف فراهم سازند.

ضرورت اجرای پروژه های آبخیزداری در حوضه 
آبخیز پلرود در گیان

مع�اون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گی�ان، حوضه آبخیز پلرود را 
بزرگترین حوضه آبخیز استان دانست که بخش عمده آن در شهرستان 
رودسر واقع شده است و گفت: این حوضه به دلیل وجود سد در حال احداث 

پلرود دارای اهمیت ویژه ای از حیث آبخیزداری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیان 
و به نقل از ایسنا، محمدباقر رفعتی، در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه 
های آبخیزداری شهرستان رودسر، به تخصیص اعتبار 15.6 میلیارد تومانی 
دولت از محل صندوق توس�عه ملی برای اجرای ط�رح های آبخیزداری و 
آبخوانداری اس�تان گیان اشاره کرد و گفت: اجرای 19 طرح آبخیزداری و 

آبخوانداری در استان در دستور کار قرار دارد.
وی ب�ا بیان اینکه آبخیزداری نقش مهمی در حفاظت خاک دارد، تصریح 
کرد: تقویت پوشش گیاهی، مقابله با خشکسالی و کاهش سیاب از جمله 
فواید آبخیزداری است. در واقع آبخیزداری از طریق تقویت پوشش مرتعی 

و جنگلی مانع از فرسایش خاک و بروز سیاب می گردد.
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیان 
اضافه کرد: تبدیل مراتع و جنگل ها به زمین زراعی و مسکونی برای چرخه 
حیات جنگل آس�یب های جدی از جمله تخریب خاک، حذف پوش�ش 
گیاه�ی، کاهش آبهای زیرزمین�ی، تغییر الگوی ه�ای بارندگی، افزایش 

فرسایش و آلودگی های محیطی را به همراه دارد.
این مقام مسئول آبخیزداری را به نوعی پیشگیری قبل از درمان دانست و 
افزود: مطمئنا هزینه ای که برای این پیشگیری صرف می کنیم بسیار کمتر 

از هزینه هایی است که برای درمان صرف خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در سال جاری در 9 شهرستان گیان عملیات آبخیزداری 
اجرا می شود، خاطرنشان کرد: سهم شهرستان رودسر از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در 
سال جاری حدود 30 هزار میلیون ریال بوده که در قالب پروژه هایی از جمله 
تقویت پوشش گیاهی مراتع، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، ترویج و 
مشارکت مردم، گشت، مراقبت و اطفای حریق و حدنگاری اراضی)کاداستر( 

اجرایی می شود.
رفعتی حوضه آبخیز پلرود را بزرگترین حوضه آبخیز اس�تان دانست که 
بخش عمده آن در شهرستان رودسر واقع شده است و گفت: این حوضه 

آبخیز 170 هزار هکتار وسعت دارد.
وی با بیان اینکه پروژه های آبخیزداری شهرس�تان رودسر در دو حوضه 
آبخیز »لسبو« و »کاکرود«)از زیرحوضه های حوضه آبخیز پلرود( در حال 
اجراست، یادآور شد: پیشرفت فیزیکی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری 
این دو حوضه بالغ بر 90 درصد بوده که به دلیل وجود سد در حال احداث 

پلرود دارای اهمیت ویژه ای از حیث آبخیزداری است.

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت، مراسم اختتامیه تئاتر خیابانی 

دائم در مجتمع خاتم اانبیا)ص( برگزار شد
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، 
مراسم اختتامیه جشن پایان فصل تئاتر خیابانی دائم با حضور در مجتمع 
فرهنگی هنری خاتم اانبیاء)ص( برگزار شد.  علیرضا حسنی رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در این مراسم با تبریک 12 
دی روز رشت اظهار کرد: از هنرمندان و دستگاه های اجرایی نظیر میراث 
فرهنگی، اداره فرهنگ و ارش�اد اسامی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی 
انتظامی، اداره اوقاف و امور خیریه، استانداری و فرمانداری شهرستان رشت 
تشکر می کنم. وی با اشاره به برگزاری 40 برنامه به مناسبت چله انقاب بیان 
داشت: همکاران ما در این ایام شبانه روز تاش کردند تا برنامه های شاد و 

مفرحی برای شهروندان اجرا کنند. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت تصریح کرد: 
برای اولین بار به مناسبت روز رشت کنسرت موسیقی محلی هشت هنرمند 

گیانی برگزار شد که مورد استقبال بی نظیر شهروندان قرار گرفت. 
حسنی با بیان اینکه تئاتر خیابانی به مدت 160 روز در پیاده راه فرهنگی 
شهرداری برگزار شد مطرح کرد: هدف از برگزاری نمایش دائمی خیابانی 

افزایش نشاط اجتماعی بود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی را می توان با زبان نمایش 
منتقل کرد گفت: بسیاری از مشکات و آموزش های شهروندی به زبان تئاتر 
بیان می شود و با زبان تئاتر و هنر می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی 

را کاهش داد. 
محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسامی رشت 
در ادامه مراسم با تبریک 12 دی روز رشت اظهار کرد: به مناسبت روز رشت 
برنامه های فرهنگی متعددی با مشارکت شهرداری و سایر دستگاه های 
اجرایی برگزار شد و اینجانب سعی کردم در تمامی برنامه ها به زبان گیلکی 

صحبت کنم. 



رییس کل دادگستری اس�تان هرمزگان با اشاره به کاهش 6 
درصدی تعدیل نیروی کار در این استان، بر تشدید نظارت ها 
به منظور جلوگیری از تأس�یس و فعالیت شرکت های صوری 

و کاغذی تأکید کرد.

حجت ااس��ام محمدصادق اکبری در جلس��ه س��تاد پیگیری اجرای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگس��تری استان هرمزگان با 
اش��اره به تأکیدات ریاس��ت قوه قضاییه مبنی بر اینکه مهمترین نتیجه 
برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال 
اس��ت، اظهار کرد: مبارزه با فس��اد، موتور محرک اقتصاد است و تحقق 
اهداف پیش بینی شده در قالب سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، دو 
مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به 
موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می سازد. وی ضمن تأکید بر 
لزوم مطالبه گری دس��تگاه قضایی و بیان اینکه قوه قضاییه حلقه نهایی 
در روند مقابله با مفاس��د اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض 
با مخان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها 

در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد. به گزارش 
روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، اکبری همچنین با اشاره به 
بخشنامه رییس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، بر ضرورت اصاح 
فرآیند صدور کارت های بازگانی و شناسایی و ابطال کارت های صوری 
از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت این استان تأکید کرد و یادآور شد: 

هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، مسئولیت کیفری دارندگان 
این کارت ها را در پی خواهد داشت. وی با بیان اینکه شرکت های کاغذی،  
صوری و بی هوی��ت، کانون اخال در نظام اقتصادی هس��تند، بر لزوم 
تشدید نظارت ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکت ها و 
مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن تأکید کرد.  رییس کل دادگستری استان 
هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار شرکت تجاری در مناطق 
مختلف این استان، از تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری 
اس��تان در آینده ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و 
تخصصی کردن رسیدگی به پرونده های این حوزه خبر داد. وی با اعام 
این مطلب که بر اساس گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه 
اعمال حمایت ه��ای حقوقی و قضایی، هیچ واح��د تولیدی در معرض 
ورشکس��تگی وجود ندارد و همچنین با توجه به آمار ارایه ش��ده از سوی 
اداره کل کار و ام��ور اجتماعی، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی 
کار در هرمزگان را شاهد هستیم، این موفقیت ها را اخباری مسرت بخش 
در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان و بر ادامه برنامه ریزی ها به منظور 

ارتقای شاخص های تولید و کسب و کار تأکید کرد. 
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با حضور دادستان انتظامی قضات از قضات برتر دادگستری استان 
مرکزی تجلیل شد.

طی مراسمی با حضور حجت ااسام محمد موحدی آزاد، دادستان 
نظامی قضات، از قضات برتر دادگس��تری استان مرکزی تجلیل و 
قدردانی به عمل آمد. اسامی قضات نمونه که تقدیر شدند عبارت از 
حسین فراهانی مستشار دادگاه تجدید نظر استان مرکزی؛ رسول 
رسولی رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دلیجان؛ سید 
مسعود نجیبی رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، معاون قضایی 
رییس کل دادگس��تری و مس��ئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات 
اس��تان مرکزی؛ علی محمد علیایی مستشار دادگاه تجدید نظر و با 

حفظ سمت رییس شعبه اول دادگاه انقاب شهرستان اراک؛ حسین 
نجفعلی بیگی رییس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اراک؛ ابوالحسن ش��ریفی رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول 
دادگاه عموم��ی بخش نوبران؛ هادی ملکی رییس دادگس��تری و 
رییس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( ساوه؛ محمودرضا سازنده 
رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زالیان؛ 
عباس صالحی معاون دادستان عمومی و انقاب شهرستان اراک؛ 
محمود مختار جوزانی رییس دادگستری و رییس شعبه اول دادگاه 
عمومی ) حقوقی( خنداب؛ س��عید اس��کندری بازپرس دادس��رای 
عمومی و انقاب شهرستان اراک؛ محمدرضا عبداللهی رییس شعبه 

102 دادگاه کیفری دو شهرس��تان اراک؛ علی علی بخشی رییس 
ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شازند و اکبر حسینی بازپرس 

دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اراک است.

 ۹۹ درصد قضات در سامت اخاقی و عملکردی هستند
در این مراسم، حجت ااسام محمد موحدی آزاد، دادستان انتظامی 
قضات با بیان اینکه آسیب قضات ما در استان ها کمتر از یک درصد 
است، گفت: 99 درصد قضات در سامت کامل اخاقی، عملکردی 
و رفتاری هستند و بازرسی انجام شده در استان مرکزی همین آمار 

را نشان می دهد.

تجلیل از 14 قاضی نمونه دادگستری استان مرکزی
با حضور دادستان انتظامی قضات صورت گرفت

مددکاری از جمله 
بازوان پرتوان مدیریت در زندان ها

 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان ایام، 
م��ددکاری را یک��ی از ب��ازوان پرتوان 
مدیریت در زندان ها برشمرد. عبدالمجید 
کش��وری در نشس��تی ب��ا م��ددکاران 
زندان های اس��تان ایام، م��ددکاری را 
یک��ی از بازوان پرتوان مدیریت در زندان ها برش��مرد و اظهار کرد: 
مددکاری امین زندانی و خانواده اوس��ت و ضمن کاهش بار روانی 
زندانیان، امید به زندگی را در آنها زنده می کند.  وی بیان کرد: مددکار 
با توانایي بخش��یدن به روح وجسم فرد زنداني، احیاگر حس اعتماد 
ب��ه نفس وي خواهد بود و ب��ا کاهش بار رواني زنداني، زمینه س��از 

گسترش امنیت، نظم و انضباط در سطح زندان است.

تاش در جهت 
بازاجتماعی شدن زندانیان

 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحمد بر تاش در جهت بازاجتماعی 
ش��دن زندانیان تاکید کرد. اس��ماعیل 
جمیاری در در نشس��تی مدیرکل صدا و 
سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد بر 
تاش برای بازاجتماعی ش��دن زندانیان و نقش سازنده رسانه ملی 
در معرفی ش��یوه های مطلوب در این زمینه تأکید و تصریح کرد: به 
برکت نظام الهی و اس��امی و سیاس��ت های نوین دستگاه قضا و 
سازمان زندان ها فعالیت های حوزه زندانبانی گسترده تر و فراگیرتر 
از حصار زندان شده و اقدامات مطلوبی در زمینه بازاجتماعی شدن 
زندانیان انجام گرفته اس��ت و صداوسیما می تواند در ارایه و معرفی 
عملکرد شایسته حوزه زندانبانی در زمینه های  مختلف به مددجویان 

کمک کند.

برگزاری کارگاه مهارت های سبک 
زندگی اسامی در زندان بیرجند 

 کارگاه مهارت ه��ای س��بک زندگ��ی 
اس��امی با حضور مدیرکل زندان های 
استان خراسان جنوبی در زندان مرکزی 
بیرجند برگزار شد. علی هاشمی در کارگاه 
مهارت های س��بک زندگی اسامی در 
زندان مرکزی بیرجند گفت: همواره همواره آس��یب های ناش��ی از 
مجازات حبس برز ندانی و خانواده زندانی و افراد تحت پوشش آنان 
از دغدغه های اصلی مس��ئولین اس��ت و تاش بر این اس��ت که 
آسیب های ناشی از حبس و نبود سرپرس��ت خانواده را با برگزاری 
چنین دوره های آموزشی در ابعاد مختلف کنترل کرده و به حداقل ها 
کاهش دهیم. وی خاطرنش��ان کرد: این دوره های آموزشی برای 
زندانی و خان��واده زندانیان با هدف ارتق��ای آگاهی ها و اطاعات 
خانواده های زندانیان و به منظور پیش��گیری از آس��یب های متعدد 
فرهنگی و اجتماعی اس��ت که می تواند تاثیر بس��زایی در کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی داش��ته باش��د و افراد می توانند در مقابل 

چالش ها و بحران های زندگی بهترین تصمیم را بگیرند.

مجازات قانونی خودداری 
از بیمه کردن کارگر 

ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود 
را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، 

ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
 بر اس��اس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود 
را بر اس��اس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و م��اده 183 قانون 

کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
در این ماده آمده است: کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون 
مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن 

کارگران واحد خود اقدام  کند.
همچنین بر اساس  ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که بر خاف 
مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، 
عاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به  کارگر )سهم کارفرما( با توجه 
به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو 

تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول 
پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تاکین اجتماعی 
بوده و مکلف اس��ت در موق��ع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا س��هم  
بیمه ش��ده را کس��ر کرده و س��هم خود را بر آن افزوده و به سازمان 

تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کس��ر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری 

کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم  پرداخت آن رافع مسئولیت 

و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی ب��ه ویژه مواد 36 و 39 این 
قانون چنین استنباط می شود که هر کارگری خود به خود و به صورت 
قهری بیمه می شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می کند اعم 
از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی 
باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. )رای ش��ماره 229 مورخ 15 

شهریور سال 1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری( 
بنابراین منظور از عبارت )بیمه کردن کارگران(، پرداخت حق بیمه 

است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال عاوه بر ضمانت اج��رای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای 
متخل��ف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می گی��رد و تخلف کارفرما، 
بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه )اعم از سهم 

کارفرما و کارگر( است.
حکم مواد 148 و 183 قان��ون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی 
اس��ت بنابراین هرگونه توافق بین کارگ��ر و کارفرما بر خاف آن 

اثری ندارد.

شرکت 1200 نفر از همسران و 
فرزندان مددجو در کاس های آموزشی

 کاس های آم��وزش مهارت های اخاقی و 
زندگ��ی ویژه فرزندان و همس��ران زندانیان با 
حضور مدیرکل زندان های استان تهران برگزار 
شد. مصطفی محبی مدیرکل زندان های استان 
ته��ران در کاس های آم��وزش مهارت های 
اخاقی و زندگی ویژه فرزندان و همس��ران زندانیان خاطرنش��ان کرد: 
واقعیت و معضات تلخ زندانی شدن یک فرد در خانواده خصوصا سرپرست 
آن خانواده بر کسی پوش��یده نیست چرا که انواع تهدیدات روانی و مادی 
گریبانگیر خانواده زندانیان است. مقرر شده است در این دوره از کاس های 
آموزش��ی که با هدف ارتقای مهارت های اخاقی و زندگی و شیوه های 
فرزندپروری انجام می گیرد، در دو مرحله یک هزار و 200 نفر از همسران 
و فرزن��دان مددجو با مدیریت انجمن حمایت از مرکز و دعوت از اس��اتید 

مطرح حوزه رفتارشناسی شرکت کنند.

ضرورت استفاده حداکثری قضات از 
مفاد دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

مدیرکل زندان های اس��تان سمنان خواستار استفاده هرچه بیشتر قضات 
از مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 
س��ال 1395 ریاست قوه قضاییه ش��د. محمود باهنر در جلسه ساماندهی 
زندانی��ان و کاهش جمعی��ت کیفری، با ارایه گ��زارش کاملی از وضعیت 
ساختاری زندان ها و آمار زندانیان خواستار استفاده هرچه بیشتر قضات از 
مفاد دس��تورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 

سال 1395 ریاست قوه قضاییه شد.

آخرین وضعیت پرونده سوءقصد 
به حجت ااسام مزارعی

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:پرونده 
قضایی در رابطه با سوء قصد نافرجام به رییس کل دادگستری این استان 

تشکیل شده و پرونده در حال تحقیقات است. 
مهرداد کرمی با اش��اره به آخرین اقدامات صورت گرفته برای شناسایی 
عوامل سوء قصد به رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، از 
تشکیل پرونده قضایی در این رابطه خبر داد و گفت: این پرونده به دنبال 
شناس��ایی عوامل سوء قصد نافرجام به حجت ااس��ام مزارعی در حال 
تحقیقات مقدماتی اس��ت و پرونده با تعیین بازپرس ویژه در اس��رع وقت 

رسیدگی و اخبار تکمیلی متعاقبا اعام خواهد شد.

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود 
آمده اما خس�ارات جان�ی به وجود نیامده، جبران خس�ارات 
چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات 
جان�ی و مالی به وج�ود بیای�د و راننده مقصر نی�ز فوت کند، 
خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی 
که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خس�ارت 

نداشته باشند تکلیف چیست؟
چنانچه در جریان تصادف وسایط نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله 
وارد آید و هیچ گونه خس��ارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود 
ماده 336 قانون مجازات اس��امی تعیین تکلیف کرده و مطابق مقررات 
ماده مذکور عمل می ش��ود. فوت کسی که دیه بر عهده او است، مانع از آن 
نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صاحیتدار اقامه دعوی شود، موافق 
رأی وحدت رویه ش��ماره 563 مورخ 28 خرداد سال 1370، با عدم امکان 
تعقیب کیفری راننده متوفی، مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی 
است، دریافت وجه از ش��رکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به 
اخذ قیمت دیه است و محکوم له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می تواند 
به محکوم علیه مراجعه کند؛ مگر آن که هرگونه ادعایی را نس��بت به زائد 
اسقاط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته 

باشد مواد 312 و 313 قانون مجازات اسامی تعیین تکلیف کرده است.

در صورت�ی که محکوم علیه قبل از قطعی�ت حکم فوت کند، 
نحوه اباغ رأی و صدور اجراییه چگونه است؟

با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه های 
عمومی به موقع اجرا گذارده نمی ش��ود مگر اینکه قطعی ش��ده باشد و در 
فرض مذکور در اس��تعام، با توجه به اینک��ه محکوم علیه قبل از قطعیت 
حکم فوت کرده است، دادگاه باید مراتب را به محکوم له جهت تعیین وراث 
محکوم علیه اعام و پس از تعیین وراث، دادنامه غیرقطعی را به جانشینان 
متوفی اباغ کند. در صورت فوت محکوم علیه پس از صدور حکم، چنانچه 
دادنامه به شخص محکوم علیه اباغ شده و به طرق قانونی حکم قطعیت 
یافته باشد، اجراییه باید علیه وراث محکوم علیه متوفی صادر شود لذا پس از 
تعیین ورثه وی، اجراییه صادره به ورثه محکوم علیه متوفی اباغ و عملیات 
اجرایی علیه آنان تعقیب می شود. همچنین تا زمانی که فوت محکوم علیه 
به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی نفع اعام نشده و دادگاه نیز از فوت وی 

بی اطاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب 
و پیش�ه در حکم غیرمنقول محسوب اس�ت لذا با عنایت به 
م�واد ۹46 و ۹47 قان�ون مدنی که اس�تحقاق زن از ماترک 
غیرمنقول همس�ر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته 
است، نظریه مش�ورتی در خصوص ذی سهم بودن عیال در 

سرقفلی چیست؟
در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مس��تأجر متوفی باش��د، از حق 
کس��ب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می برد، اما در صورتی که 
از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که 
در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این 
جهات سهمی داشته باش��د. اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان 
ماترک، با توجه به حصه سهیم است. به  عاوه چنانچه مغازه با توافق وارث 
مالک به اجاره واگذار و س��رقفلی از مستأجر دریافت شود، زوجه ذی سهم 
بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران 

دایمی متوفی می رسد.

مدیری�ت حم�ل و نق�ل دانش آم�وزان ش�اید یک�ی از 
حس�اس ترین مس�ایل برای اولیا باش�د. این حساسیت 
ایجاب می کند که بدانند چگونه و با چه کسی قرارداد ایاب 

و ذهاب فرزندانشان به مدرسه را امضا کنند.

اغل��ب، دانش آموزانی ک��ه مدارس آنه��ا فاصله زی��ادی از محل 
سکونتش��ان دارد، خود به تنهای��ی توان رفت و آمد به مدرس��ه را 
ندارند یا والدینش��ان نیز قادر به بردن و آوردن آنها نیستند و به ناچار 
از سرویس استفاده می کنند. بدیهی است ایده آل ترین شکل رفت 
و آمد دانش آموزان به مدرسه، باش��گاه، کاس های فوق برنامه و 
... همراهی آنها با پدر یا مادر اس��ت اما کمبود وقت به خصوص در 
کانشهرها، اغلب این اجازه را به والدین نمی  دهد که فرزندان خود 
را در مسیر رفت و آمد بین منزل تا مدرسه همراهی کنند و ناگزیرند 

از سرویس مدارس استفاده کنند.
قطعاً آنچه برای والدین در وهله اول اهمیت قرار دارد، امنیت رفت 
و آمد فرزندانش��ان به وسیله این سرویس هاست و بدیهی است که 
ازمه این امنیت، وجود نظمی برآمده از قانون اس��ت تا ناامنی های 
احتمالی را به حداقل برساند، اطمینان خاطر بیشتری به خانواده ها 
هدیه بدهد و پیگیری تخلفات را برای خانواده ها میس��ر کند. بدین 
منظور »آیین نامه اجرایی حمل و نق��ل دانش آموزان مدارس« در 
تاریخ اول اردیبهشت  سال  1387 توسط هیأت وزیران به تصویب 
رسید. بر اساس این آیین نامه، آموزش و پرورش باید با شرکت های 
پیمانکاری قرارداد امضا کند و حق استفاده از رانندگان خارج از این 

شرکت ها را ندارد.
نخس��تین اس��تفاده ای که از این آیین نامه می ش��ود، این است که 
اشخاص حقیقی نمی توانند رأسا به عنوان سرویس مدارس ایفای 
نقش کنند و این کار باید توسط مؤسسات یا شرکت های پیمانکاری 

که شخصیت حقوقی هستند، صورت گیرد.
م��اده یک »آیین نامه اجرایی حمل و نق��ل دانش آموزان مدارس« 
تصری��ح دارد که تأمی��ن خودروها و رانندگان واجد ش��رایط، برای 
حمل و نقل دانش آموزان با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در این 
آیین نامه به  عهده این مؤسسات یا شرکت های پیمانکاری است و با 
توجه به بند »چ« ماده مذکور، این شرکت های پیمانکاری به منظور 
حمل و نقل دانش آم��وزان باید قراردادی با نماین��ده یا نمایندگان 

وزارت آموزش و پرورش منعقد کنند.
طبق ماده 18 آیین نامه نیز »مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل 
قراردادها ب��ه عه�ده کارگروهی متش��کل از نمایندگان آموزش و 
پرورش و اعضای ش��وراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها 
و حس��ب مورد بخش��داری ها اس��ت« این ماده به مثابه بخشی از 
تشریفات انعقاد قرارداد با ش��رکت های پیمانکار مدارس است که 

باید رعایت و توسط آموزش و پرورش به اطاع اولیا رسانده شود.
به نظر می رس��د قرارداد فی ما بین آموزش و پرورش و ش��رکت ها 
در واقع قرارداد انجام کار برای آموزش و پرورش اس��ت و این نهاد 
نقشی واس��ط را برعهده دارد که از طرفی با شرکت ها و از طرفی با 
اولیا قرارداد می بندد اما طبق ماده 18 طرف حس��اب اولیا در تمامی 

مس��ایل مالی و غیرمالی مربوط به سرویس ها، آموزش و پرورش، 
اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها و حسب مورد 
بخشداری ها هستند، چرا که مسئولیت ارزشی�ابی، مدیریت و کنترل 

قراردادها به عه�ده کارگروهی متشکل از همه آنهاست.
با این حال بدیهی اس��ت که آموزش و پ��رورش در رأس همه این 
نهادها و به عنوان طرف قرارداد با ش��رکت ها و اولیا، مکلف اس��ت 
برای حصول اطمین��ان خاطر در اولیا، موارد ذیل را رعایت کند و به 

اطاع عموم اولیای متقاضی سرویس برساند.
اولی��ا نیز باید توجه داش��ته باش��ند که گاه��ی در کن��ار رانندگان 
شرکت های طرف قرارداد مدارس، اشخاص حقیقی پیدا می شوند 
ک��ه با دادن قیمت های به صرفه تر س��عی می کنند که آنها  را جلب 
خ��ود کنند، در حالی که فعالیت اش��خاص حقیقی مجاز نیس��ت و 
نکته مهم دیگری که ازم اس��ت اولیا به آن توجه کنند، این است 
که طبق بند پ م��اده 6 آیین نامه، مدت اعتب��ار گواهی صاحیت 
رانندگی ب��رای رانندگ��ی خودروهای حمل و نق��ل دانش آموزان 
مدارس از تاریخ صدور یک س��ال اس��ت، و از طرفی  این رانندگان 
برای دریافت گواهی صاحیت باید توسط شرکت های پیمانکاری 
یا در صورت لزوم توس��ط آموزش و پرورش به مراجع صالح معرفی 
شوند؛ بنابراین به صرف اینکه راننده ای را از سال قبل می شناسیم، 
دلیل قانع کننده ای نخواهد بود تا به دور از چشم آموزش و پرورش و 

شرکت های پیمانکاری با آنها قراردادی منعقد کنیم.
مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها باید از فعالیت چنین افرادی در 
اطراف مدارس جلوگیری کنند، والدین نیز باید هوشیار باشند تا در 
آینده بر اثر این بی توجهی پشیمانی به بار نیاید. در غیر این صورت 

مدرسه مسئولیتی نخواهد داشت.
شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس باید دارای مجوز تأسیس و 
فعالیت، شماره ثبت و اساسنامه باشند. اشخاص حقوقی )مؤسسات یا 
شرکت های پیمانکاری( که تأمین خودروها و رانندگان واجد شرایط 

جهت حمل و نقل دانش آموزان را بر عهده می گیرند، ابتدا باید دارای 
مجوز تأسیس و فعالیت باشند که توسط مراجع صالح و برای مدت 
معین صادر می شود. در غیر این صورت نمی توان با آنها قرارداد بست.

ماده 2 آیین نامه مقرر می دارد که »فعالیت مؤسسات و شرکت های 
پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان منوط به دارا بودن 
ش��رایط زیر بوده که ش��امل دارا بودن اجازه نامه تأسیس از مراجع 
مربوط؛ داشتن اساسنامه و شماره ثبت؛ معرفی خودروها و رانندگان 
واجد شرایط به مراجع صدور مجوز تأسیس و رعایت سایر شرایط و 

ضوابط مندرج در این آیین نامه است.
طبق ماده 7 آیین نام��ه نیز »مرجع صالح صدور مجوز تأس��یس و 
فعالیت و گواهی صاحیت رانندگی در محل هایی که ش��هرداری 
وجود دارد، شهرداری محل و در بقیه محل ها به عهده بخشداری ها 
اس��ت.« اما در این آیین نامه درباره مدت این مجوز مقرره ای وجود 
ندارد و آموزش و پروش موظف اس��ت نسبت به منقضی نشدن آن 

حساسیت ازم را داشته باشد.
بنابراین اهلیت شرکت های پیمانکار برای عقد قرارداد با آموزش و 
پرورش، با وجود »مجوز تأسیس و فعالیت« دارای تاریخ اعتبار که 
توسط شهرداری یا بخشداری محل صادر شده است احراز می شود 
و باید توجه داشت که این مجوز حتما توسط شهرداری یا بخشداری 
محل صادر شده باشد، در صورتی که شهرداری یا بخشداری محل 
دیگری آن را صادر کرده باش��د، طبق ماده 7 آیین نامه اعتباری در 

محل ما نخواهد داشت و نباید با چنین شرکتی قرارداد بست.
درباره مدت یک سال مجوز شرکت ها و... که در آیین نامه ذکر شده، 
صحیح این است که این یک  سال، یک سال تحصیلی یعنی 9 ماه 
تلقی شود که از روز اول گشایش مدارس تا آخرین جلسه امتحان هر 
یک از دانش آموزان را در بر خواهد گرفت؛ چه اینکه قرارداد فی مابین 
والدین و سرویس ها هم برای همین مدت بسته می شود و تجاوز از 

آن نادرست خواهد بود.

مقررات مرتبط با انعقاد قرارداد سرویس های مدارس

گزیده ها

دانستنی های حقوقی

حجت ااسام اکبری با اشاره به پیگیری ها و حمایت های قضایی در هرمزگان:

هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد

دادس�تان عمومی و انقاب مرکز استان 
اردبی�ل گف�ت: در پی کش�ف فس�اد در 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
این استان، مدیرعامل و دو نفر از پرسنل 

این مجموعه دستگیر شدند.

ناصر عتباتی از کشف فساد در سازمان پارک ها و 
فضای سبز ش��هرداری اردبیل خبر داد و گفت: در 
این رابطه مدیرعامل و 2 نفر از پرسنل این مجموعه 
دستگیر و روانه زندان شدند و تعدادی از پیمانکاران 
نیز تحت تعقیب  قرار گرفتند. وی فاکتورس��ازی، 

تبانی، دریافت رش��وه و پورسانت و تضییع حقوق 
بیت المال را از اتهامات اصلی این افراد دانس��ت. 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان اردبیل در 
گفت وگو با میزان با توجه به کشف فساد چند صد 
میلیون تومانی در مرکز وصول درآمدهای مجتمع 
تفریحی شورابیل طی هفته های اخیر و بازداشت 
متهم، با هشدار به مراجع نظارتی بر مجموعه های 
مدیریت ش��هری تاکید کرد: در موارد کشف فساد 
در ادارات دولتی و مجموعه مدیریت شهری، مراجع 
نظارتی ک��ه کم کاری کرده اند نی��ز تحت تعقیب 

قضایی قرار می گیرند.

دستگیری مدیرعامل و 2 نفر از پرسنل
 سازمان پارک های شهرداری اردبیل

دادس�تان عموم�ی و انقاب مرکز اس�تان 
سیس�تان و بلوچس�تان از شناس�ایی و 
دس�تگیری 6 نف�ر از عوامل س�وءقصد به 
مسئول حراست اداره کل ارشاد این استان 

خبر داد.

حجت ااس��ام علی موحدی راد گفت: دو نفر در 
تاریخ هشتم تیر ماه امسال با اجیر کردن 4 جوان و 
تطمیع آنها، نقشه قتل و سوءقصد به جان مسئول 
حراست اداره کل ارشاد استان سیستان و بلوچستان 
را طراحی کردند که خوشبختانه در این مسیر ناکام 

ماندند. وی در تشریح این مطلب ادامه داد: یک خانم 
که کارمند نهاد کتابخانه شهرستان زهک بوده با 
همراهی رییس اداره ارشاد زهک به دلیل خصومت 
شخصی اقدام به این کار کرده اند که در ابتدا 4 متهم 
دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات اولیه با قرار 
وثیقه آزاد ش��دند اما دو متهم اصلی چند روز پیش 
دستگیر ش��د و در بازداشت هس��تند.  موحدی راد 
افزود: حس��ب گزارش شفاهی ضابطین ظاهرا به 
دلیل عدم موافقت مسئول حراست اداره کل ارشاد 
استان با گرفتن پست جدید خانم کارمند مزبور در 

نهاد کتابخانه این سوءقصد انجام شده است.

شناسایی عوامل سوءقصد به مسئول حراست
 ارشاد سیستان و بلوچستان
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چهره ها

بررسی شرایط اعزام زائر به سوریه 
 نماینده، ولی فقیه در امور حج وزیارت 
درباره احتمال اعزام زائر به س��وریه 
گفت: هیاتی ازسوی س��ازمان حج 
وزیارت و بعثه مق��ام معظم رهبری 
درآینده نزدیک برای بررسی شرایط 
به سوریه خواهند رفت و در صورتی 
که شرایط اعزام فراهم باشد و مراجع 
رسمی مجوز ازم را صادر کنند این اقدام انجام خواهد شد. حجت ااسام 
سیدعلی قاضی عسکر همچنین افزود: امیدواریم با پیگیری های بعدی و 

طرح موضوع درشورای عالی حج، سال آینده عمره راه اندازی شود.

اعام میانگین حقوق معلمان 
 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
گفت: براس��اس آمار وزارت آموزش 
وپرورش، میانگین حقوق یک معلم 
رسمی و پیمانی به طور میانگین سه 
میلیون و 600هزار تومان، حقوق یک 
معلم قراردادی دو میلیون و 500هزار 
تومان است. قاسم احمدی اشکی 
افزود: حقوق معلمان حق التدریس به طور میانگین یک میلیون و 500هزار 

تومان و حقوق سرباز معلمان بیش از 800هزار تومان است.

تاش برای یکسان سازی 
حقوق بازنشستگان

 رییس صندوق بازنشستگی کشور از 
ت��اش دولت برای یکسان س��ازی 
حقوق بازنشستگان خبر داد. جمشید 
تقی زاده گفت: درح��ال حاضر یک 
میلیون و 400 هزار نفر بازنشسته در 
کش��ور داری��م ک��ه بخش��ی از آنها 
بازنشستگان وزارتخانه های علوم و 
بهداشت بوده که بخشی از بازنشس��تگان وزارت بهداشت نیز پرستاران 
هستند. وی افزود: به مناسبت هفته پرستار تمامی هتل های ایرانگردی و 
جهانگردی کشور برای پرستاران و اقوام درجه یک آنها با 50درصد تخفیف 
پذیرای آنها خواهند بود، همچنین دهکده سامتی که در تهران در حال 

راه اندازی است، دهکده سامت پرستاران نامگذاری خواهد شد.

پایتخت برفی می شود
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت : سامانه 
بارشی جدیدی امروز از غرب وارد ایران می شود. این سامانه بارشی 
برای استان های مختلف از جمله تهران بارش باران و برف به همراه 
خواهد داشت. احد وظیفه افزود: فردا نیز با تقویت سامانه بارشی برای  

بیشتر استان ها بارش باران، وزش باد پیش بینی می شود.

نجات 235نفر از مرگ
رییس س��ازمان امداد و نج��ات جمعیت هال احم��ر اظهار کرد: 
نیرو های امدادی جمعیت هال احمر در مدت سه شبانه روز به سه 
هزار و 577نفر امدادرسانی کردند. مرتضی سلیمی با اشاره به نجات 
235نفر از م��رگ افزود: 184نفر برای ادام��ه روند درمان به مراکز 

درمانی منتقل شدند.

استان های دارای بیشترین نرخ تولد 
طبق آمارهای پای��گاه اطاعات جمعیت س��ازمان ثبت احوال در 
9ماهه اول امس��ال، یک میلیون و 46هزار و 99نوزاد متولد شده اند 
که از این میان استان های تهران با 137هزار و 707مورد و خراسان 
رض��وی با 101هزار و 531مورد، همچنین خوزس��تان با 84هزار و 
186مورد دارای بیش��ترین وادت ها بوده اند.همچنین استان های 
ایام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی نیز به ترتیب دارای 

کمترین آمار وادت ها بوده اند.

دستگیری توزیع کنندگان 
کیک های آغشته به گل

ریی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در تهران بزرگ از دس��تگیری 
توزیع کنندگان کیک های آغشته به ماده مخدر گل از طریق فضای 
مجازی خبرداد.سرهنگ محمد بخش��نده  اظهارکرد: این افراد به 
ازای هریک کیلوگرم از کیک ها مقدار 500گرم ماده مخدر شیشه 

مخلوط کرده بودند.

پولی کردن تونل ها در مرحله کارشناسی 
شهردار تهران گفت: پولی شدن تردد از تونل ها در مرحله کارشناسی 
اس��ت. پیروز حناچی تصریح کرد: ممکن است در حوزه کارشناسی 
نظراتی مخالف این پیش��نهاد باش��د و برخی موافق؛ اما زمانی این 
موضوع عملیاتی می ش��ود که ش��هرداری ایحه را به ش��ورا عالی 
ترافیک ارس��ال کرده، ش��ورا نیز آن را بپذیرد و عوارض برای تردد 
از تونل های پایتخت آن تعیین ش��ود که هی��چ کدام از این اتفاقات 

نیفتاده است. 

انتقاد از محتوای کتب درسی
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان به نیازهای جدیدتری 
نیاز دارند که ما در سبد یادگیری جای کافی برای آن نگذاشتیم، گفت: 
بچه ها در مدرسه به طور عمده چیزی می آموزند که در بیرون از مدرسه 
کمتر به آن نیاز دارند. سید محمد بطحایی اضافه کرد: به نظر می رسد 
بخش عمده سبد یادگیری از محتوای پر شده  است که باید جای خود 

را به مهارت های دیگری در دنیای امروز بدهد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

فضای نمایشگاه کتاب دستخوش تغییر می شود؟
ش�ورای سیاس�ت گذاری س�ی و یکمین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب در آخرین نشس�ت خ�ود  درباره ترکیب 
و ساختار تازه نمایش�گاه کتاب تصمیماتی اتخاذ کرد. در 
ساختار تازه اتفاقات تازه ای در زمینه ادغام کمیته ها و نیز 
تقلیل جایگاه برخی کمیته ها به بخش در نظر گرفته شده 
است که یکی از آنها ادغام کمیته ناشران خارجی وکمیته 
امور بین الملل نمایشگاه و حذف بخش هایی از آنها از جمله 

سرای بازار جهانی کتاب است.

سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در خصوص ای��ن تصمیمات گف��ت: در جزوه مق��ررات و آیین نامه 
نمایش��گاه کتاب آمده اس��ت کمیته ها می توانند به پیش��نهاد دبیر 
اجرایی و تصویب ش��ورای برنامه ریزی نمایش��گاه ادغام ش��وند یا 

تغیی��ر عن��وان پی��دا کنن��د.
ایوب دهقانکار در گفت وگو با فارس درباره انتخاب مصلی امام خمینی 
)ره( به عنوان میزبان نمایشگاه کتاب و اینکه آیا افزایش فضای مسقف 
دلیل این انتخاب بود، اظهار کرد: ما در میان همه فاکتورها و عوامل برای 
انتخاب مکان نمایشگاه کتاب 3 آیتم اصلی برایمان مهم بود. نمایشگاه 

سه ضلع ارشاد، ناشران و بازدیدکنندگان را دارد. 
وی با بیان اینکه نخستین سیاست ما در انتخاب مکان نمایشگاه کتاب 
سهولت ناشران و بازدیدکنندگان بود، گفت: هر چند معاونت فرهنگی 
و مؤسس��ه نمایش��گاه ها ذیل نام ارش��اد برای ما مهم بود اما سهولت 
حضور ناشران و تمایل و عاقه آنها برای ارائه خدمات بهتر نیز در کنار 
سهولت امر بازدید از نمایش��گاه و امکانات رفاهی اعم از دسترسی ها و 

حضور به موقع برای ما اولویت داش��ت. س��خنگوی نمایشگاه کتاب با 
اشاره به قرارداد 6 س��اله وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با شهرآفتاب 
برای ارائه مکان رایگان اضافه کرد: هر چند ما قراردادی با شهر آفتاب 
تا 6 س��ال منعقد کرده بودیم و آنها نیز به قراردادش��ان پایبند بودند، اما 
چون نمی خواس��تیم تنها آیتم اول یعنی ارشاد و کاهش هزینه ها را در 
نظر بگیریم با اقدام کارشناسی، تغییر محل برگزاری را در نظر گرفتیم.

دهقان کار ضمن اشاره به اینکه مصلی امکان بهتری نسبت به هر سه 
ضلع را داراست، تاکید کرد: نگاه ما بیشتر به سهولت تردد ناشر و بازدید 

کننده بود و آن دو ضلع برای ما ارجح شمرده می شد.

 لزوم آماده سازی رواق های غربی و شرقی
این مقام مسئول ضمن اشاره به وعده مصلی در باره آماده سازی بعضی 
رواق ها تصریح کرد: مس��ئوان مصلی امام خمینی )ره( وعده داده اند 

طبقه دوم رواق های غربی و ش��رقی تا برگزاری نمایشگاه کتاب آماده 
می شود. ما نیز امیدواریم با افزوده شدن این فضاها امکان دسترسی ها 

بیشتر شود.

 ادغام یا حذف کمیته ها 
دهقان کار در پاسخ به س��ؤالی درباره ادغام یا حذف بعضی کمیته های 
نمایش��گاه کتاب تحت عنوان کوچک س��ازی ه��م توضیحاتی داد و 
افزود:  در جزوه مقررات و آیین نامه مقررات آمده اس��ت کمیته های یاد 
شده می توانند به پیش��نهاد دبیر اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی 
نمایش��گاه ادغام یا تغییر عنوان بیابند بنابراین به پیشنهاد دبیر اجرایی 
یعنی مدیرعامل موسسه نمایشگاه ها و تصویب شورای سیاست گذاری 
تغییرات انجام خواهد شد. به گفته وی، چارت نمایشگاه عریض و طویل 
است، باید کوچک شود زیرا ما شاهد تعدد کمیته ها با فعالیت های مشابه 
و گاه همپوشانی در برخی کمیته ها هستیم. اما در پی آن هستیم ساختار 

نمایشگاه را چابک کنیم.

 صنف هم تصمیم می گیرد
وی این کوچک سازی را قابل اجرا دانس��ت و ادامه داد: در مورد برخی 
کمیته ها مثل تش��ریفات که در اختیار رئیس نمایشگاه است به راحتی 
می توان تصمیم گیری ک��رد و ما نیز تصمیم به حذف گرفتیم اما برخی 
کمیته ها در اختیار صنف بوده و ما نمی توانیم آنها را حذف یا ادغام کنیم 
و همچنان تمایل داریم انتخاب مدیران برخی کمیته ها در اختیار صنف 
بماند، اما در جلسه آتی شورای سیاست گذاری بحث ادغام کمیته ها را 

خواهیم داشت تا کمیته هایی که کارکرد موازی دارند ادغام شوند.

دبیر رش��ته کارتون و کاریکاتور  یازدهمین جشنواره تجسمی فجر 
درباره بخش مسابقه این جشنواره گفت: حدود 140 اثر در نهایت به 
دبیرخانه جشنواره  رسید که در نهایت 76 اثر برای نمایش در جشنواره 
و در این رشته انتخاب شدند.   امیر عربانی ادامه داد: یکی از مشکات 
بر سر داوری آثار این بود که مجبور بودیم کارتون و کاریکاتور را به 
عنوان یک  رش��ته قضاوت کنیم. البته معیارهای قضاوت برای هر 
کدام از رشته ها متفاوت بود و سعی کردیم هر دوی این بخش ها را در 
داوری لحاظ کنیم اما در نهایت این آثار در یک بخش نمایشگاهی، 
حضور دارند و برگزی��دگان مجزا ندارند. ای��ن هنرمند توضیح داد: 
امسال آثار متنوعی به دبیرخانه رسید که از نظر کیفیت بسیار متکثر 
بودند. البته خوش��بختانه  تعداد آثار قوی و با کیفیت به اندازه ای بود 
که توانس��تیم به راحتی آثار را انتخاب کنیم. تعداد آثار قوی کارتون 
و  کاریکاتور امس��ال بیشتر از سال های قبل است. رویکرد جشنواره 
امسال در تفکیک رشته های هنری به نفع هنر کارتون  و کاریکاتور 
بود.  عربانی بیان کرد: کاریکاتوریست های خاقی به جشنواره اثر 
فرستادند؛ بنابراین در نهایت آنهایی که خاق نبودند را  حذف کردیم و 
به مرحله بعد نفرستادیم. آثار تکراری نیز در اقلیت بودند.  وی همچنین 
درباره دیگر معیارهای انتخاب آثار گفت: نیاز به آثاری داریم که طنز 
نهفته داشته باش��ند. تنها در این  صورت است که مخاطب به تفکر 
واداشته می شود و پیام آن بدون تفکر به مخاطب داده نمی شود. این 
دوره شاهد آثاری  بودیم که تکنیک بسیار خوب و قوی داشتند ولی 
در آنها پیام آنها از نظر مفهومی بسیار ساده بودند. شخصاً ایهام و ایجاز 
 را در هنر کاریکاتور می پسندم. خطوط محکم و بیان قوی در داوری 
نظر مرا به خود جلب می کند. معتقدم باید اثری  برگزیده شود که لیاقت 

قاب کردن و نصب کردن به دیوار را داشته باشد.  

تجسمی

راهیابی ۷۶ اثر به بخش کاریکاتور 
جشنواره تجسمی

معاون اجرایی سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر از تمدید مهلت 
ارسال فیلم های این دوره از جشنواره به دبیرخانه خبر داد.

عزت اه علیزاده با اعام این خبر گفت: بلیت فروشی برای نمایش 
مردمی جش��نواره هم به زودی نهایی و زمان آن مشخص خواهد 
شد. وی در پاسخ به این که با توجه به پایان مهلت تکمیل فیلم ها در 
تاریخ 20 دی ماه، چه تعداد از آثار کامل نشده اند، بیان کرد: در حال 
حاضر بخش عم��ده فیلم ها در مراکز خدمات فنی در حال تکمیل 
هستند، ولی از آنجایی که آخرین زمان تحویل نسخه کامل فیلم ها 
)DCP( در مقررات جشنواره بیس��تم دی ماه تعیین شده بود، با 
توجه به ش��رایط فنی اکثر فیلم ها و موافقت دبیر جش��نواره، مقرر 
ش��د که مهلت تعیین ش��ده تا اول بهمن تمدید شود تا در فرصت 

باقی مانده مراحل فنی فیلم ها تکمیل شود.
وی افزود: به ای��ن ترتیب آخرین مهلت را یک��م بهمن ماه اعام 
می کنیم تا نسخه دی سی پی فیلم ها تحویل داده شود و اگر صاحب 
اثری نتواند تا این تاریخ نسخه ای از فیلم خود را به دبیرخانه تحویل 

دهد، قاعدتاً فیلم دیگری جایگزین آن اثر می شود.
علیزاده تأکید کرد: اولویت ستاد جشنواره این است تا تمام فیلم هایی 
که هیأت انتخاب به عنوان آثار اصلی معرفی کرده اند، آماده شوند؛ 

در غیر این صورت سراغ آثار رزرو خواهیم رفت.
وی در واکنش به این که شنیده شده برخی فیلم ها خواستار تغییر 
زمان نمایش خود در س��الن رسانه ها هستند؛ چرا که ممکن است 
تا روز های اول جشنواره فیلمشان تکمیل نشود، گفت: با توجه به 
تمدید مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه، به نظر نمی رسد که فیلمی 
خواستار تغییر زمان نمایش باش��د. بدیهی است درخواست انجام 

هرگونه جابجایی مستلزم تأیید نهایی دبیر جشنواره است.

فیلم

تمدید مهلت ارسال فیلم 
به جشنواره فجر 

محمد رحیم لیوانی گفت:45 اثر پویانمایی برای داوری به کمیسیون جشنواره تلویزیونی جام جم ارسال شده 
است. دبیر کمیسیون تخصصی پویانمایی پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم در خصوص جزئیات اولین 
جلسه بخش پویانمایی گفت: نحوه و ماک داوری ها به این صورت است که تولیدات توسط هیأت انتخاب آثار 
به ریاس��ت مدیران شبکه های سیما برگزیده شده و به مرحله داوری رسیده است. وی با بیان اینکه تعداد آثار 
ارسالی به دبیرخانه 45 برنامه است که از این تعداد 40 عنوان برنامه انتخاب شده است، گفت:از مرکز پویانمایی 
صبا 31 اثر انتخاب شده که سهم شبکه های سیما 14 اثر است. از 40 عنوان برنامه، 24 عنوان مجموعه و سریال 
و 16 عنوان میان برنامه و کلیپ موزیکال است. دبیر کمیسیون تخصصی پویانمایی پنجمین دوره جشنواره 
تلویزیونی جام جم بیان کرد: آثار در بخش های طراحی کاراکتر و فضای فیلمنامه در 8 قس��مت اصلی و یک 
قس��مت جنبی تقسیم بندی شده است. تناس��ب طراحی کاراکتر ها با قصه، طراحی فضا، نوآوری در طراحی 
کاراکتر و انیمیشن، تناسب با گرافیک کار، موسیقی، صداگذاری و دوبله ماک های اصلی کار داوری است.

لیوانی در خصوص میزان تأثیر نظر مخاطبان در داوری ها بیان کرد: در طول س��ال بر طبق نظرسنجی های 
دوره ای که سازمان صداوسیما انجام می دهد، میزان استقبال مخاطبان از آثار مشخص می شود که در حوزه 

پویانمایی انجام شده است؛ بنابراین این آرای مردمی اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به مسیر پیشرفت حوزه انیمیشن گفت: پویانمایی بعد از انقاب افتخارات و پیشرفت های بسیاری 
داشته که این امر مرهون انقاب اسامی است، زیرا بعد از انقاب، تلویزیون بیش از 2 هزار ساعت پویانمایی 

تولید کرده و این اتفاق به معنی رشد و گسترش این حوزه است که به صورت انفجارگونه صورت گرفت.

رسانه ملی

کوروش زارعی قصد دارد اثری را با قصه ای مس��تند درباره س��رداران ش��هید لشکر »41 ثاراه« روی 
صحنه ببرد. این کارگردان تئاتر و رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسامی 
درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر، به مهر گفت: مرتضی شاه کرم در حال نگارش 
نمایش��نامه ای است که تا اواسط هفته جاری به پایان می رس��د. این نمایش با موضوع سرداران شهید 
تولید و اجرا خواهد شد. وی اظهار کرد: هنوز نامی قطعی برای این نمایش انتخاب نشده ولی دارای قصه 
ای مستند است و به سرداران شهید لشکر »41 ثاراه« می پردازد؛ سردارانی که در عملیات های مهمی 
چون والفجر 8، کربای 4 و 5 تأثیرگذار بودند. در واقع روی صحنه و با قصه ای مستند شاهد حضور این 
سرداران شهید، زندگی و رشادت های آنها خواهیم بود. زارعی درباره زمان اجرای این اثر نمایشی، بیان 
کرد: این نمایش قرار است روز 9 اسفند در کنگره شهدای کرمان اجرا شود. ما 45 روز فرصت داریم تا این 
نمایش را که کاری نس��بتاً بزرگ است، برای اجرا در شهر کرمان آماده کنیم. وی ادامه داد: برنامه ریزی 
ما این است که در بهار س��ال 98 نیز نمایش را در شهر تهران روی صحنه ببریم؛ البته به دلیل اینکه در 

اجرای نمایش از جلوه های ویژه استفاده خواهیم کرد نیاز به سالنی بزرگ برای اجرا داریم.
این کارگردان تئاتر با اش��اره به 12 نقش اصلی در این اثر نمایش��ی، درباره گروه بازیگری مدنظر یادآور 
ش��د: گروه بازیگران این نمایش تلفیقی از هنرمندان تئاتر و همچنین بازیگران سینما و تلویزیون است 
که سابقه  تئاتر دارند.وی افزود: در حال حاضر با هنرمندانی چون برزو ارجمند، عبدالرضا اکبری و پندار 

اکبری مذاکراتی انجام داده ایم.

   بازیگران جدیدی به جمع بازیگران س��ریال »دل« به کارگردانی منوچهر هادی اضافه ش��دند. در حالیکه این روزها سریال »دل« سرداران شهید لشکر »۴۱ ثاراه« روی صحنه می آیند
مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران را س��پری می کند، افسانه بایگان و کوروش تهامی به جمع بازیگران این سریال پیوستند. قصه 
»دل« به کارگردانی منوچهر هادی در زمان حال اتفاق می افتد و س��ریالی عاش��قانه است. لوکیشن های این سریال 28 قسمتی که در 
دو فصل 14 قس��متی توزیع می شود، همگی در تهران است و بخش کوتاهی در شمال کشور مقابل دوربین می رود. حامد بهداد، ساره 
بیات، مهراوه شریفی نیا، سعید راد و ... از بازیگران این سریال هستند. سریال »دل« به نویسندگی بابک و میثم کایدان در شبکه نمایش 

خانگی تولید و توزیع می شود.

   مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جشنواره خاتم تا سی ام بهمن ماه 97 تمدید شد. آیین اختتامیه و تقدیم جوایز همزمان با ایام عید 
خجسته مبعث در فروردین ماه 1398 برگزار خواهد شد.

   سه فیلم کوتاه »ش��ب تولد« به کارگردانی امید شمس، »فراموش��ی« به کارگردانی فاطمه محمدی و »گذر« به کارگردانی پوریا 
پیشوایی و امید ش��مس از میان 307 اثر به مرحله فینال جش��نواره Alemlere Rahmet ترکیه رسیدند و در کنار 17 اثر دیگر از 
کشورهای اسامی در بخش های فیلم، فیلمنامه و انیمیشن با هم به رقابت خواهند پرداخت. این جشنواره از 11 تا 16 فوریه برابر با 22 

تا 27 بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود.

   مس��تند تلویزیونی »ایرانگرد« به تهیه کنندگی و کارگردانی جواد قارایی، قرار است گلچینی از فصل های گذشته آن برای نوروز 98 
روی آنتن شبکه یک سیما برود. مستند تلویزیونی »ایرانگرد« از پاییز سال 1394 در فواصل مختلف نوروز و دیگر ایام سال روی آنتن 

رفته و تولید سری جدید آن هنوز آغاز نشده است.

تیترواره

۴۵ اثر پویانمایی به جشنواره تلویزیونی جام جم رسید
نمایش

به گفت�ه مس�ئوان وزارت بهداش�ت، 
کاف�ی نب�ودن تع�داد اه�دای عضو در 
کش�ور روزان�ه موج�ب م�رگ هفت تا 
10نفر در فهرس�ت انتظ�ار پیوند عضو 
می ش�ود، آنچه اهمیت توجه بیش�تر به 
حمایت و مش�ارکت سمن ها، همچنین 
فرهنگس�ازی در این زمینه را گوش�زد 

می کند.

 ای�ران در رتب�ه نخس�ت پیوند اعضا 
در آسیا

درحال حاضر پنج میلی��ون ایرانی کارت اهدای 
عضو دارند، با این وج��ود طبق اظهارات مهدی 
ش��ادنوش، رییس مرکز مدیریت پیون��د و امور 
بیماری های وزارت بهداش��ت 25ه��زار نفر در 
کش��ور در لیس��ت انتظار پیوند عضو قرار دارند و 
کافی نبودن تعداد اهدای عضو موجب شده است 
هر سه ساعت یک بیمار نیازمند پیوند عضو، جان 
خود را از دس��ت دهند، به عبارتی روزانه هفت تا 
10 نفر جان خود را از دست می دهند. البته اشاره 
به این موضوع ض��رورت دارد که ایران بااترین 
رتبه پیوند اعضا در بین کشورهای منطقه آسیا و 
آفریقا را به خود اختصاص داده اس��ت. آنچه که 
پیش از این س��ید محمد کاظمین، رییس اسبق 
مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت از آن خبر داده بود. با این وجود کتایون 
نجفی زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران 
بیان کرده است که در پایان سال گذشته شاخص 
اهدای عضو در یک میلیون نفر جمعیت کش��ور 
به 11/8درصد رسیده است، آن هم در شرایطی 
که به طور مثال سال 79 ش��اخص مذکور برای 

هر یک میلیون نفر، 0/2 درص��د بود، همچنین 
دراین بازه زمانی تا پایان س��ال گذشته به میزان 
53هزار و 715 مورد پیوند اعضای بدن در کشور 
انجام ش��ده، هرچند که تا رسیدن به حد مطلوب 
جهانی که عددی معادل 25درصد بوده، همچنان 
راه طوانی در پیش است. این درحالی است که 
به اعتقاد وی ب��ا توجه به آمار باای مرگ مغزی 
در ایران، این توان را داریم که آن را تا چهار برابر 

افزایش دهیم.
از س��وی دیگر باید به این نکت��ه نیز پرداخت که 
طبق اظهارات مسئوان امر آمار اهداکنندگان، 
تنها پاسخگوی 15درصدی افراد نیازمند در لیست 
دریافت عضو بوده و به این ترتیب ایران رتبه 26 در 
امر اهدای عضو در سطح جهان را در اختیار دارد. 
هرچند که براساس سخنان شادنوش تعداد ساانه 

اهدای عضو در ایران کمتر از یک هزار نفر است.

 اهمیت حمایت و مشارکت سمن ها
اما اینک��ه چگونه می توان آمار و ارقام کنونی را در 
کشور در این زمینه افزایش داد، آن هم با توجه به 
اینکه در بس��یاری از موارد اهدای عضو یک نفر 
که دچار مرگ مغزی شده اس��ت، می تواند جان 
چند بیمار در فهرس��ت انتظار پیوند را نجات دهد، 
به عنوان مثال کاظمینی ابتدای سال جاری بیان 
کرده بود؛ س��ال 96 تعداد 920 اهدا کننده مرگ 
مغزی ب��ا میانگین اهدای س��ه عضو در کش��ور 
داش��تیم، عاوه براین با توجه به اینکه پیوند کبد 
و قلب به طور انحصاری از افراد دچار مرگ مغزی 
انجام می شود، از این نظر نیز در منطقه رتبه نخست 
را داریم. آنچه که در پاس��خ به آن باید به اظهارات 

متولیان امر در خصوص حمایت و مشارکت سمن ها 
در فعالیت های این حوزه اشاره کرد که البته پیش تر 
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
خاص وزارت بهداشت، آن را از جمله سیاست های 
کنونی در دس��تور کار متولیان ام��ر عنوان کرده 
بود. براین اس��اس فعالیت های��ی از قبیل آموزش 
تیم ها، مددکاری، انتقال هوایی و فرهنگ سازی 
در تفاهم نامه ای ب��ه انجمن اهدای عضو ایرانیان 
که در س��ال 94 فعالیت های خود را با حضور افراد 
متخصص و با تجربه آغاز کردند، واگذار شده است.  

 ایجاد یک سیستم جامع رجیستری
درکنار این موارد باید گفت؛ ارتقاء س��طح کیفی 
واحده��ای فراهم آوری اعضا و نس��وج پیوندی، 
ایجاد یک سیستم جامع رجیستری و تخصیص، 
ایجاد س��ازوکار انتقال هوای��ی ارگان، همچنین 
ارتقاء برنامه های آموزش��ی مدیریتی واحدهای 
فراهم آوری، از مواردی اس��ت که در دس��تور کار 
وزارت بهداش��ت قرار دارد. ع��اوه براین ایجاد 
پرونده ه��ای الکترونیک��ی ب��رای خانواده های 
اهداکننده جهت حمایت معنوی و مادی، طراحی 
یک سیستم پیشرفته و فراگیر نظارت، بازرسی و 
کنترل کیفی از جمل��ه برنامه های آینده در زمینه 

اهدای عضو به شمار می رود.

 فرهنگ سازی فراموش نشود
براین اساس با توجه به روال موجود اهدای عضو 
در کش��ور تا س��ال 1400، درصد افراد در لیست 
انتظار ک��ه می توانیم به آنه��ا پیوند عضو بدهیم 
به 45درصد افزایش خواهد یافت که البته از نظر 
مس��ئوان وزارت بهداشت رقم رضایت بخشی 
نیست، بلکه باید آن را به 75درصد رساند آنچه که 
ضرورت فراهم کردن زیرساخت و فرهنگ سازی 
برای باا بردن آمار اهدای عضو درکشور را پیش 

از پیش گوشزد می کند.

افزایش آمار اهدای عضو در گرو فرهنگ سازی
»حمایت« بررسی کرد

افزایش پوشش پیش دبستانی ها در روستاها
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به رقمی که برای پوشش مناطق 
محروم پیش بینی کرده بودیم دست یافته ایم، اظهار کرد: نرخ پوشش پیش دبستانی ها در روستاها از 50درصد 
بااتر رفته و به اهدافی رس��یده ایم که در سال جاری داش��تیم. رخساره فضلی درباره اعتبار پیشنهادی پیش 
دبس��تانی در ایحه بودجه سال 98 و عدم رشد آن اظهار کرد: برنامه های ما در سال جاری با مشکلی مواجه 
نبوده، زیرا از قبل برنامه ریزی و هدفگذاری کرده ایم. البته بخش هایی تحت تاثیر  شرایط غیرقابل پیش بینی 
قرار گرفته، اما مس��ئله جدی نداریم. وی افزهمچنین بیان کرد: آمار ثبتی نوآموزان پیش دبستانی در سامانه 

دانش آموزی سناد از یک میلیون نفر گذشته است.

تسهیات اعطایی برای اشتغال مددجویان
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد جزییات تسهیات اعطایی به کارآفرینان در ازای ایجاد اشتغال برای 
مددجویان را اعام کرد. حجت اه عبدالملکی یادآور شد: تسهیاتی که برای کارآفرینان درنظر گرفته شده 
اس��ت، شامل پرداخت کارمزد به ازای تعداد شغلی که ایجاد می کنند است؛ ضمن اینکه بعضی از کارآفرینان 
در ازای مشاوره فنی و ارائه آموزش ها تسهیاتی دریافت می کنند.وی افزود: تفاهم نامه ای بین کمیته امداد 
و کارآفرینان امضاء ش��ده و نحوه انتفاع طرفین در این بین مشخص می شود که این می تواند شامل تنظیم 
حق مش��اوره،  کارمزد و سود بازرگانی ازطریق بازار فروش باشد. عبدالملکی گفت: درچارچوب قانون بودجه 
هرسال تسهیاتی در اختیار کمیته امداد قرار می گیرد که برای سال 98، یک هزار و 400میلیارد تومان است.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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یک مق��ام بلندپایه لبنان��ی نزدیک به حزب اه اعام ک��رد که رژیم 
صهیونیس��تی قصد حمله ب��ه این حزب در به��ار پی��ش رو را دارد و 
حزب اه نیز برای مقابله با این حمله آماده می شود. به گزارش روزنامه 
»الجمهوریه«، یک مقام بلندپایه لبنان��ی نزدیک به حزب اه اظهار 
کرد که رژیم صهیونیس��تی قصد دارد تا در به��ار پیش رو به حزب اه 
حمله کن��د و در مقابل حزب اه نیز از زمان آغاز عملیات اس��رائیل در 
مرزهای لبنان موسوم به "سپر شمال" در حال آماده سازی لجستیکی و 
نظامی خود برای مقابله با این حمله است. حزب اه به دقت و از نزدیک 
تحرکات اس��رائیل در مرزها را زیر نظ��ر دارد و برای مقابله با هرگونه 
تجاوزی به لبنان آماده است. حزب اه در حال حاضر در حالت آمادگی 
کامل و به عبارت دیگر در حالت جنگ است و برای مقابله با این تجاوز 
برنامه ریزی کرده و نیروهای مقاوم��ت را نیز ازلحاظ روحی و نظامی 
برای این مهم آماده کرده است. ین مقام لبنانی تأکید کرد: اقداماتی که 
اسرائیل از زمان آغاز عملیات سپر شمال تاکنون انجام داده مقدمه ای 
برای جنگ پیش رو است. حزب اه در ظاهر با خونسردی با تهدیدات 
اسرائیل برخورد می کند اما در عمل نسبت به این گفته قانع نشده که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر با داستان تونل های حزب اه 
قصد فرار از بحران های داخلی را دارد، چراکه وی به خوبی می داند که 

نمی توان از تحلیات برای دوری از جنگ استفاده کرد.

 
رس��انه های لیبی از کش��ف یک گور جمعی حاوی اجس��اد عناصر و 
سرکرده های گروه تروریستی داعش ازجمله فرستاده ابوبکر بغدادی 
در شهر درنه لیبی خبر دادند. به گزارش روزنامه »القبس«، رسانه های 
لیبی اعام کردند: تیم هال احمر لیبی در شهر درنه واقع در شرق لیبی 
یک گور حاوی اجساد عناصر داعش و سرکرده های این گروه تروریستی 
ازجمله ابو نبیل اانباری، فرس��تاده ابوبکر بغدادی کشف کرده است. 
این گور جمعی در منطقه "الفتائح" واقع در ش��رق ش��هر "درنه" لیبی 
کشف شده و حاوی حدود 50 جسد است که یکی از آن اجساد متعلق به 
وسام نجم الزبیدی معروف به "ابونبیل اانباری" است. وی تبعه عراق 
و فرستاده ابوبکر بغدادی به عنوان والی ایالت های داعش در لیبی است. 
این منبع همچنین اعام کرد: فرستاده البغدادی در اوایل سال 2014 
میادی از عراق به ترکیه منتقل شد و سپس در شهر "بنغازی" به عنوان 
دومین شهر لیبی حضور یافت و بعد از آن با آغاز عملیات "الکرامه" به 

شهر "سرت" سپس به شهر "درنه" فرار کرد.

 
دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اظهارات اخیر 
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه این کشور در قاهره را که 
گفته بود، کشورش منبع خیر برای منطقه است، به تمسخر گرفت. به 
نوشته روزنامه »القدس العربی«، صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( اظهارات اخیر مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در دانشگاه این کشور در قاهره را که گفته بود، کشورش 
به منزله عامل خیر برای منطقه است، به تمسخر گرفت و در واکنش به 
آن خطاب به پامپئو گفت: روی پیشانی اعراب کلمه "احمق" می بینی؟ 
پامپئو در دانشگاه آمریکایی قاهره مدعی شده بود که کشورش منبع 
خیر برای منطقه اس��ت و صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را محقق 
خواهد کرد. دبیرکل کمیته اجرایی ساف تاکید کرد: گفته های وزیر خارجه 
آمریکا با اینکه "جنایات جنگی" که اشغالگران علیه فلسطینی ها مرتکب 

می شوند، "دفاع از خود" توصیف شود، تعارض دارد.

 
صدراعظم آلمان می گوید با عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا به 
خاطر فقدان آزادی عقیده، مذهب و رسانه در این کشور مخالف است، 
اما مذاکرات دیپلماتیک با آنکارا باید ادامه یابند. به گزارش »دی ولت«، 
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، هنگام گفت وگو با دانش آموزان مدرسه 
آلمانی در آتن در سفرش به یونان، نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه 
اروپا ابراز بدبینی کرد. او گفت: »آینده ای قابل پیش بینی برای پیوستن 
ترکیه به اتحادیه نمی بینم. روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کند شده 
اما مذاکرات نباید متوقف شود زیرا زیان این توقف بیشتر خواهد بود.« 
آنگا مرکل گفت مسائلی در ترکیه وجود دارند که برای آلمان بسیار مهم 
هستند؛ موضوعاتی از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی مذهب یا آزادی 
بیان: »این ها باید با اس��تانداردها و ارزش های اتحادیه اروپا هم خوانی 
داشته باشند ولی وضعیت کنونی در ترکیه چنین نیست.« مرکل گفت: 
تاش ما این است که نقض این استانداردها در ترکیه، صدمات عمیق 
و جدی ایجاد نکند. صدراعظم آلمان افزود با وجود این کمبودها، باید با 

ترکیه با شفافیت و در چارچوبی دیپلماتیک مذاکره کرد.

 
هن��د در واکنش به اظهارات اخیر نخس��ت وزیر پاکس��تان مبنی بر 
این که دهلی نو درباره صلح پاس��خگو نیس��ت، گفت: پیشنهادهای 
اسام آباد برای مذاکره با توجه به اقدامات این کشور ازجمله فعالیت 
گروه های تروریستی در خاک این کش��ور جدی نیست. به گزارش 
روزنامه »نیشن«، راویش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند اعام 
کرد: دیدار مقامات پاکستانی با تروریست ها و اعام حمایت از آن ها 
نش��ان دهنده جدی نبودن اس��ام آباد در مذاکره صلح با هند است. 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در گفت وگو با یک رسانه ترکیه 
اعام کرده ب��ود هند به تاش های وی ب��رای آغاز مذاکرات صلح 

پاس��خگو نبوده اس��ت. کومار ادامه داد: نارندا مؤدی نخست وزیر 
هند به هنگام مراسم سوگند عمران خان در ماه اوت با وی تماس 

گرفته و به او تبریک گفت.  

 جلد روز
بنا بر گ��زارش روزنامه آمریکایی 
وال اس��تریت ژورنال، عربستان 
سعودی قصد دارد میزان صادرات 
نف��ت را 800 هزار بش��که در روز 
نس��بت به س��طح نوامبر کاهش 
دهد که کاهش بس��یار بیش��تر از 
میزانی است که تحت پیمان اوپک 
پاس، با آن موافقت کرده اس��ت. 
این خبر کمک کرد قیمت نفت در 
اوایل هفت��ه جاری صعود کند. جان 
کیلداف، از شرکای مؤسس شرکت 
"اگین کپیت��ال" دراین ب��اره گفت: 
سعودی ها با جدیت در تکاپو هستند 
تا وضعیت مازاد عرضه را که به دلیل 

واهم��ه از تحریم های ایران در آن گرفتارش��ده اند تغییر دهند. هر دو قیمت 
پایه نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت بیش از 16 درصد از زمانی که در 
دسامبر رکورد پایین جدیدی به ثبت رساندند، رشد کرده اند. اولیویه جیکوب، 
استراتژیست شرکت پتروماتریکس دراین باره به رویترز گفت: روند صعودی 
قیمت ها دوباره جان گرفته است و شاهد تداوم روند رشد بهای معامات نفت 
هستیم. چند عامل دیگر نیز در روند رشد قیمت نفت طی دو هفته اخیر نقش 
داشته اند. مایم شدن لحن بانک مرکزی آمریکا در خصوص تحکیم سیاست 
پولی که هفته گذشته بازارهای سهام جهانی را تقویت کرد و نگرانی ها نسبت 
به کندی رشد اقتصادی به دلیل تحکیم سیاست پولی را کاهش داد. در این 
بین، آمریکا و چین هفته جاری مذاکرات برای پایان دادن به اختافات تجاری 
را از س��ر گرفتند. این دو کشور که از پیامدهای جنگ تجاری آسیب دیده اند، 
در تاش برای رس��یدن به توافق و اجتناب از صدمات بیشتر بر اقتصادشان 
هستند. اگر توافق تجاری میان دو غول اقتصادی جهان حاصل شود، قیمت 
نفت فضای بیشتری برای افزایش خواهد داشت به خصوص که معامله گران 
نفت به دلیل جنگ تجاری میان آمریکا و چین، بدبینی فزاینده ای نسبت به 
سرنوشت اقتصاد جهانی پیدا کرده بودند. بانک آمریکایی گلدمن ساکس اخیراً 
در یادداشتی نوشت: باوجوداینکه اقتصاددانان مقاوم ماندن رشد تقاضا برای 
نفت را پیش بینی کرده اند، بازار نفت همچنان روی کندی شدید رشد اقتصاد 
جهانی حساب می کند. اگر کندی رشد اقتصادی شدید نباشد، انتظار می رود 
قیمت نفت بهبود بیشتری پیدا کند. در واقع بازارهای نفت نسبت به دورنمایی 
که در دسامبر زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد در 18 ماه گذشته سقوط 
کردند وجود داشت، محدودیت عرضه بیشتری پیدا کرده اند. عربستان سعودی 
تولیدش را در دسامبر 400 هزار بشکه در روز در مقایسه با نوامبر کاهش داد و 
اخبار منتشره حاکی از آن است که این کشور تولیدش را به میزان 400 هزار 

بشکه در روز دیگر در ژانویه کاهش خواهد داد.

گزارش

درخواست تشکیل وزارت گرسنگی 
در انگلیس

نمایندگان مجلس بریتانیا خواستار تشکیل وزارت گرسنگی شدند.
گزارش مجلس نمایندگان بریتانیا نشان می دهد از هر پنج کودک زیر 15 سال 
این کشور، یک نفر در خانه ای رشد می کند که به دلیل کمبود مالی یا دیگر منابع 
دچار محدودیت در دسترسی به غذا است. بنا بر یافته های کمیسیون، مشکل 
تأمین منابع مالی باعث شده تا خانواده ها به سوی غذاهای ارزان قیمت پرکالری 
سوق داده شوند که همین مطلب، بروز سوءتغذیه و اضافه وزن را سبب شده 
است. این گزارش 56 صفحه ای توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان حزب 
محافظه کار حاکم و حزب مخالف کارگر تهیه شده است و به دولت پیشنهاد 
می کند برای رفع مش��کل، تأس��یس وزارتخانه ای مجزا برای حل معضل 
گرسنگی را تدارک ببیند. مری کرگ، دبیر کمیسیون بازرسی شرایط زیستی 
مجلس دراین باره گفت: دولت به جای جستجوی دایل فقر در خارج از مرزها، 
باید در سال جدید بر اقدام فوری در خصوص حل مشکل گرسنگی و سوءتغذیه 
تمرکز کند. به گفته وی، هزینه گران زندگی، رکود میزان دستمزدها و نظام 
جدید خدمات درمانی سبب شده است تا مردم با گرسنگی مواجه شوند. یک 
تحقیق مشابه صورت گرفته از سوی سازمان ملل در سال گذشته نیز نشان 
می داد از هر سه کودک در بریتانیا یک کودک در شرایط فقر بزرگ می شود. 
نگرانی ها در خصوص وضعیت فقر در بریتانیا در ش��رایطی ابراز می شود که 
برآوردهای بانک مرکزی این کشور نشان می دهد با خروج احتمالی از اتحادیه 

اروپا اقتصاد بریتانیا تا 8 درصد کوچک تر خواهد شد.

   دانش آموزان گرسنه در سطل آشغال دنبال غذا می گردند
همچنین بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی در همین رابطه مدیر یک مدرسه 
در مورکم در انکاشر واقع در شمال غربی انگلیس می گوید که دانش آموزان 
مدرسه او به حدی گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در سطل آشغال ها 
دنبال غذا می گردند. شیوون کالینگوود، مدیر این مدرسه می گوید: از هر 10 
دانش آموز این مدرسه، یکی از آن ها از خانواده ای است که نیازهای غذایی خود 
را از بانک غذایی )جایی که به نیازمندان کمک می کند( تأمین می کند. یونیسف 
)صندوق کودکان ملل متحد( در سال 2017 میادی در گزارشی گفته بود که 
19 درصد کودکان زیر 15 سال بریتانیا در خانواده هایی زندگی می کنند که با 
مشکل تأمین غذا مواجه هستند. شیوون کالینگوود گفته است در حال حاضر 
در مدرس��ه او 35 دانش آموز وجود دارند که خانواده هایش��ان از بانک غذایی 
استفاده می کنند. او می گوید احتماًا تعداد چنین خانواده هایی بیشتر است و 
آمار موجود تنها درباره خانواده هایی است که مدرسه از آن با خبر است. کالینگوود 
می گوید: وقتی کودکان از غذا محروم می شوند، روی رفتار آن ها اثر می گذارد 
و فقط درباره غذا فکر می کنند و ما کودکانی داریم که هسته های میوه ها را از 
سطل آشغال ها برمی دارند. او تأکید کرد: ما بچه هایی داریم که چیزی برای 
خوردن ندارند و بچه هایی هستند که تنها فکر و ذکرشان غذا است. مدیر این 
مدرسه گفته است از این که پدر و مادر این بچه ها وقتی به مدرسه می روند و با 
گفتن این که چیزی برای تأمین غذای بچه هایشان ندارند به گریه می افتند، دچار 
اندوه می شود. او می گوید خانواده هایی هستند که مرتب به همدیگر مواد غذایی 
قرض می دهند و این مشکلی است که رو به افزایش است. این در حالی است که 
یک سخنگوی وزارت کار و تأمین اجتماعی این کشور می گوید از سال 2010 
به این سو یک میلیون نفر ازجمله 300 هزار کودک از فقر مطلق خارج شده اند.

آمریکا
بیش  از 100 تن در مقابل کاخ سفید به مناسبت هفدمین سالگرد تاسیس 
و شروع به کار زندان گوانتانامو گردهم آمدند. زنان و مردان معترض با 
پوشیدن لباس نارنجی مخصوص زندان گونتانامو و سرپوش های سیاه 
به نمایندگی از زندانیان زندان گوانتانامو در سکوت ایستادند و به این شکل 
اعتراض خود را اعام کردند. اندی ورثینگتون، رییس مشترک کمپین 
حمایت از تعطیلی زندان گوانتانامو اعام کرد: این زندان جایی است که 
افراد از همان بدو ورود به داخل آن هیچ گونه حقوقی ندارند. این تظاهرات 
با همکاری چندین سازمان از جمله عفو بین الملل و "عدالت برای جامعه 
مسلمانان" برگزار شد. زندان گوانتانامو مدت کمی بعد از اشغال افغانستان 
درسال 2001 فعالیت خود را آغاز کرد و در 11 ژانویه 2002 تحت فرمان 
جورج. دبلیو بوش پسر رییس جمهور وقت آمریکا، اولین زندانیان به این 
زندان منتقل شدند. باراک اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا وعده داده 
بود که این زندان را تعطیل کند اما به دلیل س��نگ اندازی مخالفان در 
کنگره نتوانست اینکار را انجام دهد. تا به امروز، این زندان با حضور 40 
زندانی باز است. در این تظاهرات، ماها حال، رییس مشترک سازمان 
عدالت برای جامعه مسلمانان بیانیه نوشته شده توسط همسر عمر خدر 
یکی از زندانیان پیشین گوانتانامو را خواند. 17 سال پیش  این زندان باز 

شد و چهره زشت اما دقیق اسام هراسی را به جهان نشان داد. 

عکس نوشت 

رهبر شیعیان بحرین که پس از طی دوره درمان در عراق به سر می برد، به زیارت 
مرقد امام حسین )ع( وحضرت  ابوالفضل العباس )ع( در کربای معا مشرف شد.

فیلیپ کراتر خبرنگار فرانس 24 در کاخ س��فید 
در گزارش��ی گفت حاا دیگر این تعطیلی نسبی 
دول��ت فدرال آمریکا طوان��ی ترین تعطیلی در 
تاریخ این کشور اس��ت. علتش این است که هم 
مجلس نمایندگان و هم مجلس س��نای آمریکا 
برای تعطی��ات آخر هفته تعطیل ش��ده اند که 
معنایش این اس��ت ک��ه قرار نیس��ت هیچ رای 
گیری انجام بگیرد. ب��ر روی کاغذ، فقط کنگره 
اس��ت که می تواند دول��ت را از تعطیلی درآورد. 
البت��ه رئیس جمهور آمریکا هم ب��ا اعان وضع 
اضط��راری ملی می تواند ای��ن کار را بکند. کاخ 
سفید اعام کرده است این گزینه را به طور جدی 
تحت بررسی قرار داده و در چند روز گذشته زمینه 
حقوقی آن را آماده کرده است. اما رئیس جمهور 
آمری��کا در آخرین لحظات گف��ت این گزینه ای 
نیست که او بخواهد بی درنگ از آن استفاده کند. 
دونالد ترامپ آشکارا هنوز خواهان مذاکره میان 

تیم کاخ س��فید و دموکرات ها در کنگره اس��ت. 
در همی��ن حال، این جمعه نخس��تین روزی بود 
که کارمندان ادارات ف��درال آمریکا فیش های 
حقوقی دریافت کردند که رقم دریافتی آنها صفر 
دار بود. بس��یاری از کارمندان فدرال اکنون سه 
هفته است که یا به مرخصی اجباری بدون حقوق 
رفته اند یا اینکه بدون حقوق بر سر کار خود حاضر 
می شوند. آنها حاا برای پرداخت قبوض با مشکل 
جدی مواجه اند. خش��م آنها، و نی��ز نارضایتی از 
دول��ت آمریکا و اخت��ال و ناکارآمدی دولتی در 
حال افزایش اس��ت. روز دوشنبه ممکن است راه 
حلی برای این بحران پیدا شود اما فعا نشانه های 

امیدوار کننده ای دیده نمی شود.
در همین حال اتحادیه ه��ای کارمندان فدرال از 
دول��ت آمریکا به اتهام نق��ض قوانین کار فدرال 

شکایت کرده اند.
این شکایت که در دادگاه رسیدگی به شکایت های 

فدرال آمریکا به ثبت رسیده، از سوی فدراسیون 
ملی کارمن��دان فدرال، انجمن مل��ی کارمندان 
دولتی، س��ازمان کارمندان سرویس هواشناسی 
ملی و نهاد حقوقی "اسنایدر اند اسوسیتس" که 
به نفع کارمندان ف��درال فعالیت می کند، به ثبت 

رسیده است.
این ش��کایت 19 صفحه ای، دول��ت آمریکا را به 
نقض قانون معیارهای کار عادانه با ملزوم کردن 
کارمندان برای کار، بدون پرداخت پایه حقوق و 

دستمزد اضافه کاری به آنان متهم می کند.
ای��ن نهاده��ای کارمن��دان در بیانیه های��ی از 
سیاس��ت های اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا ب��رای تعطیل کردن بخش هایی از دولت 
انتقاد کردند. این اتحادیه ها در ش��کایت خود از 
دادگاه درخواست کرده اند که به دولت دستور دهد 
دستمزد کارمندانش را پرداخت کند. انجمن ملی 
کارمندان کنت��رل حمل ونقل هوایی نیز از دولت 

جنگ داخلی احزاب آمریکایی بر سر بودجه ادامه دارد

 تعطیلی دولت فدرال آمریکا روز گذشته به بیست و دومین روز خود رسید و رکورد جدیدی به ثبت رسید . پیش از این در دوران 
گروه

ریاست جمهوری بیل کلینتون ، تعطیلی  دولت 21 روز طول کشیده بود . روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تهدید بین الملل
قبلی خود مبنی بر اعام وضع اضطراری که اوایل هفته مطرح کرده بود، عقب نش�ینی کرد. او گفت مایل اس�ت دموکرات ها به 
تخصیص بودجه برای احداث دیوار در مرز آمریکا و مکزیک رای بدهند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 

نیز گفت شکستن این بن بست بر عهده ترامپ است. با تعطیلی دولت فدرال آمریکا حقوق حدود 800 هزار کارمند در آمریکا قطع شده است.

رکورد تازه  از تعطیلی دولت در آمریکا 

چهره خبر

انگلیس به دنبال تصویب قطعنامه جدید یمن در شورای امنیت
انگلی�س روز جمع�ه پیش نوی�س قطعنام�ه ای درخصوص 
گسترش دامنه ماموریت ناظران بین المللی در استان الحدیده 

یمن را به شورای امنیت برد.

این پیش نویس قطعنامه که درباره گسترش دامنه ماموریت ناظران بین المللی 
در استان الحدیده یمن اس��ت، طی روزهای آینده در شورای امنیت به رای 
گذاشته خواهد شد. در این پیش نویس بر استقرار 75 ناظر بین المللی در شهر 
الحدیده و بندر آن و بنادر "الصلیف" و "راس عیسی" برای مدت محدودی 

شامل شش ماه تاکید شده است. براساس نتایج مذاکرات صلح یمن که اخیرا 
با نظارت سازمان ملل در سوئد برگزار شد تیمی از ناظران بین المللی به ریاست 
پاتریک کامرت در استان الحدیده مستقر شدند. طرف های یمنی بعد از پایان 
این مذاکرات به توافقی برای آتش بس در اس��تان الحدیده و عقب نش��ینی 
نیروها از این استان دست یافتند. در حال حاضر تیم کوچکی شامل 16 ناظر 
بین المللی در اس��تان الحدیده مستقر هستند. س��ازمان ملل تاکید دارد که 
آتش بس در الحدیده که 18 دسامبر وارد مرحله اجرایی شد همچنان پایدار 
است، اما موانعی وجود دارد که برای عقب نشینی نیروهای دو طرف از شهر 

الحدیده مش��کل ایجاد می کند. در پیش نویس قطعنامه انگلیس از آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواسته ش��ده که به استقرار تمامی ناظران 
در استان الحدیده سرعت ببخشد. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان 
ملل در یمن نیز روز گذشته اعام کرد که این سازمان تیمی از ناظران را برای 
نظارت بر بندر الحدیده در نظر گرفته است. لیز گراندی، هماهنگ کننده امور 
بشردوستانه سازمان ملل در یمن در جریان بازدید از بندر الحدیده و دیدار با 
رهبران محلی این استان گفت که سازمان ملل تیمی را به نظارت بر این بندر 

براساس پیشنهادات شورای امنیت و توافق استکهلم مکلف کرده است.

 تشدید تحرکات مخالفان مادورو 
برای براندازی دولت ونزوئا

 هیلی گزینه احتمالی 
ریاست بانک جهانی

پس از آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری »نیکاس مادورو« به نظر می رسد مخالفان دولت ونزوئا 
به دنبال اقدامات جدید و تشدید فشارها برای بدست آوردن قدرت در این کشور هستند.

 خبرگزاری رویترز درگزارشی عنوان کرد:»خوان گیدو« رئیس کنگره تحت کنترل مخالفان در ونزوئا روز 
گذشته گفت که آماده است سمت ریاست جمهوری ونزوئا را براساس یک طرح موقت برعهده بگیرد . 
وی همچنین خواستار برگزاری انتخابات جدید در این کشور شد. این مخالف ارشد دولت نیکاس مادورو 
رئیس جمهوری ونزوئا تاکید کرد که وی تنها با حمایت نیروهای مسلح این کشور این سمت را برعهده 
خواهد گرفت . وی در ادامه خواستار برگزاری تظاهرات در 23 ژانویه ) 3 بهمن( شد. رئیس جدید 
کنگره ونزوئا در جمع مخالفان دولت کاراکاس گفت: باید مردم، نیروهای مسلح و جامعه 
بین الملل مجوز آشکار برای برعهده گرفتن این سمت بدهند. این اظهارات خوان گیدو در 
حالی مطرح ش��ده که مادورو سال گذشته در انتخاباتی که مخالفان در آن شرکت نکردند، 
پیروز و برای بار دوم به عنوان رئیس جمهوری ونزوئا انتخاب شد. در آن سو مقامات دولتی 
ونزوئا نیز نسبت به هرگونه اقدام علیه دولت مادورو هشدار داده اند. رویترز 
همچنین گزارش داد: کنگره تحت هدای��ت مخالفان در ونزوئا به دنبال 
بررسی مشوق های حقوقی به افسرانی در ارتش ونزوئا هستند که مادورو 
را قبول ندارند و می توانند به روند انتقال قدرت به دولت جدید کمک کنند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: »نیکی هیلی« سفیر سابق آمریکا درسازمان ملل و »ایوانکا ترامپ« دختر 
و مشاور رئیس جمهوری آمریکا از گزینه های احتمالی جانشینی رئیس مستعفی بانک جهانی هستند.

این خبرگزاری روز ش��نبه به نقل از روزنامه فایننش��ال تایمز نوش��ت: از وقتی »جیم یونگ کیم« رئیس 
بانک جهانی اعام کرد که دوره خدمت��ش را کوتاه و کناره گیری می کند، ایوانکا ترامپ به عنوان گزینه 
احتمالی جانش��ینی او مطرح شده است. بر اس��اس این گزارش، ایوانکا و نیکی هیلی در میان نامزدهای 

احتمالی آمریکا برای جانشینی با کیم هستند که دوشنبه هفته گذشته در تصمیمی ناگهانی 
و در حالی که بیش از سه سال تا پایان دوره دوم ریاستش باقی مانده است، کنار رفت.
این گزارش افزود:اس��امی دیگری نیز مطرح ش��ده اس��ت که از جمله آنها »دیوید 
مالپاس« معاون خزان��ه داری آمریکا در امور بین الملل��ی و »مارک گرین« رئیس 

سازمان آمریکایی توسعه بین المللی است. 
ایوانکا ترامپ درسال 2017 در راه اندازی صندوقی با اعتبار 1 میلیارد دار از 

سوی بانک جهانی برای کمک به زنان کار آفرین نقش داشت؛ پیشنهادی 
که همچنین مورد حمایت عربستان نیز بود. 

فرانس پرس نوش��ت:وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اظهارنظر 
درباره نامزدهای احتمالی ریاست بانک جهانی خودداری کرد. 

پدافن�د هوای�ی ارتش س�وریه توانس�ته 
اغلب موش�ک های شلیک ش�ده توس�ط 
جنگنده های رژیم صهیونیس�تی به سمت 

فرودگاه دمشق را ساقط کند.

جنگنده های رژیم صهیونیس��تی جمعه شب بار 
دیگر تاش کردند تا مناطقی در حومه دمش��ق، 
پایتخت سوریه را هدف حمله قرار دهند. به نوشته 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، ارتش سوریه در 
بیانیه ای رس��می اعام ک��رد جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی س��اعت 23:15 )به وقت محلی( 
چندین موشک به سمت فرودگاه دمشق شلیک 
کردند. در پی این حمله، پدافند هوایی ارتش سوریه 
فعال ش��ده و به گفته دمشق، اغلب موشک های 

مهاجم را ساقط کرده است.
در بخشی از بیانیه ارتش سوریه در مورد نتایج این 
حمله، آمده است: »تا این لحظه، خسارت محدود 
بوده اس��ت و تنها به یک انبار در فرودگاه آسیب 

رسیده است.«
همزمان یک منبع مطل��ع در وزارت حمل و نقل 

سوریه به س��انا گفته است که با وجود حمله رژیم 
صهیونیستی، پروازها در فرودگاه دمشق بر اساس 
برنامه قبل��ی در حال انجام اس��ت و اختالی در 

فعالیت فرودگاه به وجود نیامده است.
ویدئوهایی که از لحظات اولیه این حمات منتشر 
شده، نشان می دهد که چندین انفجار در آسمان 
دمشق رخ داده است. به نوشته سانا، این انفجارها 
حاصل هدف قرار گرفتن موش��ک های مهاجم 
هستند. حمله رژیم صهیونیستی به دمشق ساعتی 
پس از آن صورت گرفت که گزارش هایی از پرواز 
سه جنگنده این رژیم در آسمان لبنان منتشر شد.

در ی��ک ماه گذش��ته ای��ن دومین بار اس��ت که 
صهیونیس��ت ها تاش می کنند فرودگاه دمشق 
قرار هدف قرار دهند. به گفته روس��یه، در جریان 
حمله پیش��ین رژیم صهیونیستی، سه هواپیمای 
مس��افربری که در نزدیک��ی ف��رودگاه در حال 
پرواز بوده ان��د، در معرض خطر ق��رار گرفته اند. 
صهیونیس��ت ها چند ماه پیش ب��ا مخفی کردن 
جنگنده های خود پش��ت یک هواپیمای نظامی 

روس، موجب سقوط این هواپیما شدند.

وزیر خارجه انگلیس می گوی�د، اگر توافق 
برگزیت در پارلمان رای نیاورد احتمال فلج 
شدن روند خروج لندن از اتحادیه اروپا کاما 

جدی است.

با نزدیک تر شدن زمان به رای گذاشته شدن توافق 
برگزیت بین دولت »ترزا م��ی« و اتحادیه اروپا در 
پارلمان بریتانیا، موافقان این توافق س��عی دارند با 
اعام نظرات خود در رسانه ها، در خصوص عواقب 
عدم پذیرش آن هشدار دهند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، »جرمی هانت« وزیر امور خارجه بریتانیا 
گفت اگر توافق ترزا م��ی در خصوص جدایی این 
کشور از اتحادیه اروپا در پارلمان رای نیاورد ممکن 
اس��ت برگزیت اجرا نشود. وی تصریح کرد اگر این 
توافق شکست بخورد احتمال »فلج شدن برگزیت« 
جدی خواهد بود و ممکن است موجب توقف خروج 
برنامه ریزی شده بریتانیا از اتحادیه اروپا شود. وی در 
ادامه افزود، پارلمان بریتانیا متعهد شده است جلوی 

برگزیت بدون توافق را بگیرد.
براساس گزارش رویترز، از سوی دیگر، »امبر رود« 

مع��اون کار و حقوق بازنشس��تگان در پارلمان نیز 
تاکید کرده است اجرای برگزیت بدون توافق برای 
بریتانیا مناسب نیست اما دولت باید آمادگی ازم را 
برای حصول چنین نتیجه ای از پارلمان داشته باشد. 
وی گفت: »گمان نمی کنم نبود توافق برای کشور 
مناسب باشد.« براساس گزارش رویترز، امبر رود به 
رادیو »بی بی سی« گفته: »متعهد هستم اطمینان پیدا 

کنم که راه جایگزینی پیدا خواهیم کرد.«
به نوشته وبگاه ش��بکه خبری »بی بی سی« در روز 
گذشته، »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن در سفرش 
به لندن اعام کرد اجتناب از خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا بدون هیچ توافقی خواس��ته همه جهان است. 
او گف��ت: »ژاپن به ط��ور کام��ل از توافقی که بین 
نخس��ت وزیر می و اتحادیه اروپا ص��ورت گرفته 
حمایت می کند چرا که شرایطی را در جهت حصول 
اطمینان از ثبات قانونی برای فعالیت های تجاری 
که در این کشور سرمایه گذاری شده است به وجود 
می آورد.«پارلمان بریتانیا به ترزا می تنها س��ه روز 
مهلت داده اس��ت که در صورت رد توافق برگزیت، 

طرح جایگزینی برای آن ارائه دهد.

دفع حمات موشکی صهیونیست ها 
 توسط پدافند هوایی سوریه

 پارلمان انگلستان برگزیت را 
فلج می کند
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فدرال بر سر این تعطیلی ها شکایت کرده و عدم 
پرداخت حقوق این کارمندان از س��وی دولت را 
مایه به خطر افتادن امنیت مسافران در حمل ونقل 

 های هوایی دانسته است.

کاهش محبوبیت ترامپ 
به 44 درصد  

نظرس��نجی جدید صورت گرفته توس��ط 
پایگاه هیل و هریس ایکس نشان می دهد 
که می��زان محبوبیت دونال��د ترامپ رئیس 
جمهور آمری��کا در بحبوحه تعطیلی کنونی 

دولت به 44 درصد رسیده است.
براساس این نظرس��نجی میزان محبوبیت 
ترامپ در دس��امبر سال 2018 میادی 47 
درصد ب��ود که در حال حاضر با س��ه درصد 
کاهش به 44 درصد رسیده است. براساس 
این نظرسنجی میزان کلی عدم محبوبیت 
ترامپ ب��ه 56 درصد رس��یده اس��ت. این 
نظرسنجی هم زمان با تعطیلی موقت دولت 
ترامپ که در روز جمعه وارد بیست و یکمین 
روز شد  صورت گرفت؛ تعطیلی که به سرعت 
به ط��رف طوانی تری��ن تعطیلی دولت در 

تاریخ آمریکا پیش می رود.
روز جمعه همچنین اولین هفته ای بود که در 
آن هزاران کارمند دولت اولین حقوق خود را 
در جریان این تعطیلی دریافت نکردند. دونالد 
ترامپ و قانوگذاران دموکرات در دستیابی به 
یک نتیجه مشترک در خصوص یک بسته 
امنیتی مرزی به منظور بازگش��ایی از دولت 

فدرال آمریکا ناکام ماندند.
ترامپ ب��ر درخواس��ت برای بی��ش از پنج 
میلیارد دار بودجه برای ساخت دیوار مرزی 
با مکزیک پافش��اری می کن��د در حالی که 
دموکرات ها یک بودجه 1.3 میلیارد داری 

را برای امنیت مرزی پیشنهاد داده اند.
این نظرس��نجی جدید بین تاری��خ 8 تا 11 
ژانویه س��ال 2019 میادی صورت گرفته 
که در آن 3015 تن ش��رکت داش��تند و به 
سوااتی درباره مس��ائل مربوط به سیاست 
عمومی و رویدادهای کنونی پاس��خ دادند. 
درصد خطای این نظرسنجی جدید مثبت و 

منفی 1.78 درصد برآورد شده است.
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بازیکنان تیم امید 
راهی قطر می شوند

 طبق اعام کادر فنی تیم امید 23 بازیکن 
در پایان اردوی 10 روزه تهران به منظور 
حض��ور در تورنمن��ت چهارجانب��ه قطر 
انتخاب شدند.قراراست اعضای تیم ملی 
فوتبال امید امروز یکش��نبه تهران را به 
مقصد قطر ترک کنند و در کمپ اسپایر 
دوحه مس��تقر ش��وند. نخس��تین بازی تیم امی��د روز 25 دی برابر 
تاجیکستان برگزار خواهد ش��د.تورنمنت چهارجانبه قطر با حضور 
چهار تیم امید ایران ، تاجیکس��تان ، کوی��ت و قطر از 25 دی تا اول 

بهمن در دوحه برگزار خواهد شد.

مبارزه کاراته کاهای ایرانی 
در تاتامی پاریس

 اولین دوره لیگ جهانی کاراته وان 2019 
به میزبانی پاریس فرانسه و با حضور 776 
کاراته کا از 82 کش��ور طی 3 روز برگزار 
خواهد شد که نمایندگان کشورمان در دو 
بخش م��ردان و بان��وان در این پیکارها 
شرکت خواهند داش��ت.امیر مهدی زاد، 
س��امان حیدری، مهدی خدابخش��ی، ذبیح اله پورش��یب، بهمن 
عسگری، هامون درفشی پور، سجاد گنج زاده در بخش مردان و سارا 
بهمنیار، طراوت خاکس��ار، شیما آل سعدی و رزیتا علیپور در بخش 
بانوان ملی پوشان کشورمان هستند که در این پیکارها حضور دارند.

ضمن اینکه حمیده عباسعلی نیز در پاریس به جمع کاراته کاها اضافه 
خواهد ش��د. هدایت تیم مردان در این رقابتها را سیدشهرام هروی، 
شهاب سلطانی، حس��ین روحانی و هدایت بانوان را ستاره موسوی 
برعهده دارند.اردونشینان پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه برای 
 برگزاری اردوی مشترک بامداد پنجش��نبه 27 دی ماه عازم ایتالیا 

می شوند و پس از 5 روز تمرین، راهی پاریس خواهند شد.

اهدای جوایز نقدی به نفرات برتر 
کشتی پهلوانی 

 در پای��ان رقابت های کش��تی پهلوانی 
بزرگساان کش��ور در مجموعه انقاب 
کرج، فدراسیون کش��تی به جابر صادق 
زاده از مازندران، امیر محمدی از خراسان 
ش��مالی و علی محمد نوروزی از تهران 
نفرات اول تا سوم به عاوه100 کیلوگرم 
این رقابت ها به ترتیب 20، 10 و 5 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا 

کرد.
نفر اول این وزن، جابر صادق زاده بازوبند پهلوان کشور در سال 97 
را نیز دریافت کرد و قهرمانان اوزان ش��ش گانه نیز جواز حضور در 
مسابقات بین المللی جام تختی را کسب کردند.رقابت های کشتی 
پهلوانی قهرمانی کشور یادواره پهلوان باشی علیرضا سلیمانی روز 
جمعه با حضور 160 کشتی گیر از سراسر کشور در 6 وزن در مجموعه 

ورزشی انقاب کرج برگزار شد.

محرومیت تماشاگران شهروند 
تا اطاع ثانوی 

 ب��ا اعام س��ازمان لیگ دی��دار دو تیم 
ش��هروند اراک و پی��ام خراس��ان بدون 
حضور تماش��اگران برگزار می شود. در 
اطاعیه سازمان لیگ والیبال ایران آمده 
است ؛ با توجه به بی نظمی به وجود آمده 
در دی��دار میان دو تیم ش��هروند اراک و 
شهرداری ورامین و تهدید سامت و امنیت بازیکنان و کادر اجرایی 
و برگزاری مس��ابقات، تا اط��اع ثانوی و برگزاری جلس��ه کمیته 
انضباطی تیم والیبال شهروند اراک از داشتن تماشاگر محروم است.
به این ترتیب دیدار دو تیم  شهروند اراک و پیام خراسان امروز یکشنبه 

بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

مقام چهارمی آسیا 
سهم رکاب زن معلول ایرانی 

 در چهارمین روز از رقابت های دوچرخه 
سواری قهرمانی پارا آسیا که در اندونزی 
در حال برگزاری است، رکاب زن معلول 
ایرانی به مق��ام چهارم رس��ید.در ادامه 
رقابت های دوچرخه س��واری قهرمانی 
پاراآسیا و در کاس سی 4 پاراسایکلینگ 
در رش��ته یک کیلومتر مهدی محمدی رکاب زن معلول کشورمان 
به مقام چهارم دست یافت.مهدی محمدی پیش از این نیز در تعقیبی 

انفرادی پاراسایکلینگ به مدال نقره دست یافته بود.

حضور 21بدمینتون باز 
در مسابقات فجر 

 بیس��ت و هش��تمین دوره مس��ابقات 
بین الملل��ی بدمینتون فج��ر از 15 تا 18 
بهمن در کرج برگزار می شود. بر اساس 
اعام کنفدراس��یون بدمینتون آسیا نام 
بازیکنانی از 32 کش��ور)به همراه ایران( 
در لیست مسابقات وجود دارد. همچنین 
21بازیکن با رنکینگ زیر 100 جهان در هر دو بخش مردان و زنان 
نی��ز برای حضور در مس��ابقات بدمینتون جام فج��ر ایران ثبت نام 

کرده اند.
این مس��ابقات با جوایز 25 هزار داری برگزار می شود؛ با این حال 
ایران میزبان مسابقات بیشترین آمار شرکت کننده را دارد و در جدول 
انف��رادی 31 نفر در بخش زنان  و 30 نفر در بخش مردان ش��رکت 
می کنند.در بخش مردان 104 نف��ر در جدول انفرادی  و 41 تیم در 
جدول دونفره به رقاب��ت می پردازند. در بخش بانوان هم 76 نفر در 

جدول انفرادی  و 30 تیم در جدول دونفره حضور دارند.

کواکوویچ 
میزبان اصحاب رسانه می شود

 سرمربی تیم ملی والیبال که روز چهارشنبه 
به تهران س��فر کرده بود امروز با اصحاب 
رس��انه گفت وگو می کند. نشست خبری 
ایگور کواکوویچ سرمربی تیم ملی ساعت 
10 صبح برگزار می شود و سرمربی تیم ملی 
والیب��ال در این نشس��ت خب��ری درباره 
برنامه ه��ای آین��ده تیم مل��ی، ارزیاب��ی از عملکرد ملی پوش��ان در 
تورنمنت های سال جاری و نحوه ادامه همکاری خود با فدراسیون با 

رسانه ها گفت وگو خواهد کرد.

ورزش داخلی
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دیدار دوم تیم ملی فوتبال ایران در گروه  گــــروه
D ج�ام ملت ه�ای 201۹ آس�یا مقابل ورزشی

ویتنام با برتری م�ردان ایران به پایان 
رسید؛ پیروزی که سبب شد صعود ایران 
به دور بعدی این مسابقات مسجل شود و البته شاگردان 
کی روش موفق ش�دند در ۹ دیدار اخیر خ�ود در مرحله 
گروهی به پیروزی برسند . سردار آزمون، مهاجم روبین 
کازان با دو گلی که در این دیدار زد، سبب شد تا نهمین 
پی�روزی متوال�ی ای�ران در مرحل�ه حذف�ی تاریخ این 
رقابت ها از س�ال 2007 رقم بخورد و رکوردی جدید به 

ثبت برسد.

 نگاهی به بازی
در پایان دیدار تیم های ملی ایران و ویتنام، شاگردان کی روش با نتیجه 

2 بر صفر به پیروزی رسیدند.
در این بازی و در دقیقه 7 توپ ربایی اش��کان دژاگه و پاس عمقی او 
برای س��ردار آزمون، مهاجم تیم ملی را در موقعیت تک به تک قرار 

داد، اما دروازه بان ویتنام زودتر از آزمون به توپ رس��ید. در دقیقه 10 
هم اشکان دژاگه ضربه کرنر را به محوطه جریمه ویتنام ارسال کرد 
که با وجود پرواز چند بازیکن برای زدن ضربه س��ر، موقعیتی نصیب 

ملی پوشان ایران نشد.
دقیقه 16 هم پاس عمقی اش��کان دژاگه به سامان قدوس رسید که 

ضربه این بازیکن را دو دوی مان دروازه بان ویتنام راهی کرنر کرد.
در دقیقه 18 داور س��نگاپوری خطای مه��دی طارمی روی بازیکن 
ویتنام را خشن تشخیص داد و مهاجم تیم ملی را با کارت زرد جریمه 
کرد. در دقیقه 21 هم دژاگه کاپیتان تیم ملی که محور اصلی حمات 
ایران بود، با حرکات تکنیکی توپی را به محوطه جریمه حریف ارسال 
کرد، اما وحید امیری و مهدی طارمی نتوانستند از این موقعیت استفاده 
کنند. در دقیقه 25 اما توپ ارس��الی این بار از س��وی وریا غفوری به 
طارمی رسید و مهاجم تیم ملی پس از کنترل توپ، با روی پا اقدام به 
شوت زدن کرد که ضربه او به مدافعان ویتنام برخورد کرد. در دقیقه 
36، ایران صاحب ضد حمله شد و وحید امیری پاس عرضی به سردار 
آزمون داد که ضربه این بازیکن راهی به دروازه نداش��ت. اما آزمون 
در دقیقه 38 و در حالی که وریا غفوری در جناح راس��ت پس از عبور 
از یک بازیکن پاس خوبی به سامان قدوس داد؛ با ارسال قدوس و با 

ضربه سر اولین گل این دیدار را به ثمر رساند.
در دقیقه 44 هم توپ ارس��الی به محوطه جریمه ویتنام با ضربه سر 
آزمون همراه بود. در این صحنه توپ به دست مدافعان ویتنام خورد، 
اما داور اعتقادی به پنالتی نداش��ت. در دقیقه 51 اما موقعیت نصیب 
ویتنامی ها ش��د. دانگ فان ام مهاجم ویتنام در موقعیت تک به تک 
با علیرض��ا بیرانوند قرار گرفت، که ضربه ای��ن بازیکن را دروازه بان 

تیم ملی گرفت.
در دقیقه 52، شوت سردار آزمون از پشت محوطه جریمه ویتنام را دو 
دوی مان دروازه بان حریف دفع کرد و در ادامه شوت طارمی از باای 

دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 69 هم دقیقه حس��اس دیگری ب��ود؛ مهدی ترابی توپی را 
در پش��ت محوطه به س��ردار آزمون رس��اند و این بازیکن پس از 
دریبل یکی دو بازیکن، گل دوم خودش و تیم ملی را وارد دروازه 
حریف ک��رد. در دقیقه 74 ایران باز هم صاحب ضد حمله ش��د و 
مهدی ترابی، س��امان قدوس را صاحب توپ کرد اما ارسال این 
بازیکن به محوطه جریمه کارس��از نبود و آزمون نتوانست از این 

موقعیت اس��تفاده کند.
دقیقه 88 هم ارس��ال توپ به محوطه جریمه با اش��تباه وریا غفوری 

و مرتضی پورعلی گنجی به بازیکن ویتنام رسید که این بازیکن نیز 
توپ را دوباره ارس��ال کرد که این بار با اشتباه نوراللهی کم مانده بود 
دروازه ایران باز ش��ود، اما ضربه بازیکن ویتنام به شکل خطرناکی به 

بیرون رفت.

باید گل های بیشتری به ویتنام می زدیم
اما سرمربی تیم ملی ایران پس از پیروزی تیمش مقابل ویتنام گفت: 
در دیدار مقابل ویتنام فرصت های زیادی داش��تیم و می توانستیم با 

گل های بیشتری حریف را شکست دهیم.
کارلوس کی روش اظهار کرد: ما از ابتدای بازی در این دیدار س��وار 
بر بازی بودیم. ما همین روال را تا دقایق پایانی ادامه دادیم و باید در 
این بازی حداقل 2 گل و یا بیش��تر می زدیم اما نشد. وی اضافه کرد: 
مهم ترین چیز در این بازی کسب 3 امتیاز و در نهایت 6 امتیاز کامل 

راهیابی ما به مرحله بعد بود که به این امتیازها رسیدیم.
کی روش با بیان اینکه ما تا اینجای رقابت ها در هر بازی تمام تاش 
خود را کردیم تا بهترین عملکرد را در هر بازی داشته باشیم تصریح 
کرد: هر ب��ازی ویژگی خاص خود را دارد و ما برای هر کدام از آنها به 
یک ش��یوه خاص بازی می کردیم. ما در ادامه رقابت ها نیز به همین 
منوال پیش می رویم و اکنون ما در ش��رایط خوبی به سر می بریم و با 

اعتماد به نفس باا به کارمان ادامه خواهیم داد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین اظهارکرد: هر دو تیم برای 
صعود بازی کردند تا به دور بعد برسند. در نیمه اول توانستیم با بیش 
از 70 درصد مالکیت ت��وپ، کار را پیش ببریم و یک موقعیت هم به 
حریف ندادیم. بازیکنانم تاش زیادی کردند تا به این موفقیت برسیم. 
وی افزود: اگر می توانس��تیم از فرصت هایمان بهتر استفاده کنیم در 
نیمه اول گل های بیش��تری را به ثمر می رس��اندیم تا با دو یا سه گل 

به رختکن برویم.
س��رمربی تیم ملی فوتب��ال ایران درباره برد 2 برصفر ملی پوش��ان، 
خاطرنشان کرد: وقتی نتوانس��تیم در نیمه اول گل های بیشتری به 
ثمر برس��انیم، ویتنام اعتماد به نفس پیدا کرد. آنها در نیمه دوم یک 
ش��وت زدند و تنها همین شوت را به س��مت دروازه ایران زدند. آمار 

گویای همه چیز است. 
وی درباره تفاوت کار دفاعی ایران نس��بت به گذشته، هم بیان کرد: 
تفاوت عمده آن اعتم��اد به نفس و تایمینگ ب��ود. اکثر مدافعان در 
فوتبال مثل بیننده تلویزیونی می ایستند تا اتفاقی بیفتد. اما امروز آنها 
عکس العمل های خیلی خوبی داشتند. سردار آزمون خوش درخشید. 
مهدی ترابی و مهدی طارمی هم توانس��تند خوب بازی کنند. احمد 
نورالله��ی هم با وجود اینکه تنها دوماه اس��ت که در تیم ملی حضور 

دارد خوب بازی کرد.
کی روش در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر آمادگی باای تمام بازیکنان 
تیم ملی و اینکه  آیا احتمال دارد ترکیب تیم ملی مقابل عراق باز هم 
تغییر کند، اظهار کرد: مطمئنًا تک تک بازیکنان باید همیش��ه آماده 
باشند. مهم ترین مس��ئله آمادگی روحی و شخصیتی آنهاست. باید 
نش��ان دهند برایش��ان فرقی نمی کند روی نیمکت بنشینند یا بازی 
کنند. اگر قرار اس��ت در تورنمنتی موفق ش��ویم مهم این اس��ت که 
نیمکت یک دست و خوبی داشته باشیم. توقعم از بازیکنان این است 
همیشه وقتی از آنها می خواهم بازی کنند و وارد زمین شوند، بهتر از 

بازیکنانی که داخل زمین حضور دارند عمل کنند. برای یک تیم که 
می خواهد در طول تورنمنت موفق شود مهم این است همیشه خوب 
بازی کند و در طول بازی ها آمادگی خود را نشان دهند. نگاه من تنها 

روی یک بازی نیست.

به اشتباهاتمان باختیم
س��رمربی تیم ملی فوتبال ویتنام هم پس از پای��ان این بازی گفت: 
امروز ما توانای��ی جلوگیری حرکات خطر حمل��ه قدرتمند تیم ملی 

ایران را نداشتیم.
پارک هانگ سئو در پاسخ به این سؤال که چرا تیم ملی این کشور در 
دو بازی ابتدایی نتیجه را به حریفان خود واگذار کرده، اظهار کرد: در 
مدت زمان کوتاهی توانس��تیم تجربه خوبی را برای بازی با تیم های 
قدرتمند نظیر ایران کسب کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که تیم 

ما جوان است و می تواند در آینده بهتر از این ها نتیجه بگیرد.
وی در پاس��خ به این سؤال که آیا ممکن است ویتنام به مرحله بعدی 
صعود کند، خاطرنش��ان ک��رد: ما باید در ب��ازی آخرمان مقابل یمن 
حداکثر امتی��از را بگیریم. می خواهی��م توانایی هایمان را بروز دهیم 

و بازی خودمان را نشان دهیم. باید بهترین بازی را انجام دهیم.
هنگ سئو در پاسخ به سوال خبرنگار CC TV از چین در خصوص 
قدرت باای بازیکنان ایران که در نشست خبری قبل از بازی به آن 
اشاره کرده بود،  خاطرنشان کرد:  بله آنها تیم خیلی خوبی هستند. در 
این بازی هم قدرت باای خودش��ان را نش��ان دادند و کار را برای ما 

سخت کردند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام همچنین درباره دواخطاره شدن یکی 
از مدافعان این تیم، اظهار کرد: گاهی اوقات گل هایی که می خورید 
روی اشتباهاتی است که بازیکنان انجام می دهند و نمی توان به این 
موضوع خرده گرفت. فوتبال همین اس��ت و این اش��تباهات طبیعی 
اس��ت. به هر ح��ال باید فکری ب��رای بازی آینده م��ان کنیم، چون 
می خواهیم حداکثر امتیاز را کس��ب کنیم. خودمان هم می دانیم در 

این بازی اشتباهاتی داشتیم که به خاطر آن بازنده شدیم.
وی با اشاره به دو باخت ویتنام و برنامه ای که برای بازی با یمن دارد، 
خاطرنشان کرد: ما باید از تمام توان بازیکنان خودمان برای دیدار سوم 
استفاده کنیم. ما دو بازی قبلی را باختیم و باید ریکاوری خوبی روی 

بازیکنان انجام دهیم تا نتیجه خوبی  برای بازی سوم کسب کنیم.

بازتاب صعود
اما پس از پایان بازی دوم ایران، سایت فیفا با انتشار خبر سایت ای اف 
سی صعود ایران را منعکس کرد. سایت فیفا نوشت ایران با دبل سردار 
خیلی زود در جمع 16 تیم پایانی قرار گرفت. س��ایت فیفا همچنین 

توییتر رسمی سایت جام ملت ها را باز نشر کرد.
همچنین پیروزی ایران و رسیدن به مرحله بعد مورد توجه رسانه های 
خارجی قرار گرفته شده است و بر این اساس از آن به عنوان یک رکورد 
یاد ش��ده است. ایران در دو بازی ابتدایی خود، 5 گل و دو کلین شیت 
داشته و از این حیث رکورددار شده است. سایت اسپورت 360 نوشت 
که ایران با دبل، آزمون موفق شد به جمع 16 تیم برتر جام ملت ها راه 
یابد. ایران همچنین در دیدار اول خود هم موفق شده بود با نتیجه 5 
بر صفر یمن را در هم بکوبد. سایت فاکس اسپورت هم، مهاجم ملی 
پوش کش��ورمان را به عنوان بهترین بازیکن دیدار با ویتنام انتخاب 
کرد. به گزارش این سایت، سردار آزمون، ستاره تیم ملی کشورمان 
که در این دی��دار هر دو گل بازی را به ثمر رس��اند به عنوان بهترین 
بازیکن دیدار انتخاب کرد. توییتر رس��می باش��گاه روبین کازان هم 
فیلم دو گل س��ردار آزمون به ویتنام را منتشر کرد و با انتشار فیلم دو 
گل سردار نوشت: آزمون با دبل ایران را برنده و راهی مرحله بعد کرد.

ورزش جهان

جیمز در 30 دقیقه نسخه 
کلیولند را پیچید

تیم بسکتبال هیوستون با درخشش فوق  العاده ستاره خود موفق شد کلیولند 
را از پیش رو بردارد.رقابت های لیگ بس��کتبال NBA در حالی پیگیری 
شد که تیم بس��کتبال هیوستون موفق شد در روز فوق العاده جیمز هاردن 
شکست سنگینی را به کلیولند کاوالیرز تحمیل کند.در این بازی که 141 
بر 113 به سود هیوس��تون به پایان رسید، جیمز هاردن در مدت زمان 30 
دقیقه 43 امتیاز، 10 ریباند و 12 پاس منجر به گل داشت. جیمز با این آمار 
»تریپل دبل« کرد و 8 پرتاب سه امتیازی موفق هم داشت.در دیگر بازی 
مهم هم گلدن اس��تیت قهرمان فصل گذشته شکست سنگینی را 146 بر 

109 به شیکاگو بولز تحمیل کرد.

 ابراز تمایل سرمربی موناکو 
برای جذب باتشوی

سرمربی تیم فوتبال آ.اس موناکو فرانسه برای جذب مهاجم بلژیکی چلسی 
ابراز عاقه کرد.تیری آنری برای نیم فصل دوم رقابت های لوشامپیونه در 
تدارک تقویت خط حمله تیمش اس��ت؛ به همین منظور عاقمند اس��ت 
با میش��ی باتشوی همکاری کند.باتش��وی که بازیکن قرضی آبی پوشان 
به والنس��یا اس��ت، به احتمال زیاد در نیم فصل دوم تیم اسپانیایی را ترک 
می کند. در این ارتباط آنری اظهارکرد: با باتش��وی در بلژیک دیدارکردم. 
باید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. وی ادامه داد: باتشوی بازیکنی است 

که در تاش هستیم با او به توافق برسیم.

برتری لوب در رالی داکار
مرحله پنجم رالی اتومبیلرانی داکار با برتری سباستین لوب، قهرمان پیشین 

مسابقات قهرمانی جهان در بخش اتومبیل به پایان رسید.
مرحله پنجم از چهل و یکمین دوره مسابقات اتومبیلرانی رالی در مسیر345 
کیلومتری بین ش��هرهای موکه گوا و آره کیپا در کشور پرو برگزار شد. در 
بخش موتور، سم س��اندرلند )انگلیس( از تیم ردبول-کی تی ام با زمان 4 
ساعت، 11 دقیقه و 48 ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید. در رده بندی 
کلی، ریکی برابک آمریکایی از تیم مانس��تر هوندا در مکان نخست است.

در بخش کواد )چهارچرخ(، نیکواس کاویگلیاس��و، راننده آرژانتینی تیم 
»درگ آن رالی« با زمان 5 س��اعت و 8 دقیقه و 11 ثانیه به مقام نخس��ت 
رس��ید. او در دره بندی کلی نیز با زمان 20 س��اعت و 57 دقیقه و 30 ثانیه 
اول است.در بخش اتومبیل، سباس��تین لوب از فرانسه و دستیارش دانیل 
اِلِنا از لهستان از تیم »پی اچ اس��پورت« با زمان 5 ساعت، 56 دقیقه و 34 
ثانیه به عنوان نفرات نخست از پایان عبور کردند. در رده بندی کلی، ناصر 
العطیه،  راننده قطری تیم تویوتا با زمان 17 ساعت و 19 دقیقه و   53 ثانیه 
اول است.در بخش SXS، رودریگو خاویر مورنو و خورخه گابریل دیاز هر 
دو از شیلی و از تیم »کن آم شیلی« با زمان 6 ساعت، 33 دقیقه و 52 ثانیه 
زودتر از سایرین به خط پایان رسیدند. آنها در مجموع با زمان 21 ساعت و 

36 دقیقه و 25 ثانیه، پیشتاز هستند.

هشدار باشگاه لیدزیونایتد به بیلسا 
باشگاه لیدزیونایتد از توبیخ سرمربی آرژانتینی جنجال آفرین خود به خاطر 
جاسوس��ی از تمرینات یکی از تیم های حریف خبر داد.به گزارش س��ان، 
به دنبال اعتراف مارچلو بیلس��ا، س��رمربی تیم فوتبال لیدزیونایتد در لیگ 
دس��ته اول فوتبال انگلیس مبنی بر فرس��تادن یکی از دستیارانش برای 
زیرنظر گرفتن شیوه تمرینات تیم دربی کانتی، باشگاه لیدزیونایتد با انتشار 
بیانیه ای از برخورد با این مرد آرژانتینی خبر داد و از تیم حریف عذرخواهی 
کرد.سرمربی سرشناس لیدز روز جمعه فاش کرد که یکی از دستیارانش را 
مأمور کرده تا تمرینات دربی کانتی، حریف قبلی لیدز را زیر نظر بگیرند که 
اظهارات او با موجی از انتقادات از س��وی مقامات فوتبال و رسانه ها همراه 
شد.اکنون نیز باش��گاه لیدزیونایتد با انتشار بیانیه ای رسمی در سایت خود 
از نارضایتی  این باشگاه از رویکرد سرمربی 63 ساله اش خبر داده است.در 
این بیانیه آمده است: در پی اظهارات مارچلو بیلسا، باشگاه با سرمربی تیم 
و دستیاران او جلسه ای کاری برگزار خواهد کرد تا به آنها اهمیت تمامیت و 
صداقت کاری که اصول کاری لیدزیونایتد هستند را یادآوری کند. همچنین 
مالک باشگاه ما، آندره آ رادریتزانی با مالک دربی کانتی مل موریس ماقاتی 
داشته است تا به صورت رسمی از او بابت اقدامات مارچلو عذرخواهی کند. 

باشگاه لیدزیونایتد در این خصوص بیانیه دیگری منتشر نخواهد کرد.

فوتبالیست 51 ساله ژاپنی 
بی خیال بازی نمی شود

کازیوش��ی میورا 51 س��اله قرارداد خود را با تیم یوکوهام��ا تمدید کرد تا 
همچنان مسن ترین فوتبالیست حال حاضر جهان باشد.

به گزارش استار، کازیوشی میورا بازیکن 51 ساله که در جی لیگ ژاپن بازی 
می کند و هم دوره بازیکنانی چون زیکوی برزیلی و گری لینه کر انگلیسی 
بوده است، قرارداد جدیدی با تیم خود به امضا رساند.میورا با تایید این خبر 
گفت: قرارداد من با یوکوهاما به مدت یک سال دیگر تمدید شده و در سال 
2019 نیز برای این تیم بازی خواهم کرد. از تمام کسانی که از من حمایت 
کردند تش��کر می کنم. میورا در سال 1993 در تیم توکیو واردی بازی و به 
این تیم کمک ک��رد تا در اولین فصل رقابت های جی لیگ ژاپن به عنوان 
قهرمانی دست یابد و خود نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.او 
فصل قبل 9 بار برای تیمش در لیگ به میدان رفت که هر 9 بار به صورت 
بازیکن تعویضی بوده است. میورا 33 فصل است که فوتبال بازی می کند 
و در پایان سال 2019در واقع 34 فصل فوتبالی خود را سپری می کند.مرد 
سال آسیا در سال 1993 با زدن 14 گل به تیم ملی کشورش کمک کرد تا 
برای اولین بار به جام جهانی 98 فرانسه صعود کند. میورا اعام کرده است 
تا زمانی که از فوتبال بازی کردن لذت ببرد، به بازی کردن ادامه خواهد داد.

ستاره عمان دیدار برابر ژاپن 
را از دست داد

بازیکن کلیدی تیم ملی عمان برای بازی با ژاپن مصدوم شد تا دردسر تیم 
عربی برای این دیدار بیشتر شود.به گزارش فاکس، تیم ملی فوتبال عمان 
امروز یک شنبه در دومین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابر ژاپن قرار 
خواهد گرفت. عمانی ها قبل از این دیدار با مصدومیت جوهر الخلدی یکی 
از بهترین بازیکنان خود روبرو شدند تا جایی که به گفته کادر پزشکی تیم 
ملی عمان، این بازیکن دیدار برابر ژاپن را از دس��ت داده است.این بازیکن 
در تمرینات اخیر تیم ملی عمان مصدوم ش��ده و در حالی بازی حساس با 
ژاپن را از دست داده است که قبل از شروع جام نیز، علی الحبسی دروازه بان 

باسابقه عمانی ها این رقابت ها را از دست داده بود. 
عمان در بازی نخس��ت خود برابر ازبکستان نیز تا دقایق پایانی به تساوی 
یک بر یک رسیده بود ولی دروازه خود را باز شده دید تا این دیدار را با نتیجه 

2 بر یک شکست بخورد.

شاگردان کی روش 2 بر صفر ویتنام را شکست دادند

صعود ایران با گل های سردار

داور بی مورد به ما کارت می داد
مهاجم تیم ملی فوتب��ال ایران با بیان اینکه داور بی مورد به 
ما کارت می داد، اظه��ار کرد: به مربی اعتراض نکردم بلکه 

نسبت به داور معترض بودم.
س��ردار آزمون بعد از پیروزی مقابل ویتن��ام بیان کرد: من 
چون مهاجم هستم 90 درصد توپ ها به مهاجمان می رسد. 
از گلزنی ام خیلی خوشحال هستم اما مهمتر از گلزنی برای 
ما موفقیت تیم ملی است. وی در پاسخ به اینکه خبرنگاران 
فکر می کردند شما به دنبال هت تریک در این بازی هستید 
اما دو گل شما به سه نرسید، گفت: من هر موقع که در بازی 
حضور دارم هیچ وقت متوقف نمی شوم، همیشه دوست دارم 
که حرکت کنم. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هنگام 
ترک زمین شائبه ای ایجاد ش��د که تو از تعویضت ناراحت 
بودی، عنوان کرد: هیچوقت ب��ه مربی اعتراض ندارم، من 
نس��بت به داور معترض بودم، زیرا ما به هرکس��ی در زمین 
می خوردیم کارت زرد نشان می داد، موقعی که می خواستم 
بیایم بازیکن حریف با کف پا روی سر مهدی ترابی آمد، سر 

آن مسئله داشتم بحث می کردم.

مهم موفقیت تیم ملی است 
بازیکن تیم ملی فوتبال کش��ورمان گفت: بازی با تیم ملی 
عراق برای ما یک بازی انتقامی خواهد بود، چرا که در دوره 

قبلی این بازی ها همین تیم عراق تیم ایران را حذف کرد
سامان قدوس درباره اینکه در مقابل ویتنام موفق به گلزنی 
نشد اظهار کرد: گلزنی برای من اولویت نیست، بلکه برای 
من مهم موفقیت تیم ملی است.  بازیکن تیم ملی کشورمان 
در ادامه بیان کرد: تاش می کنم که از حاا تمرکزم را روی 
بازی با ع��راق بگذارم چون می دانیم که بازی س��ختی در 
انتظار ما اس��ت. قدوس تصریح کرد: بازی سختی با عراق 
داریم اما امیدوارم هواداران ایرانی حمایت خوبی از ما انجام 
دهند و ورزش��گاه را پر کنند. هواداران از ما حمایت کنند تا 
بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. بازیکن تیم ملی کشورمان در 
خصوص اینکه تیم ایران می تواند قهرمان آس��یا شود یا نه 
تصریح کرد: امیدوارم این اتفاق بیفتد اما مسابقات سنگین 
و پر فشار است. تیم های زیادی هم مدعی قهرمانی در این 
بازی ها هستند. وی خاطرنشان کرد: تمرکز ما روی بازی با 
عراق است و از اان تمرکز ما روی قهرمان شدن نیست. ما 

بازی به بازی پیش می رویم.

بازی با عراق 
حساس ترین بازی است

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران معتقد است: بازی ایران مقابل عراق 
همیشه در سطح باایی برگزار می شود و این رقابت حساس ترین 
بازی در این گروه اس��ت. اش��کان دژاگه در خصوص بازی روز 
گذشته تیم ملی گفت: بعد از مسابقه اول در مسابقه دوم هم خوب 
بودیم و این بازی را بردیم و حاا به بازی س��وم فکر می کنیم. در 
بازی بعد بازی سختی در انتظار ما خواهد بود.  وی ادامه داد: اکنون 
با تمرکز باا به فکر بازی با عراق هس��تیم. دژاگه افزود: می دانم 
این بازی بهترین و حساس ترین مس��ابقه  این گروه خواهد بود 
همانطور که گفتم بازی با عراق در سطح باایی برگزار می شود. 
چهار سال پیش بازی فشرده و س��ختی مقابل این تیم داشتیم. 
باید ببینیم چه اتفاقی برای این بازی خواهد افتاد. وی در خصوص 
ش��رایط تیم ملی پس از برد مقابل ویتنام گفت: در شرایط روحی 
و بدنی خیلی خوبی قرار داریم، 6 امتیاز داریم باید تاش کنیم در 
بازی سوم هم به هدف مان برسیم. کاپیتان تیم ملی ایران در مورد 
گلزنی سردار آزمون اضافه کرد: وی وظیفه اش را انجام می دهد، 
مهاجم اس��ت و باید گلزنی کند. اان حس می کنم باید بازی به 
بازی پیش برویم. استرالیا، کره، ژاپن، بهترین ها هستند اما اان 

باید تمرکزمان برای بازی با عراق باشد.


