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آگهی

ش�رکت آب و  فاضاب اس�تان آذربایجان ش�رقی 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 

با مديريت مصرف حاملهاي انرژي هر خانواده ايراني به آساني قادر است ميزان انرژي مصرفي را تا يک سوم كاهش دهد .
روابط عمومی شركت گاز استان گيان 

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

تدارکات الکترونیکی دولت شماره 98 سال 97

دومين جشن پاکی مددجويان از بای خانمان سوز اعتياد و همايش تاسيس 
کمپ ترک اعتياد تولد دوباره اداره زندان مراغه با حضور رئيس دادگس��تری 
، دادس��تان عمومی و انقاب ، داديار اجرای احكام کيفری دادسرای مراغه و 

قضات دادگستری و دادسرای مراغه برگزار گرديد. 
به گزارش خبرنگار حمايت، صفيلوئی رئيس اداره زندان مراغه در ابتدای اين 
مراسم ضمن خيرمقدم، گزارشی از اقدامات اداره زندان مراغه در جهت ترک 
اعتياد در زندان با تكيه بر برنامه 7 قدم اصاح و تربيت ارائه نمود و با اشاره 
به اين که ترک اعتياد با درخواست مددجويان معتاد با اقامت 28 روزه در بند 
س��م زدايی شروع می شود و پس از آن به مدت 6 ماه در اتاق های بهبودی 
اقامت نموده و با ش��رکت در کاس های NA  که روزانه به طور متوسط در 
1/5ساعت برگزار می شود به اجرا در می آيد و نهايتاً مددجويان از دام اعتياد 

رهايی يافته و پاک به آغوش خانواده و جامعه بازمی گردند. 
دکتر نادرنجد، دادستان عمومی و انقاب شهرستان مراغه نيز در اين همايش 
در س��خنانی با اشاره به اين که کمک به ترک اعتياد زندانيان شرعاً، قانوناً و 
اخاقاً بر عهده مس��ئولين امر قراردارد، مشارکت مددجويان در پيشبرد اين 
وظيفه را ضروری دانست و با اشاره به اين که مشكل اعتياد خود فرد، خانوده 
وی و جامعه را به مشكل می اندازد، اراده انسان را قوی ترين نيرو برای مقابله 

با مشكات بيان نمود. 
وی در بخش ديگری از س��خنان خود با اش��اره به اين که زندان مراغه جزو 
موفق ترين زندان های اس��تان و کش��ور در بحث مقابله با اعتياد است، از به 
صفر رس��يدن عرضه و تقاضای مواد مخدر در زندان مراغه خبر داد واين امر 
را ثمره تاش های رئيس و پرسنل تاشگر زندان و حمايت های داديار ناظر 

زندان و اجرای احكام دانست و بر ادامه اين مسير تاکيد کرد. 
دادستان مراغه با بيان اين نكته که انجمن حمايت از زندانيان مراغه از 450 
خانواده زندانيان حمايت می نمايد و در اين راس��تا در هر ماه بسته حمايتی 
و در ايام خاص سال چون آغاز سال تصيلی و عيد نوروز با بسته های ويژه و 
همچنين س��اير کمک های نقدی و غيرنقدی ديگر حمايت می نمايد، آن را 

تقطه اميدی برای تداوم فعاليت مددجويان برای ترک اعتياد دانست. 
دکتر نادرنجد در بخش پايانی سخنان خود از فعاليت های فرهنگی و تربيتی 
زن��دان مراغه تقدير نمود و از اعطای امتيازات وي��ژه به مددجويان فعال در 

زمينه برنامه های فرهنگی و تربيتی خبر داد. 
در حاش��يه اين مراسم دادستان عمومی و انقاب شهرستان مراغه به همراه  
 دادي��ار ناظر زن��دان و اجرای احكام کيفری مراغ��ه از بندهای ديگر زندان و 

طرح های عمرانی در حال احداث زندان مراغه بازديد نمودند.

برگزاری دومین جشن پاکی 
و همایش تاسیس کمپ ترک اعتیاد اداره زندان مراغه »آگهی مناقصه عمومی«

شهرداری کوهسار در  نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر  کوهسار به شماره 
97/1097/ش  مورخ 1397/09/21 نسبت به اجرای پروژه های  عمرانی به شرح  جدول 

ذیل  اقدام نماید. 

میزان سپرده شرکت در مبلغ  به ریال  موضوع 
مناقصه به ریال 

شماره مناقصه سامانه 
تدارکات  دولت 

پروژه زیرسازی و جدولگذاری 
معابر سطح شهر  کوهسار )فاز 2(

5/000/000/000250/000/000200975319000011

1.  شرایط متقاضی:
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان 

مدیریت ریاست جمهوری باشند. 
2. مبلغ  پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه می با یست به صورت ضمانت نامه بانکی 
سپرده  حساب  شماره  به  شماره  به  مذکور  مبلغ   میزان  به  واریزی  نقدی   فیش  یا  و 

0106804833000  شهرداری کوهسار نزد بانک ملی ایران. 
3. سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات  مختار می با شد. 

5. در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک عقد قرارداد خواهد بود. 
6. مبلغ  پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و 
یا فیش  نقدی واریزی به میزان مبلغ  مذکور به شماره حساب سپرده 0106804833000 

شهرداری کوهسار نزد بانک ملی ایر ان 
7. پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

8. ارائه گواهی ثبت نام ارزش  افزوده و کد اقتصادی الزامی است. 
9. شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کرده باشند. 

10. هزینه چاپ آگهی به  عهده برنده مناقصه می باشد. 
11. سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 

مجید عظیمی - شهردار کوهسار 

ت  اول
نوب

نخست وزیر پیشین قطر:

رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد

ادامه رفتار بدون اغماض دستگاه قضا با دانه درشت ها

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خبر داد

عامان جنگ یمن چگونه 
خوابشان می برد؟

تصویب کلیات ایحه بودجه 98 
در کمیسیون تلفیق مجلس

طراحی سوخت مدرن
20درصد هسته ای

وزیر اسبق رفاه سه شنبه 
محاکمه می شود

بازداشت عامل کودک آزاری
در کرمان
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درحالی که تور منطقه ای »مایک پمپئو«، وزیر 
امور خارجه آمری�کا همچنان ادام�ه دارد، وی 
در مصاحبه ای با ش�بکه فاکس نیوز اعام کرد 
که کاخ س�فید قصد دارد کنفرانسی با موضوع 
»ای�ران، ثبات در غرب آس�یا و نف�وذ ایران در 
منطقه« در لهس�تان برگزار کن�د. از اظهارات 
رئیس دستگاه دیپلماسی واشنگتن برمی آید 
که این کنفرانس با هدف تشکیل یک »ائتاف 
جدید ضد ایرانی« به منظ�ور به اصطاح تغییر 
سیاست ها و رفتار کشورمان در ماه آینده )23 
تا 25 بهم�ن( برگزار می ش�ود. برگ�زاری این 
نشست در حالی برنامه ریزی ش�ده که آمریکا 
از تش�کیل ائتاف های پیشین علیه جمهوری 
اسامی طرفی نبسته است. ترامپ در اولین سفر 
منطقه ای خود به غرب آسیا، به عربستان سفر 
کرد و از همان جا بس�اط »ناتوی عربی« با هدف 
تحت الشعاع قرار دادن نفوذ منطقه ای ایران را 

کلید زد؛ ائتافی که تا ...

نشست ورشو بهانه است!
یاد د اشت

2 2

  دکتر جواد منصوری 

گزارش خبری- تحلیلی »حمایت«  از کینه تل آویو-واشنگتن به دلیل پیروزی محور مقاومت در سوریه

دشمنانی که آتش گرفته اند!

4

كاهش جو روانی در بازار ارز

اجرای حکم اعدام 3 سارق مسلح 
طافروشی در ياسوج

احضار كاردار تا تعطيلی هفته فيلم لهستان در ايران

راهپيمايی فلسطينی ها
در حمايت از مقاومت

»حمایت« از روند نزولی نرخ دار و سکه گزارش می دهد

در واکنش تهران به اقدام خصمانه ورشو صورت گرفت

 همزمان با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه صورت گرفت

نرخ ارز که از روزهای پایانی هفته گذش�ته و به دلیل ایجاد جو روان�ی در بازار، تمایل 
به افزایش داشت روز گذش�ته با کاهش التهابات روانی و حضور پررنگ بانک مرکزی 
و مدیریت بازار ارز، نزولی ش�د و قیمت دار آمریکا از حدود 11 هزار و 800 تومان روز 
شنبه به 11 هزار و 400 تومان رسید.  با کاهش نرخ دار و کاهش نرخ طای جهانی، نرخ 
سکه نیز در معامات دیروز با کاهش حدود 80 هزار تومانی به سه میلیون و 825 هزار 
تومان رسید.  هرچند دایل مختلفی در خصوص نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز وجود 
دارد که تسویه حساب شرکت ها در پایان سال میادی یکی از آنهاست، اما »افزایش 

نرخ درهم« و همچنین »افزایش جو روانی در بازار« از مهمترین آنهاست.

  برایان هوک: کمک آمریکا به بازسازی سوریه 
مشروط به خروج نظامی ایران است

    نتانیاهو: دست از تسویه حساب با ایران
 در سوریه برنمی داریم
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13
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آخرین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده کاهبرداری شبکه ای دومان توکان برگزار شد

 ساعت 40 میلیونی متهم 
از درآمد شرکت!
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در اعت�راض ب�ه کنفران�س ضدایران�ی به 
اصط�اح صل�ح و امنی�ت در خاورمیان�ه با 
میزبانی مشترک لهستان، کاردار این کشور 
به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و هفته 

فیلم لهستان در تهران لغو شد.

در اعتراض به کنفرانس ضدایرانی به اصطاح صلح 
و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مش��ترک آمریکا و 
لهستان که قرار است در 24 و 25بهمن ماه در ورشو 
برگزار ش��ود، »ویچخ اونلت« کاردار لهس��تان به 
وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این دیدار رییس 
اداره اول ش��رق اروپای وزارت امور خارجه مراتب 
اعتراض رس��می جمهوری اس��امی ایران نسبت 
به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای 
برگزاری این کنفرانس را اعام داشته و گفت: این 
یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری 
اس��امی ایران اس��ت و انتظار می رود لهستان از 
همراهی ب��ا آمری��کا در برگزاری ای��ن کنفرانس 
خودداری نماید. کاردار لهس��تان در ای��ن دیدار با 
ارائه توضیحات��ی در خصوص کنفرانس مذکور، بر 
ضد ایرانی نبودن آن و بیان اینکه مواضع لهستان با 

اظهارات اخیر مقامات آمریکایی متفاوت است تاکید 
کرد. رییس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه 
کشورمان با ناکافی دانستن این توضیحات و تاکید 
بر ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت لهستان تاکید 
کرد در غیر این صورت جمهوری اس��امی ایران 
ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است. کاردار لهستان 
هم با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت 
که پیام دولت جمهوری اسامی ایران را به مقامات 

ذیربط لهستان منعکس خواهد کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری هم 
با اشاره به شکست توطئه های آمریکا در جلوگیری 
از صدور نفت و واردات کاا ب��ه ایران  گفت: امروز 
آمریکایی ها در مواجهه با ملت ایران دچار گرفتاری 
ش��ده اند و به معنای واقعی جنگ اقتصادی را علیه 
ملت ایران راه انداخته و هر تحریمی که می توانستند 
را اعم��ال کرده ان��د ب��ه گون��ه ای که بس��یاری از 
ش��رکت هایی که قصد س��رمایه گذاری در ایران را 
داشتند، تهدید و تطمیع کردند که نباید با ایران کار 
کنند. وی افزود: امروز آمریکایی ها از روی ناتوانی 
در یک کشور اروپایی همایشی با عنوان خاورمیانه 
و با تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا شاید بتوانند ملت 

ایران را در برابر خواس��ته های خود تسلیم کنند اما 
باید بدانند که تنها راه نجات آنها بازگش��ت از مسیر 

اشتباهی است که تاکنون رفته اند است.
در اقدام دیگری از سوی نهادهای کشورمان، حسین 
انتظامی سرپرس��ت سازمان س��ینمایی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی اعام کرد: ایرانی، 
اقوام و ملل مختلف به ویژه لهستانی ها را در شرایط 
سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. میهمان که 
حرمت میزبان را نگاه ندارد، نمی تواند انتظار داشته 
باشد به میهمانی خود ادامه دهد. به پاس عزت ایران 
و ایران��ی، برگزاری هفته فیلم لهس��تان در تهران 

موکول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.

   پشت پرده اجاس ضدایرانی ورشو
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز 
درخصوص دایل میزبانی لهستان از این اجاس 
ضدایران��ی در صفحه ش��خصی خ��ود در فضای 
مجازی نوش��ت: انعقاد قرارداد 4.7 میلیارد داری 
جهت خرید س��امانه دفاعی پاتریوت و جایگزینی 
واردات گاز طبیع��ی مای��ع از  آمریکا به جای خرید 
گاز از روسیه در سال 2022 از جمله دایل انتخاب 

لهس��تان به عنوان میزبان کنفران��س ضدایرانی 
توسط آمریکا است.

   کنفرانس لهس�تان از پیش شکس�ت 
خورده است

در ادام��ه واکنش ها به اقدام س��خیف آمریکا علیه 
ایران، »عبد الباری عطوان« نویس��نده سرشناس 
جهان عرب رهاورد س��فر وزیر خارج��ه آمریکا به 
منطقه را چپاول بیشتر خزانه شیخ نشین ها دانست 
و گفت: گروهی به عظمت دوس��تان سوریه مرکب 
از شصت و پنج کشور به رهبری آمریکا طی چندین 
س��ال به هیچ کدام از اهداف خود علیه نظام سوریه 
نرسیدند، کنفرانس ضد ایرانی لهستان هم از حاا 
شکس��ت خورده اس��ت. این نویس��نده کنفرانس 
ضد ایرانی لهس��تان را نیز از پیش شکست خورده 
توصیف کرد و افزود: کنفرانس��ی که پیشنهاد شده 
برای بررس��ی مسائل خاورمیانه و مقابله با ایران در 
ماه آتی در لهس��تان برگزار شود، ما را یاد کنفرانس 
دوستان س��وریه می اندازد که بیش از شصت و پنج 
کش��ور به رهبری آمریکا در چندین کشور غربی و 

عربی برگزار کردند.

احضار كاردار تا تعطيلی هفته فيلم لهستان در ايران
در واکنش تهران به اقدام خصمانه ورشو صورت گرفت

مقام�ات آمریکای�ی و صهیونیس�ت در   سیاست  
گروه

سیاسی
اظهاراتی مش�ابه، بغ�ض خ�ود از اقتدار 
جمهوری اسامی ایران در منطقه را اعام 
کرده و مدعی ش�دند تا ایران در س�وریه 

باشد، کمکی به دمشق نخواهند کرد.

پیروزی ه��ای مقتدران��ه مح��ور مقاوم��ت در مقاب��ل ائتاف های 
فرامنطقه ای که باعث شده، حضور این محور در پشت مرزهای رژیم 
اشغالگر صهیونیستی تثبیت شود، آمریکا و سگ نگهبان آنها در منطقه 
را به تکاپو انداخته و امروز به صراحت از تقابل مستقیم با کشورمان برای 
خالی کردن محور مقاومت از حامی و پشتیبان اصلی سخن می گویند. 
نکته مهم اینکه، ائتاف تل آویو- واشنگتن با هر ترفندی تاش کرده 
که جلوی نفوذ مح��ور مقاومت در غرب آس��یا را بگیرند و حتی برای 
رسیدن به این مهم، ائتاف های دروغینی به سرکردگی گاوه شیرده 
خود به راه اندختند اما ثمری جز به آتش کش��یدن منطقه و بی خانمان 
کردن مردم بی گناه نداشت و استیصال امروز آنها بیانگر این مهم است 
که س��یلی بزرگی از محور مقاومت دریافت کرده اند. گیجی حاصل از 
این سیلی باعث شده که آمریکایی ها و صهیونیست ها سخن از تقابل 
مس��تقیم با ایران در غرب آس��یا را مطرح می کنند. تا جاییکه روزنامه 
فرامنطقه ای »رأی الیوم« نوشت: تحرکات دیپلماتیک آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در مقطع کنونی ناشی از هراس آنها از اتحاد جبهه های 

ضداسرائیلی به رهبری ایران است.
در همین رابطه، »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
روز گذشته مسئولیت حمله روز شنبه به اهدافی در سوریه را پذیرفت و 
مدعی شد که صدها حمله علیه اهداف متعلق به ایران و حزب اه انجام 
داده است. نتانیاهو همچنین ادعا کرد: این حمات نشان می دهد که 
ما برای اقدام علیه ایران و س��وریه تا چه حد مصمم هستیم. ما تنها در 
36ساعت گذشته این حمات هوایی علیه اهدافی در سوریه را انجام 
دادیم و ثابت کردیم که دس��ت از تس��ویه حس��اب با ایران در سوریه 
برنمی داریم. وی در ادامه مدعی شد که رژیم صهیونیستی در حمات 
اخیر خود انبار تسلیحاتی متعلق به ایران در نزدیکی فرودگاه بین المللی 

دمشق را هدف قرار داده است.

   کمک به دمشق منوط بر اخراج ایران!
آمریکایی ها هم توهم��ات نتانیاهو را به نحو دیگ��ری تکرار کردند. 
در همین رابطه، »برایان هوک« رییس گ��روه اقدام ایران در وزارت 
امورخارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه سی ان بی سی، مدعی شد: من 
فکر می کنم اگر ما با همه افراد در منطقه همکاری داشته باشیم و اگر 
ما دیپلماسی خودمان را آنگونه که می خواهیم، بسازیم در آن صورت 
قادر خواهیم بود از دست تمام نیروهای تحت کنترل ایران رها شویم. 
هوک در ادامه ادعاهایش افزود: ما اجازه نمی دهیم ایرانی ها کاری که 
در لبنان انجام دادند را در س��وریه نیز انجام دهند. تا زمانی که ایران از 

سوریه خارج نشده باش��د هیچ کمکی به بازسازی سوریه نخواهد شد 
و ما ابزارهای متعددی برای دستیابی به این هدف در اختیار داریم.

   عصبانیت از اقتدار علمی ایران
»مای��ک پمپئو« وزیر امورخارجه آمریکا که در س��فر منطقه ای خود 
به س��ر می برد در گفت وگو با پایگاه خبری واش��نگتن فری بیکن با 
ادعای اینکه در چند روز آینده جمهوری اس��امی قصد دارد ماهواره 
به فضا پرتاب کند، مدعی شد که این درواقع پوشش ایران برای ادامه 
آزمایش فناوری موشکی پیشرفته قادر به حمل کاهک هسته ای اش 
است. وی همچنین به سوااتی پیرامون تصمیم رییس جمهور آمریکا 
برای خروج نیروهای آمریکایی از س��وریه پاس��خ داد و خارج کردن 
تم��ام نیروهای ایرانی از س��وریه را نیز هدفی بلندپروازانه دانس��ت. 
پمپئو ادعا کرد: خارج کردن تمام نیروهای ایرانی هدفی بلندپروازانه 
است اما این هدفمان است. این ماموریت ما است. ابزاری که استفاده 
می کنیم گسترده اند.این حقیقت که دو هزار پرسنل یونیفورم پوشیده 
از سوریه خارج می شوند، یک تغییر تاکتیکی است اما ظرفیت ما برای 
انجام اقدام��ات نظامی را تغییر نمی دهد. این مق��ام آمریکایی ادامه 
داد: نیروهای آمریکایی به طور کامل منطقه را ترک نخواهند کرد و 
ائتاف ضد ایرانی که آمریکا آن را رهبری می کند به طور کامل قادر 
به حفظ عملیات نظامی با هدف خارج کردن ایران از س��وریه است. 
اما مهم تر از آن، این کمپین که به دنبال ایجاد جهانی بهتر بوده تا به 

مردم ایران اجازه داده شود فرصت و دموکراسی داشته باشند، دارای 
اجزای بسیاری ازجمله اقتصادی، مالی و به طور قطع دیپلماتیک است. 
وی همچنین مدعی شد: آمریکا روز جمعه اعام کرد که روز 12 ماه 
فوریه نشس��تی در سطح وزیران در ورشوی لهس��تان برگزار خواهد 
کرد تا کش��ورهای سراسر جهان را برای مقابله با ایران ترغیب کند و 
رهبرانی از تقریبا تمام قاره ها از جمله آسیا، نیم کره غربی، خاورمیانه و 
آفریقا در این نشست حاضر خواهند بود. پمپئو این ائتاف ضد ایرانی را 
بزرگ و رو به گسترش توصیف کرد و ادعا کرد: ابزارهایی که ما از این 
ائتاف به دست خواهیم آورد همگی با یگدیگر برای آن ماموریت کار 
خواهند کرد تا فرصتی به ما بدهند که شانسی برای مردم ایران ایجاد 
کنیم. این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران همواره تاکید کرده 
حضورش در سوریه تنها به صورت مستشاری بوده و این حضور کاما 
قانونی و بنا به درخواست دولت دمشق، تنها برای مقابله با تروریسم و 
افراط گرایی بوده اس��ت. همچنین مقامات روس و سوری نیز تاکنون 
بارها این مسئله را مورد تائید قرار داده اند. ایران پیش از این تاکید کرده 
است تا زمانی که خطر تروریسم در سوریه باشد و دولت سوریه از ایران 
بخواهد به کمک های خود به این کش��ور ادامه دهد، در س��وریه باقی 
می ماند. این اقتدار و نفوذ، شکست خوردگان عرصه تقابل منطقه ای را 
آتش زده و حربه نهایی آنها همین تقابل مستقیم است و از آنجاکه ایران 
رسما اعام کرده حضور نظامی در سوریه ندارد، دقیق مشخص نیست 
که آمریکا و رژیم صهیونیستی به تقابل با چه اهدافی خواهند پرداخت.

دشمنانی که آتش گرفته اند!
گزارش خبری- تحلیلی »حمایت« از کینه تل آویو-واشنگتن به دلیل پیروزی محور مقاومت در سوریه

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

خبرکوتاه

نشست ورشو بهانه است!
درحالی که تور منطقه ای »مایک پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا همچنان 
ادامه دارد، وی در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز اعام کرد که کاخ سفید 
قصد دارد کنفرانس��ی با موضوع »ایران، ثبات در غرب آسیا و نفوذ ایران 
در منطقه« در لهس��تان برگزار کند. از اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی 
واشنگتن برمی آید که این کنفرانس با هدف تشکیل یک »ائتاف جدید 
ضد ایرانی« به منظور به اصطاح تغییر سیاست ها و رفتار کشورمان در ماه 

آینده )23 تا 25 بهمن( برگزار می شود.
برگزاری این نشس��ت در حالی برنامه ریزی ش��ده که آمریکا از تش��کیل 
ائتاف های پیشین علیه جمهوری اسامی طرفی نبسته است. ترامپ در 
اولین سفر منطقه ای خود به غرب آسیا، به عربستان سفر کرد و از همان جا 
بساط »ناتوی عربی« با هدف تحت الشعاع قرار دادن نفوذ منطقه ای ایران 
را کلید زد؛ ائتافی که تا به امروز هیچ اقدام عملی از آن دیده نشده و فقط 
سعودی ها به عنوان س��خنگو، هر از گاهی به مخالف خوانی می پردازند. 
پیش از آن نیز ائتاف ضدداعش با هدف صوری مقابله با تروریست ها و 
به قصد ضربه زدن به جبهه مقاومت تشکیل شد. این ائتاف خودخوانده 
در حمات هوایی خود اهداف پرت و حاشیه ای را مورد اصابت قرار می داد 
و ب��ا اینکه از محل اجتماع و تردد داعش مطلع بود، هیچ گاه حمله مؤثری 
علیه آن ها به عمل نی��اورد. به بیان دیگر، آمری��کا در دورانی که به بهانه 
مبارزه با داعش و القاعده با کمک سایر کشورهای منطقه ای و غربی علیه 
دولت قانونی سوریه دس��ت به اقدام می زد، نتوانست کاری از پیش ببرد. 
در همان زمان بود که واشنگتن گروهی به نام »دوستان سوریه«که ادعا 
می ش��د از حدود 80 کشور هستند  را ایجاد کرد که گذر زمان نشان داد در 
برابر قدرت نظام سوریه هیچ هستند و سرانجام شکست خوردند. بنابراین، 
نشست ورشو در شرایطی که آمریکا در حال خروج از سوریه است، میدان 
را ب��رای حضور و نفوذ ایران خالی کرده و بنا دارد تا نیروهای خود را هم از 
افغانستان خارج کند، اصًا حائز اهمیت نیست و بیشتر به یک فضاسازی 
و شوی رسانه ای و تبلیغاتی علیه کشورمان شبیه است تا یک اقدام عملی 

و گام سیاسی.
از س��وی دیگر، مقامات لهس��تانی مدعی هس��تند که از 70 کشور برای 
حضور در این نشست دعوت شده که در میان آن ها نام رژیم صهیونیستی، 
عربستان، بحرین و امارات که رویکردی تهاجمی و منفی به ایران دارند، 
دیده می شود. همین چند رژیم مرتجع هستند که گهگاهی عرض اندامی 
می کنند و باقی کشورها یا در رودربایستی و یا تحت فشار به ورشو می روند 
و زاوی��ه ای با جمهوری اس��امی ندارند. لذا آمریکایی ه��ا از این طریق 
می کوشند تا به این نشست وجهه بین المللی ببخشند و آن را یک حرکت 
جمع��ی و جهانی بنامند. حت��ی اگر فرض را بر این بگیری��م که غیرازاین 
چند کش��ور معاند، بقیه هم تکانی به خود بدهن��د، حرکت آن ها از نفوذ و 
تأثیرگذاری باایی برخوردار نخواهد بود و تهدیدی علیه منافع کشورمان 
به حساب نمی آید. ایران اسامی یک کشور بسیار قوی و مقتدر است که از 
ارتباطات گسترده سیاسی در سطح بین المللی برخوردار است و در منطقه 
نیز ش��رکا و متحدان زیادی دارد؛ ضمن اینکه این آمریکاست که به دلیل 
رفتارها و ادبیات هتاکانه و غیرمنطقی منزوی ش��ده و بر این اساس، هیچ 

راهبردی چه نظامی و چه سیاسی علیه کشورمان موفق نخواهد بود.
نکته بعدی در این خصوص، به حضور هم زمان کشورهای عربی و رژیم 
صهیونیس��تی در اجاس لهس��تان بازمی گردد. به نظر می رسد که یکی 
از س��رفصل های مهم این نشس��ت، القای ایران هراسی و متقاعد کردن 
کشورهای عرب منطقه به هم پیمانی با رژیم اشغالگر قدس در برابر ایران 
و دس��تیابی به اجماع در خصوص معامله قرن باش��د. این گ��زاره از مرور 
اظهارات پمپئو نیز به دس��ت می آید چراکه وی پس از دو توقف در اردن و 
عراق وارد قاهره شد و طی یک سخنرانی در پایتخت مصر بخش عمده ای 
از اظهارات خود را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسامی ایران 
در منطقه اختصاص داد. وی حتی از موضع آمریکا در جریان فتنه س��ال 
88 انتقاد کرد و مدعی ش��د که دولت اوباما هی��چ کاری در این خصوص 
انجام نداده و از معترضان حمایت جدی به عمل نیاورده اس��ت. پمپئو به 
تحریم های اقتصادی نیز اشاره، آن ها را شدیدترین محدودیت ها در طول 
تاریخ توصیف و تصریح کرد تا زمانی که ایران سیاس��ت های به اصطاح 
تهدیدآمیزش را تغییر ندهد این تحریم ها تشدید خواهد شد. او از همراهی 
کش��ورهای مرتجع منطقه و فراتر از آن از کره جنوبی تا لهستان در مهار 
کشورمان خبر داد و با این حساب تقریباً قطعی است که به خط کردن اعراب 
غرب آسیا در همان صفی که صهیونیس��ت ها علیه ایران و آرمان قدس 

ایستاده اند، یکی از مهم ترین برنامه های این اجاس کذایی خواهد بود.
از طرفی، باید گفت که دورهمی لهستان، در ادامه رویکرد کاخ سفید برای 
آوردن ایران پای میز مذاکرات جدید و دس��تیابی به برجام های موشکی 
و منطقه ای اس��ت. رئیس جمهور آمریکا وقتی در اردیبهشت سال جاری 
از توافق هس��ته ای خارج شد اعام کرد که برجام، آزمایش های موشکی 
و نفوذ منطقه ای ایران را تحت پوش��ش قرار نمی ده��د. ازاین رو مقامات 
دولت آمریکا می گویند که کارزار »فشار حداکثری« را به راه انداخته اند تا 
درنهایت جمهوری اس��امی به گفتگوهایی تن دهد که به این دو آرزوی 

آمریکایی ها جامعه عمل بپوشاند.
افزون بر این، جلسه ای که پمپئو دبیر آن باشد، حتمًا بدون زدن ساز و کار 
مالی اروپا )اس پی وی( نخواهد بود. اروپا از سوی مقامات ایرانی به درستی 
متهم است که در اجرای سوئیفت بدون دار تعلل می کند، از اردیبهشت 
تاکنون وعده سرخرمن داده اس��ت و حاا که از طرف پدرخوانده خود به 
این جلسه دعوت ش��ده، طبیعتاً در اجرای »اس پی وی« سست تر خواهد 
شد. »هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان از یک سو وعده داده تا کانال 
مالی اتحادیه اروپا طی هفته های آتی به مرحله اجرا برسد و از سوی دیگر، 
ش��رکت اروپا در جلس��ه ای که برگزارکنندگان آن بر کوتاه آمدن ایران از 
خطوط قرمزش اصرار دارند، به این مفهوم اس��ت که اروپای به اصطاح 
واحد، سیاست رفاقت با دزد و شراکت با قافله را در پیش گرفته است. مسلم 
اس��ت که قاره سبز دچار تناقض شده و نمی تواند هم به نفع ایران کار کند 

و هم علیه کشورمان.
بااین حال شانس موفقیت آمریکا در این همایش سیرک گونه به اندازه دیگر 
ائتاف های شکست خورده واشنگتن اس��ت و چنین اقداماتی با توجه به 
اینکه جمهوری اسامی برخاف کاخ سفید از مشروعیت باا و مقبولیت 
جهانی برخوردار است، راه به جایی نمی برد و تنها دستاورد آن، صدور بیانیه 

پایانی با ضرب آهنگ تکراری و مال آور همیشگی خواهد بود.

    حس��ین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
طی پیامی در فضای مجازی، ادعای رژیم صهیونیس��تی مبنی بر حمله 
قلبی سیدحسن نصراه را تکذیب و آن را دروغ سال جدید میادی خواند.

   سردار حس��ین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به 
ظرفیت عظیم بسیج، گفت: بسیج مانند یک اقیانوس است از این رو در هر 
حوزه که انقاب اسامی نیاز دارد، می تواند مسائل و مشکات را حل کند.

گزیده ها

 هشدار ظریف به برخی کشورهای 
مرتجع منطقه

محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه ایران که روز گذشته در 
رأس ی��ک هیأت سیاس��ی و 
اقتصادی وارد بغداد شد، در بدو 
ب��ه ع��راق در جم��ع  ورود 
خبرن��گاران درباره این س��فر 
گفت: م��ا با عراق هم س��ابقه 
طوانی داریم و هم کشوری بودیم که در دوران سختی در کنار مردم 
عراق بودیم. وی درباره هیأت اقتصادی  همراهش عنوان کرد: بخش 
خصوصی ما در سال های گذشته همواره در بازسازی عراق نقش فعالی 
داش��ته و روابط بسیار قوی تجاری بین ایران و عراق وجود دارد، البته 
برخی ها تاش کردند این روابط را به هم بزنند، ولی توفیقی نداشتند. 
ظریف افزود: ما از مواضع مسئوان عراقی درباره تحریم ها استقبال 
کردیم و ازم است با همفکری زمینه های عملیاتی کردن این مواضع 
سیاسی را پیدا کنیم. به گزارش فارس، وزیر خارجه همچنین در پاسخ 
به س��ؤالی در توصی��ه به کش��ورهای منطق��ه و مزاحمت هایی که 
آمریکایی ها ایجاد می کنند نیز گفت: این حرکت ها نتیجه شکس��ت 
سیاست های آمریکاست و این شکست ها 40سال است ادامه یافته و 
پیش��نهاد من به کشورها این است که روی اس��ب بازنده هیچ وقت 

شرط بندی نکنند.

طراحی سوخت مدرن
20درصد هسته ای

علی اکبر صالحی رییس سازمان 
انرژی اتمی با بیان اینکه دانش 
هسته ای را مهار کرده ایم، اظهار 
داش��ت: در دان��ش و صنع��ت 
هس��ته ای آن قدر پیش��رفت 
کرده ایم که به جای مهندسی 
معکوس و اس��تفاده از طراحی 
دیگ��ران، خودمان می توانیم س��وخت جدید طراح��ی کنیم که این 
دستاوردی بزرگ برای کشور است. وی اضافه کرد : رآکتور هسته ای 
تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد اما سوخت مدرن، بهره وری 
رآکتور را افزایش می دهد. صالحی گفت: اقدامات اولیه برای طراحی 
سوخت مدرن 20درصد آغاز شده و در آستانه آن قرار داریم؛ محصولی 
که با سوخت 20درصد قبلی متفاوت است و هر رآکتوری مانند رآکتور 
تهران ساخته شود، می توانیم سوختش را تأمین کنیم. وی در گفت گو 
با خبرگزاری صداوس��یما، تامین سوخت و س��اخت اتاق کنترل را از 
گلوگاه های اصلی رآکتور برشمرد و افزود: اکنون طراحی رآکتور برای 

متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن شده است.

مدل پروازی ماهواره دوستی 
تست شد 

مینا بیات دستیار رییس سازمان 
فضایی ای��ران خب��ر از انجام 
تس��ت های عملک��ردی مدل 
پروازی ماهواره دوستی داد. وی 
با بیان اینکه بعد از چندین مانور 
ش��بکه ایس��تگاه های زمینی 
ماهواره دوستی و عملکرد آنها، 
تست های عملکردی مدل پروازی این ماهواره مجدداً انجام شد. به 
گزارش مهر دستیار رییس سازمان فضایی ایران ضمن تشکر از تمامی 
کسانی که در این پروژه ملی عاشقانه و دلسوزانه زحمت کشیدند، گفت: 
خدا را شکر همکاری و همدلی بین دانشگاه شریف، پژوهشگاه فضایی 

ایران و همکاران بنده در سازمان فضایی ایران مثال زدنی بود. 

 CFT تعیین تکلیف 
به مجمع تشخیص سپرده شد

لعی��ا جنیدی مع��اون حقوقی 
پای��ان  از  رییس جمه��وری،  
جلس��ات س��ه جانبه خ��ود با 
محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه و عباس��علی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان خبر 
داد و گف��ت: این جلس��ات در 
 CFT راستای حفظ منافع ملی و رفع دغدغه های موجود در زمینه
بود که به هرحال به پایان رس��ید. وی افزود: ما در این جلسات سعی 
کردیم با شورای نگهبان تعاملی برای سؤال های صورت گرفته داشته 
باشیم اما در نهایت آنها دو، سه مورد را پذیرفتند و بقیه را رد کردند و 
حاا اگر به روی آن اصرار ش��ود این ایح��ه به مجمع خواهد رفت. 
معاون حقوقی رییس  جمهوری در گفت و گو با تس��نیم، خاطرنشان 
کرد: فعًا در جلس��ه آتی مجمع تش��خیص مصلحت نظام موضوع 
پالرمو در دستور کار خواهد بود و فکر می کنم CFT پس از پالرمو در 

دستور کار مجمع قرار بگیرد.

مسیر توسعه کشور 
امیدوارکننده است

اس��حاق جهانگی��ری معاون 
رییس جمهوری گف��ت: روند 
کاره��ای در ح��ال اح��داث و 
اقدام های در حال توسعه کشور 
مثبت و امیدوار کننده است. وی 
با اش��اره به اقدام   های صورت 
گرفته در نقاط مختلف از جمله 
سیستان و بلوچیستان، خوزستان و هرمزگان افزود: با این وجود نباید 
بگوییم که مشکات در کشور وجود ندارد. معاون اول رییس جمهوری 
بیان کرد: ما به مشکات کشور واقف هستیم و این شرایط دشوار را با 
لطف خدا و همت مدیران در دولت تدبیر و امید به سرانجام می رسانیم. 
جهانگیری خاطرنشان کرد: اصلی ترین برنامه آمریکا در شرایط کنونی 
این است که کاری کند که ملت از آینده کشور و نظام مایوس شود. معاون 
اول رییس جمهوری یادآور ش��د: به خصوص حرکت و اقدام های که 
برخی افراد انجام می دهند ناخواسته بازی کردن در زمین آمریکاست. 
وی گفت: نظام جمهوری اسامی با تمام مشکات به خاطر اهداف، 
آرمان ها، رفاه، اس��تقال و استقرار اس��ام در ابعاد مختلف حکومتی 
همچنان پیش می رود اگرچه با مشکاتی مواجه است اما مردم به نظام 
وفادار هستند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، جهانگیری ادامه 
داد: ایران را نباید با کشورهای اروپایی مقایسه کرد بلکه با کشورهای 
نفتی منطقه مانند عربس��تان باید قیاس ش��ود. به گفته وی وقتی به 
توانمندی صنعتی ایران نگاه می کنیم بااتر از این کشورهاست. وی با 
اشاره به حرکت کشور در راه صنعتی شدن اضافه کرد: هیچ طرح بزرگی 
در ایران صنعتی نشده مگر این که از نظر طراحی ، مهندسی و محاسبات 

همه به دست متخصصان داخلی انجام گرفته است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس دفت�ر رهب�ر معظم انق�اب گفت: 
رهبری چق�در باید درب�اره موضوع پرهیز 
روحانی�ت و مس�ئوان از تجم�ات تذکر 
دهن�د؟ ایش�ان می گویند من اگ�ر مجبور 
نب�ودم با یک پیکان این ط�رف و آن طرف 

می رفتم.

حجت ااس��ام والمس��لمین محم��د محمدی 
گلپایگانی رییس دفت��ر مقام معظم رهبری طی 
س��خنانی در آیی��ن معارفه ریی��س جدید مرکز 
رسیدگی به امور مساجد ضمن اباغ سام مقام 
معظم رهب��ری به ائمه جماعات اظهار داش��ت: 
در ش��رایط فعلی مس��جد نق��ش بی نظیری در 
هدایت و امی��د دادن به مردم دارد. وی با تبریک 
ب��ه حجت ااس��ام حاج علی اکبری ب��ه عنوان 
امام جمعه تهران بیان داش��ت: امیدوارم ایش��ان 
در مس��ئولیت هایش موفق باش��د. جوان گرایی 
سیاستی اس��ت که رهبری مدت ها است دنبال 

می کنند.
رییس دفتر مقام معظم رهبری به چپاول ملت ها 
توس��ط اس��تعمار اش��اره کرد و ابراز داشت: همه 
ثروت های کشورهای مظلوم را استعمار دوشیده 
و در کش��ورهای مختلف مش��غول جنایت است. 
حجت ااس��ام محمدی گلپایگانی با اش��اره به 
اینکه انقاب همه معادات غ��رب را به هم زده 
است، گفت: مشکل آنها برجام و انرژی هسته ای 
نیست، آنها ریشه انقاب را می خواهند بَکنند، زیرا 
انقاب اسامی جلوی آنها تمام قد ایستاده است. 

وی افزود: وقتی ام��ام خمینی)ره( را به کویت راه 
ندادند، گفت اگر همه دنیا من را نپذیرند، فرودگاه 
به فرودگاه می روم و حرفم را می زنم. این انقاب 
اینگونه به ثمر نشس��ته و به همین دلیل است که 

دشمن به دنبال نابود کردن انقاب است.
به گزارش خبرگزاری ها، رییس دفتر مقام معظم 
رهبری در ادامه به ش��هدای روحانی اش��اره کرد 
و بیان داش��ت: س��ابقه درخش��ان فعالیت علما، 
روحانیون و مجاهدت های شهدای روحانی وظیفه 

ما را سنگین تر می کند.

    فض�ای مج�ازی خانواده ه�ا را هدف 
گرفته است

حجت ااس��ام محمدی گلپایگانی خاطرنشان 
کرد: رهبری چق��در باید درب��اره موضوع پرهیز 
روحانیت و مسئوان از تجمات تذکر دهند. وی 
تاکید کرد : رمز موفقی��ت روحانیون صمیمیت با 
مردم و پرهیز از اشرافیت است. ایشان می گویند 
م��ن اگر مجبور نبودم با یک پی��کان این طرف و 
آن طرف می رفتم. وی درباره آسیب های فضای 
مج��ازی گفت: متأس��فانه وارد ه��ر خانه ای که 
می ش��ود هر کس یک گوشه نشس��ته و مشغول 
تلفن همراه است. فضای مجازی امروز خانواده ها 
را هدف گرفته و باید مواظب آسیب های آن باشیم. 
رییس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نعمت 
رهبری انقاب تصریح کرد: رهبری شجاع داریم 
که ترس در وجودش نیس��ت و به ش��رع مقدس، 

دقیقاً عمل می کند.

فرمانده نیروی دریای�ی ارتش با تأکید بر 
اینکه امنیت جذر و م�دی ماندگار نخواهد 
بود، گف�ت: ناو های آ مریکایی 24س�اعته 
تحت رص�د ن�اوگان جمهوری اس�امی 

ایران هستند

دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران، درباره تاریخچه 
و ایده ساخت ناوش��کن در نیروی دریایی ارتش، 
گفت: حضور در دریا های آزاد و خطوط مواصاتی 
دریایی جه��ان هم برای حف��ظ منافع جمهوری 
اس��امی و برق��راری امنیت از س��ال های اخیر 
در دس��تور کار نیروی دریایی قرار گرفته اس��ت. 
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش با اش��اره به اینکه 
پس از پایان جنگ تحمیلی احس��اس نیاز برای 
جایگزینی تجهیزات به دلیل فرسودگی، موضوع 
س��ازندگی را بس��یار جدی تر کرد، یادآور ش��د: 
هیچ کش��وری در طول تاریخ انقاب اس��امی، 
تجهیزات دفاعی به کشور ما نمی داد و جمهوری 
اسامی هم مطالبه ای نداشت. خانزادی ادامه داد: 
شناور های رزمی باید در شرایط خشن دریای خزر 
حضور داشته باش��ند؛ به همین خاطر، کار ساخت 
ناوش��کن هم در کنار ناو های موش��ک انداز آغاز 
شد و جماران، نخستین ناوشکن تولید جمهوری 
اس��امی ایران در قالب پروژه موج است که 30 
بهمن 1388 با حضور مقام معظم رهبری در بندر 
عباس به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. 
فرمانده نی��روی دریایی ارتش ب��ا تأکید بر لزوم 

وجود ناوشکن برای برقراری امنیت منطقه های 
دریایی، گفت: منطقه های شمالی خلیج فارس و 
امتداد این س��احل گس��ترده در جنوب کشور، به 
ایران عزیز تعلق دارد؛ پس برقراری امنیت، نیاز به 
تجهیزات جدید دارد. نداجا برای تحقق فرمان مقام 
معظم رهبری در راستای حرکت به سمت آب های 
آزاد و پیشرفت پیاپی پروژه های موج اول تا سوم، 
ساخت و توس��عه تجهیزات را آغاز کرد که عاوه 
بر جماران در ناوگان جنوب، ش��ناور های سهند و 

دماوند هم تولید شدند.

    امنیت جذر و مدی ماندگار نخواهد بود
وی ادامه داد: اگر در دریا حضور نداش��ته باش��ید، 
جایتان را پر می کنند و اگر برای منافع تان نجنگید، 
منافع شما را خواهند برد. امنیتی که دیگران برای 
ش��ما امنیت ایجاد کنند، امنیت عاریه ای است و 
آن روزی که بخواهند امنیت تأمین می شود و آن 
روزی که نخواهند، دیگ��ر امنیتی وجود نخواهد 
داشت. اگر بیگانه ای هم امنیت را برقرار کند، این 

امنیت جذر و مدی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، با اشاره به اینکه امنیت مناطق دریایی 
تحت حاکمیت جمهوری اس��امی ایران به طور 
کامل برقرار اس��ت، تصریح ک��رد: نداجا امنیت 
خلیج فارس، تنگه هرمز و دری��ای عمان را فقط 
برای جمهوری اس��امی ایران برقرار نمی کند، 
بلکه آرامش همه کشور هایی را که از این منطقه 

بهره می برند، فراهم می کند.

 رمز موفقيت روحانيون 
صميميت با مردم است

ناو های آ مريکايی ۲۴ساعته 
تحت رصد ناوگان ايران هستند

دریادار خانزادی:حجت ااسام محمدی گلپایگانی:
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3 عنوان اتهامی حسن آقامیری 
تشریح شد

 دادگاه ویژه روحانیت در خصوص حکم سیدحسن آقامیری اطاعیه ای 
صادر کرد. 

به گزارش فارس، براس��اس اطاعیه روابط عمومی دادستانی کل ویژه 
روحانیت، اوًا اتهامات منتسب به حسن آقا میری که مستند به دایل و 

مدارک موجود در پرونده است، عبارت است از:
الف- توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری 
اسام از قبیل قصاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به تحریف 
آن و تفاسیر خاف صریح آیات شریفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز 
نس��بت دادن حکایات واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین)ع( 
ب- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که موجب تزلزل در اعتقادات 
مردم و مخصوصا جوانان مخاطب وی نس��بت به معارف و اصول مسلم 
اس��ام می ش��ود. ج-  ارتکاب اعمال و رفتار خاف ش��ئون روحانیت و 
در نتیجه هت��ک حیثیت روحانیت ک��ه از بیان مصادی��ق آن خودداری 
 می ش��ود. ثانیًا� جلس��ه دادگاه رس��یدگی کننده به ریاس��ت یا با حضور 
حجت ااس��ام و المس��لمین  منتظری نبوده و این مطلب خاف واقع 
است. ثالثًا� قطعًا اینگونه رفتار در برابر احکام صادر شده و اقدامات دادگاه 
پس��ندیده و منطبق با قانون نبوده و دادسرا و دادگاه را از ایفای رسالت و 
عمل به وظیفه قانونی خود باز نخواهد داش��ت. بدیهی است هر متهم یا 
محکوم می تواند در چارچوب قانون حقوق خ��ود را از مراجع ذی صاح 

پیگیری کند.

عفو 10 زندانی در ندامتگاه قزلحصار
رییس اداره قضایی ندامتگاه قزلحصار کرج از عفو موردی 10 مددجوی 
ای��ن ندامتگاه خبر داد. عباس بهمنی در این باره اظهارکرد: این زندانیان 
در اجرای آیین نامه و بخشنامه های اباغی مشمول آزادی قرار گرفتند. 
وی ادامه داد: تأیید آزادی ای��ن 10 نفر در جریان بازدید معاونان قضایی 
دادس��تان و دادگستری اس��تان تهران از ندامتگاه قزلحصار اتفاق افتاد. 
وی اضافه ک��رد: در این ماقات ه��ا، 12 پرونده تقاض��ای عفو موردی 
مورد بررس��ی قرارگرفت که 10 م��ورد آن مورد قبول و ب��ه قوه قضاییه 
ارسال ش��د. بهمنی خاطرنش��ان کرد: ماقات های حضوری مسئوان 
قضایی با مددجویان با هدف حفظ و تقویت بنیان اجتماعی و عزم جدی 
دستگاه های قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بررسی 
وضعیت زندانیان صورت می گیرد. وی افزود: با حضور مسئوان قضایی 
در مراکز تأمینی و تربیتی می توان در دستیابی به اهداف سازمان زندان ها 

که همان اصاح و تربیت مددجویان است، تسریع کرد.

مدیرمسئول نشریه ورزشی شوت 
مجرم شناخته شد

س��خنگوی هی��ات منصف��ه دادگاه مطبوعات اس��تان ته��ران، گفت: 
مدیرمس��ئول س��ایت بولتن نیوز به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین مجرم 

شناخته نشدند.
احمد مؤمنی راد، اظهارکرد: هیات منصفه دادگاه مطبوعات مدیرمسئول 
نشریه ورزشی شوت را به اتهام نش��ر اکاذیب و افترا با اکثریت آرا مجرم 
ش��ناخت و در هیچ کدام از موارد مس��تحق تخفیف ندانست و همچنین 
مصاحبه ش��ونده  به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین نیز با اکثریت آرا مجرم 
شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.  وی ادامه داد: مدیر مسئول 
س��ایت بولتن نیوز و مصاحبه ش��ونده به اتهام نش��ر اکاذیب و توهین با 
اکثریت آرا مجرم ش��ناخته نش��دند.  گفتنی اس��ت، به این پرونده های 
مطبوعاتی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی 

کشکولی رسیدگی شد.

تشکیل کمیته ویژه پیگیری 
مشکات شهرک مهرگان

رییس کل دادگستری اس��تان قزوین بر تش��کیل کمیته ویژه پیگیری 
مشکات ش��هرک مهرگان تأکید کرد و گفت: باید شورای شهر پیگیر 
مصوبات باش��د و با جدیت و جلب مش��ارکت دس��تگاه ها و مردم برای 
حل مس��ائل اقدام کند. حجت ااس��ام نوراه قدرتی در جلسه بررسی 
آسیب های اجتماعی ناحیه شهری مهرگان، بر لزوم تشکیل یک کمیته 
بررسی مش��کات محمدیه و مهرگان خبر داد و افزود: باید در این راستا 
تقسیم کار صورت گیرد تا بتوانیم به سرعت وظیفه دستگاه ها را مشخص 
کرده و انتظارات از آن ها را مطرح کنیم. رییس کل دادگس��تری اس��تان 
قزوین یادآورشد: بیش از 40 مورد مشکات ناحیه شهری مهرگان مطرح 
ش��ده و ما وظیفه داریم ضمن شناسایی آسیب ها برای حل آن ها راهکار 
ارائه دهیم. قدرتی اضافه کرد: نقش��ه راه در این منطقه باید اصاح شود 
و با پیش بینی یک مجتمع ورزش��ی، یک مجتم��ع تبلیغی و فرهنگی به 
نیاز های مردم توجه شود. وی گفت: آنچه دادگستری باید انجام دهد به 
ما اعام کنید تا وارد کار شویم، زیرا امروز با بروز مشکات اجتماعی همه 
باید احس��اس تکلیف کرده و وارد میدان ش��ویم. رییس کل دادگستری 
استان قزوین تصریح کرد: باید شورای شهر پیگیر مصوبات جلسه باشد و 
با جدیت و جلب مشارکت دستگاه ها و مردم برای حل مسائل اقدام کند 
تا فرصت را از دس��ت ندهیم. وی گفت: تش��کیل صندوق حمایت مالی 
ازافراد نیازمند با مشارکت خیرین، کمیته مشاوره برای راهنمایی افراد در 
معرض آسیب، تقویت مس��ائل امنیتی، نصب دوربین های پایش و رصد 

در دستور کار قرار گیرد.
این مق��ام قضایی اضافه کرد: مه��رگان 25 مس��جد ازم دارد تا پایگاه 
فرهنگی برای آموزش باش��د، ما هم قبول داریم که نسل جوان به نشاط 
سالم نیاز دارد و باید با توسعه مجموعه های ورزشی، احداث سینما و  پارک 

در جهت کاهش آسیب های اجتماعی اقدام شود.

راننده بی احتیاط به انجام فعالیت های 
اطفاء حریق در جنگل ها مکلف شد

رییس کل دادگستری استان گلستان از صدور حکم جایگزین حبس برای 
راننده بی احتیاط خبر داد و گفت: فرد محکوم مکلف به انجام فعالیت های 
اطفا حریق در جنگل ها به مدت 200 س��اعت است. هادی هاشمیان از 
صدور حکم جایگزین حبس برای راننده بی احتیاط در شهرستان گالیکش 
خب��ر داد و افزود: فردی که در پی بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایجاد 
جرح به فرد دیگری شده بود، مکلف به انجام خدمات عمومی رایگان شد. 
وی در تش��ریح حکم جایگزین حبس صادر شده برای راننده بی احتیاط، 
افزود: فرد محک��وم مکلف به انجام فعالیت های اطفا حریق در جنگل ها 
به مدت 200 ساعت است. هاشمیان در ادامه گفت: مسئولیت نظارت بر 
حس��ن انجام تکلیف یاد شده توس��ط فرد محکوم با اداره منابع طبیعی و 

واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش است.

ادامه رفتار بدون اغماض دستگاه قضا با دانه درشت ها
وزیر اسبق رفاه سه شنبه 

محاکمه می شود
در ادامه برخورده��ای قاطع و 
بدون تبعیض دستگاه قضا با به 
اصطاح دانه درش��ت ها، هفته 
جاری اتهامات علی بخشایش 
مدیرعامل سابق بانک سرمایه، 
پروی��ز کاظمی رییس س��ابق 
هیات مدیره بانک س��رمایه و 
وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه 
رسیدگی می ش��ود. به گزارش میزان، دستگاه قضایی همواره و به 
ویژه در س��ال های اخیر نشان داده است که در برخورد با مفسدان و 
فس��اد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه ای اصحاب قدرت و بدون 
در نظر گرفتن وابستگی های جناحی افراد اقدام کرده و مفسدان را 

در بااترین رده های مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.
در همین زمینه آیت اه آملی اریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه 
مسئوان قضایی که 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر 
بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادانه و متقن با 
مفاسداقتصادی تأکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و 
قانون در برخورد ها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی پذیریم.

وی خاطرنش��ان کرد: قوه قضاییه از گذش��ته در خط مقدم مبارزه با 
مفاسد اقتصادی بوده اس��ت و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط 
خاص کش��ور که دش��من به جنگ اقتصادی و روان��ی روی آورده 
است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط 
سوء اس��تفاده می کنن��د و انبار های چندصدهزار تن��ی از کاا های 
احتکارش��ده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد 
می کنیم. نمونه های بسیاری را می توان در زمینه برخورد با مفاسد 
اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت های پرونده های مفاسد 
اقتصادی و صدور حکم برای برخی مدیران استانی و بازداشت برادر 
رییس جمهور و برادر مع��اون اول رییس جمهور گرفته تا محاکمه 
نزدیکان و معاونین رؤسای جمهور سابق و اسبق و مهدی هاشمی 
رفسنجانی و حتی دادستان س��ابق تهران که همه این موارد نشان 
می دهد دس��تگاه قضا در برخورد با فس��اد علی رغم همه فشارها با 
هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد. حال در ادامه این برخوردهای قاطع 
و بدون تبعیض دس��تگاه قضا هفته جاری اتهامات علی بخشایش 
مدیرعامل س��ابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات 
مدیره بانک س��رمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توس��لی عضو 
سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می ش��ود تا نشان دهد اقدام 
دس��تگاه قضایی توام با اس��تمرار و تأثیر نپذیرفت��ن از هیاهو های 
رس��انه ای در برخورد با دانه درشت ها، بخش��ی از حرکت جهادی 
برای اجرای فرمان هش��ت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با 
مفاسد اقتصادی است. در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان 
که سه شنبه این هفته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به 
ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می شود، علی بخشایش فرزند 
روح اه به اتهام مشارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق اخال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت 
در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخال 
عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخال در نظام پولی و بانکی 
و مش��ارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند 
غامرضا به اتهام مشارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق اخال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت 

در امانت پای میز محاکمه قرار می گیرند. 

ضرورت کاهش هزینه انتقال 
رسمی خودرو 

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پیشنهاد 
یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی، گفت: کاهش هزینه 
انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود.

احمدعلی سیروس در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی در خصوص کاهش نرخ مالیات نق��ل و انتقال 
خودرو از ی��ک درصد به یک در هزار و حق الثب��ت انتقال خودرو از 
نیم درصد به نیم در هزار، اظهارکرد: از س��ال 1382 به موجب ماده 
4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال 
قطع��ی و نیز وکالت برای فروش انواع خ��ودرو، نرخ مالیات بر نقل 
وانتقال وس��ایل نقلیه موتوری، یک درصد ارزش خودرو که توسط 
وزارت دارایی اعام می شود، تعیین شد و وفق ماده 10 اصاح ماده 
123 قانون ثبت اس��ناد و اماک مصوب 1384، نیم درصد ارزش 
فوق به عنوان حق الثبت به خزانه واریز می ش��ود. وی افزود: این در 
حالی است که ارزش یک دس��تگاه پژوپارس ELX آخرین مدل 
درس��ال 1382 مبلغ 14 میلیون و 200 ه��زار تومان بود لذا مالیات 
نقل وانتقال آن 142 هزار تومان می شد و در حال حاضر قیمت یک 
دس��تگاه خودروی مذکور 62 میلیون تومان است که مالیات نقل و 
انتقال آن 620 هزار تومان و حق الثبت آن 310 هزارتومان اس��ت. 
س��یروس گفت: این رقم درخصوص خودروهای خارجی به  مراتب 
بیشتر است. برای مثال مالیات نقل وانتقال خودروی سانتافه در سال 
مذک��ور162 هزارتومان بوده و اکنون مالیات و حق الثبت س��انتافه 
DM 2400  مدل 2019  مبلغ 8 میلیون و775 هزار تومان است. 
لذا هزینه س��نگین انتقال و تنظیم وکالت رس��می خودرو، موجب 
گس��ترش معامات عادی و قولنامه ای شده و مشکات نهادهای 
نظارتی و امنیتی و اطاعاتی و نیز س��تاد مبارزه با موادمخدر جهت 
پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف ش��ده اند 
افزایش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 5/5 الی 
6 میلیون فقره انتق��ال خودرو، 2/5 میلیون آن به صورت رس��می 
منتق��ل و حدود 3 میلی��ون فقره آن تعویض پاک می ش��ود یعنی 
بی��ش از 3 میلیون نقل وانتق��ال، بدون پرداخ��ت مالیات و حقوق 
دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شوند. مشاور هیأت مدیره 
کانون س��ردفتران و دفتریاران گفت: آمار ناجا در خصوص پاسخ به 
اس��تعامات قوه قضاییه در خصوص خودرو، حدود 400 هزار فقره 
در سال است که غالباً به علت طرح شکایت راجع به انتقاات خودرو 
به صورت عادی و قولنامه ای اس��ت.  وی ادامه داد: هزینه دادرسی 
برای هر پرونده به طور متوس��ط 30 میلیون تومان است حال آنکه 
دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ 
کند، اجرم به بودجه دولت تحمیل می شود. با افزایش سرسام آور 
هزین��ه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقاات رس��می خودرو به نحو 
چش��مگیری کاهش و هزینه دادرسی و سایر هزینه های اجتماعی 
برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: 
با استناد به کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم  اسناد افزایش 
یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد. مشاور هیأت مدیره 
کانون سردفتران  دفتریاران با اشاره به این مطلب که نماینده مردم 
صومعه سرا در مجلس شورای اس��امی طی نامه ای از کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی کاهش نرخ مالیات و حق الثبت 
تنظیم اس��ناد خودرو به یک در هزار ونیم در هزار را پیشنهاد کرده و 
کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال های 1395 و1396 
از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رییس 
مجلس شورای اس��امی مطرح کرده است، گفت: به نظر می رسد 
کاهش هزینه انتقال رس��می خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و 
مردم خواهد بود که مالیات نقل  و انتقال و حق الثبت تنظیم اس��ناد 

خودرو کاهش یابد.

روی خط خبر

معاون اول قوه قضاییه، گفت: سندعادی 
به هیچ وج�ه نمی تواند با سندرس�می 

مقابله کند.

حج��ت ااس��ام و المس��لمین غامحس��ین 
محس��نی اژه ای در چهارمین قس��مت از برنامه 
تلویزیونی ب��دون توقف در رابطه با آزادی برخی 
متهم��ان صاحب نفوذ با قرار وثیق��ه، اظهارکرد: 
اینکه کس��ی برای کس��ی وثیقه بگذارد، جرم و 

اعمال نفوذ، محسوب نمی شود.
 وی در ادامه افزود: در مورد برخی جرایم در قانون 
قرار بازداش��ت موقت، الزام شده است. قبًا اگر 
کس��ی اختاس می کرد یا رشوه می گرفت یک 
ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون 

در این زمینه اصاح شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر 

هرکسی که جرمی مرتکب می شود، اگر چنانچه 
در قانون تصریح شده باشد که حتماً باید بازداشت 
موقت شود و بیم فرار یا تبانی وجود داشته باشد، 

بازداشت می شود.
وی با بیان اینکه افراد بس��یاری داریم که با قرار 
آزاد ش��ده اند، در رابط��ه با می��زان تودیع وثیقه، 
بیان داش��ت: میزان وثیقه به ن��وع اتهامی که در 
پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال 
اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر 
گرفته می شود بس��تگی به این دارد که بابت چه 

اتهامی این وثیقه منظور شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا تمام پرونده ها به یک ش��کل رسیدگی 
می ش��ود، تأکید ک��رد: در این رس��یدگی گاهی 
وقت ها مشکات و موانعی است که مثل هم به 
نتیجه نمی رسد. البته این موضوع به پرونده های 

افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در 
مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی، گفت: دو 
دزد دستگیر می ش��وند یکی دزدی است که کم 
تجربه اس��ت و یا بعداً توبه، اعتراف و همکاری 
می کند و سریع پرونده وی بسته می شود؛ اما فرد 
دیگری اس��ت که به نحو پیچیده دزدی کرده و 
آثار جرم را از خود پاک می کند و اینگونه، رسیدن 

به او کار مشکلی است.
وی بیان داش��ت: گاهی وقت ها ممکن اس��ت 
فردی وابس��ته به قدرت و ثروت کار را از اول به 
گونه ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، 

آسان نباشد.
محسنی اژه ای خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال 
یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد 
دیگری واریز و از آن حس��اب به حساب دیگری 

ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن 
نشده است و باید کل حساب ها بررسی، ردیابی 
و تحقیق ش��ود تا مشخص ش��ود پول ها به چه 

منظوری به این حساب ها ریخته شده است.

 بس�یاری از پرونده ها به کارشناسی 
نیاز دارد 

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی ها 
و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی 
مردم، گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده ها 
به کارشناسی نیاز دارد. مثًا رقم باایی تصادف 
در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص 
عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان 

صدمه دیدن نظر دهد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه یک 
س��وم پرونده ها دعوای ملکی است که به اعتبار 
معامات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، 
برنام��ه قوه قضاییه برای این موضوع چیس��ت، 
تصریح کرد: در ابتدا باید گفت که آیا کس��ی که 
با سند عادی معامله ای انجام می دهد، اعتباری 

برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

 یکی از مشکات دستگاه قضا معامله 
با اسناد عادی است

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکات 
امروز مردم و قوه قضاییه، این اس��ت که برخی با 
اس��ناد عادی معامله انجام می دهند. معاون اول 
قوه قضاییه یادآورش��د: از نظر ش��ورای نگهبان 
اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل 
نباشیم رد ش��د حتی اگر چنانچه شفا هاً چیزی را 
به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز 
داشته باشد ولی ننویس��ید، معامله باطل و غلط 
نیست ولی آیا سند غیررسمی می تواند در مقابل 
سند رسمی به حس��اب بیاید؟ به هیچ وجه سند 

عادی نمی تواند با سند رسمی مقابله کند.

سندعادی به هیچ وجه 
نمی تواند با سندرسمی مقابله کند

معاون اول قوه قضاییه:

  قانون بازداشت موقت اختاسگران اصاح شد

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 4 نفر 
از متهمان پرونده دومان توکان به ریاس�ت 
قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی 

برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف 
دوم این پرونده خواست در جایگاه حاضر شده و خود 

را معرفی کند.
به گزارش میزان، متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه 
خود را معرفی ک��رده و گفت: بن��ده مهدی ذکایی 

کارمند شرکت دومان توکان بوده ام.
قاض��ی صلواتی خطاب به متهم گفت: اتهام ش��ما 
دائر بر مشارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی 
و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای بوده که به شما 

تفهیم می شود. دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ذکایی گفت: بنده یک کارمند در این شرکت 
بودم که در س��ال 95 در این شرکت مشغول به کار 
شدم و به دستورمدیرعامل تمام کار های اجرایی و 
اداری رستوران ها را انجام می دادم و هیچ اطاعی 

از کار های مالی شرکت نداشتم.
این متهم ادام��ه داد: در ایام همکاری چندین نوبت 
خواستم از کار های شرکت مطلع شوم که با برخورد 
بد آقای دومان مواجه شدم. چون او همیشه می گفت 
کار ما در شرکت درست است و کار خافی نمی کنیم.  
متهم ذکایی گفت: البته دو نکته را باید توضیح دهم 
یکی اینکه آقای دومان در جلسات قبلی گفتند که 
وکا به زندان مراجعه نکرده اند بنده این موضوع را 
تکذیب می کنم چون دوس��تان )وکا( آمدند و هر 
وقت بنده به وکیل خود زنگ می زدم او جواب می داد 

و با هم صحبت می کردیم.
متهم ردیف دوم پرونده شرکت دومان توکان ادامه 
داد: بن��ده کل مبلغی که از این ش��رکت گرفته ام 3 
میلیارد تومان بوده اس��ت. در اقرار های حضوری و 
مواجهه حضوری که در بازپرس��ی انجام شده است 
خ��ود آقای دومان هم به این موض��وع اقرار کرده و 
این مبلغ را قبول کرده اس��ت. البته آقای دومان در 
ابتدا گفتند که من 3 میلیارد گرفته ام، اما بعداً گفتند 5 
میلیارد دوباره گفتند 7 میلیارد و می ترسم کل بدهی 
به سرمایه گذاران را گردن من بیندازد. ذکایی افزود: 
این پ��ول که دریافت کرده ب��ودم بابت هزینه های 
جاری بود که بخشی از آن در گاوصندوق موجود بود 
و تحویل من به صورت امانی نبوده است این مبلغ )3 
میلیارد( کل حقوق و مزایا و سنوات بنده بوده که در 

همین 3 میلیارد حساب شده است.
قاضی صلواتی پس از دفاعیات متهم از وی پرسید: 
از نحوه جذب س��رمایه ها، میزان آن و نقش خود در 

تهدید سرمایه گذاران توضیح دهید.
متهم گف��ت: همانطور که گفتم بن��ده اصا اجازه 
دخالت در امور مالی را نداشتم. من حتی یک نفر را در 
خصوص موضوعات مالی تهدید نکرده ام. چون کار 

من فقط کار های اداری رستوران ها بود.
قاضی صلواتی پرس��ید: میزان حقوق دریافتی شما 
چقدر بوده اس��ت؟ متهم بیان کرد: در اوایل، ماهی 
3 میلیون تومان حقوق می گرفتم که بعداً 5 میلیون 
تومان شد. قاضی صلواتی پرسید: مگر کار شما چه 
بوده اس��ت که 5 میلیون حقوق می گرفتید؟ متهم 
افزود: بنده از س��اعت 7 صبح تا 12 شب در شرکت 

کار می کردم.
قاضی در ادامه از متهم س��وال ک��رد و گفت: وجوه 
دیگری که شما دریافت می کردید بابت چه چیزی 

بوده است؟ متهم ردیف دوم شرکت دومان توکان 
پاس��خ داد: آقای دوم��ان این پول ه��ا را داده بود و 
گفته بود که این پول ها همراه ش��ما باشد که با آن 

خرید هایی مثل خرید فرش انجام می دادیم.
قاض��ی صلواتی خطاب ب��ه متهم گف��ت: یکی از 
کار های اصلی شما در این شرکت پرداخت رشوه به 
افراد مختلف بوده است. متهم گفت: من این حرف 
را کاما تکذیب می کن��م، چون این حرف ها صرفًا 

اظهارات آقای دومان است.
قاضی صلواتی افزود: اما در اقاریر شما همین حرف 
هم هست. آقای اردشیر که خود را منتسب به بانک 
مرکزی می دانسته است 500 میلیون از شما گرفته 
است.  متهم پاسخ داد: من حتی یک هزار تومان هم 
به کسی رش��وه نداده ام. قاضی صلواتی بیان کرد: 
شما 300 میلیون تومان بابت درمان همسرت هزینه 
کرده ای که این پول، پول مردم بوده اس��ت. متهم 
گفت: 300 میلیون نبوده اس��ت بلک��ه حدود 100 
میلیون است که این مبلغ هم جزو همان 3 میلیارد 
تومان حساب شده است. در این خصوص بنده، چون 
به پول احتیاج داش��تم این مبلغ را به عنوان کمک و 

قرض دستی از آقای دومان گرفته ام.
 فریب دومان سهند را خوردم  و 

پشیمانم 
قاضی صلواتی اظهارکرد: ش��ما با پول مردم 250 
میلیون تومان خودروی سانتافه، 50 میلیون تومان 
خودروی زانتیا، 2 میلیون تومان س��اعت خریده اید 
حت��ی 20 میلیون پول برای خرید س��یم کارت رند 

داده اید.
متهم در دفاع از خ��ود گفت: آقای دومان معتقد بود 
که شما باید با این ماشین ها رفت و آمد داشته باشید 
که کاس کار داشته باشد این هزینه ها هم که گفتید 

جزو آن بدهی 3 میلیاردی بنده است.
قاضی صلواتی پرس��ید: حدود ی��ک میلیارد و 600 
میلیون تومان پول نقد دست شما بوده است. برای 
چه؟ ذکایی جواب داد: بله، آق��ای دومان می گفت 
که ش��ما مدیران شرکت باید همیشه پول به همراه 
داشته باش��ید من نه سواد حقوقی داش��تم و نه کار 

حقوقی می کردم.
متهم گفت: آقای قاضی م��ن واقعاً از کارهای خود 
پشیمان هستم، چون فریب آقای دومان را خوردم. 
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما می دانستید 
که نباید رش��وه پرداخت کنی��د و پول های مردم را 
حیف و میل کنید، چرا این کار ها را انجام می دادید. 
ش��ما خانم ندا مختارزاده را تش��ویق می کردید که 

سرمایه گذاران را از عودت سرمایه ها منصرف کند.
متهم پاس��خ داد: بنده این کار را نمی کردم من بعد 

از دستگیری تازه متوجه ش��دم که آن ها یک گروه 
تلگرامی دارن��د و آقای دومان در آنج��ا فعالیت ها 
خود را انجام می داده اس��ت و من اصًا از این کانال 
تلگرامی خبر نداشتم. قاضی: شما یک شبه ساح، 
شوکر و افشانه به همراه داشته اید. متهم توضیح داد: 
این تفنگ را آقای دومان خریده بود و با آن با بچه ها 
شوخی می کرد که من آن را از او گرفتم و در کشوی 
میز گذاش��تم، چون اصًا در ش��أن من نیست که 
بخواهم اسلحه با خود حمل کنم. در ادامه رسیدگی 
به این پرونده قاضی صلواتی پرسید: چرا به کارمند 
بورس رشوه دادی؟ متهم گفت: کارمند بورس واقعا 
با شخصیت بود من دوبار او را دیدم به عنوان کارمند 
آقای دومان در جلسه شرکت کردم آن روز به عنوان 
راننده رفتم. قاضی صلواتی بیان کرد: هشدار بانک 

مرکزی از صدا و سیما شبکه اول پخش شد.
متهم گفت: آقای دومان گف��ت مجوز داریم و غیر 

قانونی کار نمی کنیم.
نماینده دادس��تان بیان کرد: ادعا می کنید که نقش 
کارمند س��اده و راننده س��اده دارید کارمند ساده و 
راننده س��اده به هم��راه بادیگارد جای��ی نمی رود و 
تردد نمی کند. متهم اظهارکرد: ش��رکت مالی بوده 
است آن روز به همراه مس��ئول حراست مجموعه 
برای بازدید از غرفه مجات )روزنامه آسمان آبی( 
که در آنجا غرفه داشتیم رفتم. چه شخصیتی بودم 
که بادیگارد داشته باشم همه جا می رفتم و بادیگارد 
نداشتم. نماینده دادستان گفت: فیلمی تقدیم دادگاه 
شده است که شما با اسلحه یکی از شکات را منصرف 
می کنید. قاضی صلواتی گفت: شما مدیریت انصراف 
سرمایه گذاران را انجام می دادید، اسلحه هم داشتید و 
معاونت حقوقی هم بودید. متهم گفت: آقای قاضی 
تابع دس��تورات شما هستم، اش��تباه کردم که وارد 
شرکت دومان شدم.  قاضی صلواتی گفت: کار اصلی 
شرکت چه بوده است؟ متهم بیان کرد: رستوران بود 
به آقای دومان می گفتم وضعیت رستوران ها چگونه 
است که همیشه می گفت در حال سوددهی هستیم 
من در این رابطه دخالت نمی کردم و اجازه دخالت هم 
نداشتم. قاضی صلواتی بیان کرد: کا 250 میلیون 
تومان س��وددهی داشته اس��ت. متهم گفت: آقای 
دومان می گفت اینقدر درآمد داریم که این ها گم است 
نمی دانستم هتل ها و رستوران ها درآمد ندارند. دومان 
می گفت درآمد داریم و در خصوص درآمد ها اطاعی 
نداشتم یک بار درباره هتل ستاره کیش سوال کردم 
که گفت 600 میلیون تومان درآمد هتل ستاره کیش 
بوده است؛ اش��تباه کردم باورکردم. در ادامه وکیل 
متهم گفت: موکل بنده پولی از مردم دریافت نداشته 
است و از دومان گرفته است. در خصوص تیزر هایی 

که ساخته شده است هیچ کدام نبوده و انجام اموری 
که به وی محول شده کامًامتفاوت بوده است.

مته��م مه��دی ذکای��ی در آخرین دفاعی��ات خود 
اعام ک��رد: فریب دومان س��هند را خوردم و اغفال 
وعده های دروغین او شدم. گمان می کردم با فعالیت 

شبانه روزی در حال خدمت به خلق هستم.
در ادامه قاضی صلواتی از رش��ید جباری فرد فرزند 

محمد خواست که از خود دفاع کند.
متهم گفت: رش��ید جباری فرد در شرکت دومان به 

عنوان ریاست هیات مدیره فعالیت می کردم. 
قاضی صلواتی گفت: ساعت 40 میلیون تومانی که 

داشتید از درآمد شرکت بوده است؟
متهم گفت: گفتم در این شرکت سه سال کار کردم و 
15 سال در بازار آهن بوده ام. قاضی صلواتی گفت: 45 
میلیون تومان اسلحه شکاری خریدی؟ متهم گفت: 
از درآمد شرکت بوده است. قاضی صلواتی خطاب به 
متهم اظهارکرد: مستندات گوشی شما نشان می دهد 
که به شدت به سرمایه گذاران فشار می آورده اید که 
از بازپس گیری س��رمایه خود منصرف شوند. متهم 
بیان کرد: بنده طبق دستور مدیرعامل سعی می کردم 
آن ها را در حفظ سرمایه خود در شرکت ترغیب کنم. 
این کار با پیشنهاد بود و نه با فشار. قاضی صلواتی در 
ادامه خطاب به این متهم گفت: آیا شما قرارداد هایی 
هم با سرمایه گذاران امضا کرده اید؟ متهم جباری فر 
گفت: بله بنده از طرف آقای دومان وکالت داشته ام و 

برخی از قرارداد ها را امضا کرده ام.
متهم در دفاع از خود گفت: بنده تمامی اتهامات وارده 
را رد می کنم و آن ها را قبول ندارم.  قاضی صلواتی در 
ادامه جلسه محاکمه متهمان پرونده دومان توکان 
از متهم ردیف س��وم خواست در جایگاه حاضر شده 
و خود را معرف��ی کند. متهم ردی��ف چهارم پس از 
حضور در جایگاه خود را احس��ان حدیدساز هستم. 
من از طریق آگهی سایت دیوار وارد شرکت آژانس 
هواپیمایی شدم و چون به زبان انگلیسی مسلط بودم 
در بخ��ش فروش تور های خارجی مش��غول به کار 
شدم. وی گفت: پس از حضور دو ماهه در این آژانس 
متوجه ش��دم که این آژانس زیرمجموعه ش��رکت 
بزرگتری به اسم دومان توکان است و آگاه شدم که 
این شرکت چندین رستوران، هتل، روزنامه، مجله 
و کارخانه دارد. این فعالیت ها باعث ش��د که به این 
ش��رکت اعتماد کنم و حتی چندین نفر از دوستان و 
آشنایان خود را برای سرمایه گذاری و اشتغال در این 
شرکت ترغیب کنم. حدیدساز گفت: بنده حدود دو 
س��ال پیش از این شرکت خارج شدم و زمانی که در 
آنجا بودم سود های سرمایه گذاران به درستی و سر 
موعد پرداخت می شد. اما چون اسناد مالی محرمانه 
بود و بنده از آن ها اطاعی نداشتم بنده به کار های 
شرکت مشکوک شدم و پس از مدتی از آنجا استعفا 
دادم که با عدم قبولی اس��تعفا مواجه ش��د. قاضی 
صلواتی پرس��ید: س��مت شما در ش��رکت چه بوده 
است؟ متهم حدیدساز گفت: بنده کارمند اجراییات 
بودم. قاضی صلواتی تصریح کرد: ش��ما جانش��ین 
مدیرعامل و مس��ئول واحد جذب سرمایه بوده اید. 
مته��م تصریح کرد: خیر بنده ای��ن موضوع را اصًا 
قبول ندارم. متهم در ادامه گفت: بنده 9 دفتر را برای 
این شرکت تجهیز کردم. تجهیز مؤسسه حقوقی، 
آژانس هواپیمایی، دفتر روزنامه، مجله، رستوران ها 
با بنده بوده است. پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهم 
ردیف س��وم قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعام 
کرده و گفت: حکم صادره در مهلت قانونی صادر و 

اباغ خواهد شد.

آخرین جلسه محاکمه علنی متهمان پرونده کاهبرداری شبکه ای دومان توکان برگزار شد

ساعت 40 میلیونی متهم از درآمد شرکت!
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چهره ها

حذف 4 صفر از پول ملی گام به گام 
عملیاتی می شود

 احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، گفت: حذف 4 صفر 
از پول ملی به صورت مرحله ای رخ می 
دهد و کمرنگ ش��دن 4 صفر در چک 
پول های جدید در واقع نخستین مرحله 

از حذف 4 صفر است.
وی  با اشاره به مصوبه هیئت وزیران و 
ارسال ایحه بانک مرکزی  به هیئت دولت برای حذف 4 صفر از پول ملی ، 
گفت: شرایط اقتصادی کنونی کشور برای حذف 4 صفر مناسب نیست، اما این 
اقدام در مجموع می تواند بار روانی تورم را کاهش داده و به ساده سازی اعداد 
کمک کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه 
حذف 4 صفر از پول ملی هزینه های زیادی دارد، افزود: دولت در حال حاضر 
حذف 4 صفر را با هایایت کردن و کمرنگ کردن در پول های جدید عملیاتی 
کرده است که به این طریق عما 4 صفر از چرخه محاسبات خارج می شود.

وی ادام��ه داد: حذف 4 صفر از پول ملی ب��ه صورت مرحله ای رخ می دهد و 
هایایت شدن 4 صفر در چک پول های جدید در واقع نخستین مرحله از حذف 
4 صفر است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسامی، با بیان 
اینکه حذف 4 صفر از پول ملی عملیات حسابداری را تسهیل می کند، تاکید 
کرد: نباید یکباره دفاتر حسابداری تغییر یابد چراکه هزینه های آن سرسام آور 
شده و فشار زیادی بر اقتصادی کشور تحمیل می کند. وی با تاکید بر اینکه 
حذف 4 صفر از پول ملی محاسبات مالی و اقتصادی را تسهیل می کند و تاثیر 
خاصی در نرخ تورم ندارد، افزود: تغییر پول ملی و حذف صفر در کاهش هزینه 
های چاپ اسکناس و تولید سکه موثر است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی، تصریح کرد: باید از تجربه کشورهای مختلف دنیا در حذف 

صفر از پول ملی استفاده کرد و سپس تصمیم نهایی و صحیح را اتخاذ کرد.

بنزین و گازوئیل 
با استاندارد یورو 4 تولید می شوند

هدایت اه خادمی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس با بی��ان اینکه بنزین و 
گازوئیل در پاایش��گاه های کش��ور 
مطابق با استانداردهای جهانی تولید 
می شوند، گفت: نکته کلیدی اهمیت 
تولید بنزین در بی اثر کردن تحریم ها 

نهفته است.
وی  وضعیت تولید بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو4 )استاندارد آایندگی 
اروپا( را در پاایشگاه ستاره خلیج فارس مناسب دانست و گفت: اکثر فازهای 
پاایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی و کشور تقریبا به لحاظ تولید بنزین 

خودکفا شده، درواقع میزان تولید و مصرف بنزین در داخل یکسان است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسام ادامه داد: اگرچه طبق 
پیش بینی ها سال های آینده مصرف بنزین در کشور افزایش پیدا می کند اما 
تولید آن به دلیل در دست ساخت نداشتن پاایشگاهی جدید ثابت خواهند ماند 
در نتیجه با کمبود بنزین در کشور مواجهه خواهیم شد لذا اگر سریعا به ساخت 

پاایشگاه اقدام نشود واردات بنزین از سر گرفته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بنزین و گازوئیل در پاایش��گاه های کش��ور مطابق با 
استانداردهای جهانی تولید می شوند، افزود: کشور برای سال آینده با کمبود 
بنزین و گازوئیل رو به رو نخواهد بود هرچند ممکن است برای جلوگیری از 
مصرف بی رویه و قاچاق بنزین سهمیه بندی از سر گرفته شود اما این کمبود 
در س��ال های آتی با توجه به افزایش خودروها قابل پیش بینی اس��ت و تنها 

راه جلوگیری از آن احداث پاایشگاه ها و افزایش ظرفیت تولیدشان است.
خادمی با اعتقاد به اینکه تولید بنزین برای کشور ارزش افزوده بیشتر به دنبال 
دارد و قابل تحریم نیست، گفت: می توان بنزین تولیدی را به کشورهای هم مرز 
همچون ترکیه، افغانستان و پاکستان فروخت و جلوی ضررهای خام فروشی را 
گرفت و محصولی با ارزش افزوده باا به فروش رساند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه فاز سوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس 
که تا چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید که به معنای بهره برداری کامل 
از این پاایشگاه است، اضافه کرد: درواقع یکی از بزرگترین پاایشگاه های 

جهان در شهرستان بندرعباس به بهره برداری می رسد.

 عرضه کااها در بورس 
شفافیت اقتصادی را افزایش می دهد

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس 
معتقد است که رشد عرضه کااهای 
اساسی و مواد اولیه در بورس کاا، یکی 
از عواملی است که اقتصاد را به اصاح 
امور، رشد رقابت و شفافیت می کشاند.
وی  گفت: هنوز به دایل مختلف در 
میدان اقتصاد، رقابت را قبول نکرده ایم 
و همه نهادهای اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، بنگاه ها، دولتی، 
خصولت��ی و خصوصی به اقتصاد همراه با یارانه عادت ک��رده ایم؛ در واقع از 
مصرف کننده یک نان و یک لیتر بنزین تا بنگاه های بزرگ، امروز همه به یارانه 
و حمایت غیر اصولی دولت عادت کرده ایم. دبیرکل جامعه اسامی مهندسین 
افزود: نبود شفافیت و عادت کردن به اقتصاد نفتی باعث شده تا بنگاه ها نیز 
طاقت برداشته شدن دست حمایتی و حذف یارانه را نداشته باشند و در مقابل، 
مصرف کنندگان نیز چون قیمت های واقعی در اقتصاد وجود ندارد، به نرخ های 
حمایتی عادت کرده برای مثال وقتی از واقعی نرخ بنزین سخن گفته می شود، 
واکنش نشان می دهد.  باهنر گفت: باید اجازه واقعی شدن قیمت ها در اقتصاد 
داده شود و در این بین دادن یارانه به مردم، باید به صورت شفاف و با راهکاری 
درست انجام شود نه آنکه با دستوری کردن نرخ ارز و کااها سعی در حمایت 
از مردم داش��ت.  وی اظهار داشت: در کشورمان، بورس کاا داریم که برای 
ایجاد رقابت و شفافیت راه اندازی شده است. از این رو عرضه حداکثری مواد 
اولیه و کااهای اساسی در بورس کاا، قطعا گامی موثر برای شفاف سازی 

اقتصاد است و باابردن رقابت در اقتصاد به شمار می رود. 
باهنر با تاکید بر اینکه بورس کاا یکی از عواملی است که اقتصاد را به سمت 
مصلحت و اصاح امور می کشاند، گفت: مجلس برای استفاده بیشتر دولت از 
بازار سرمایه و بورس کاا می تواند نشان دهنده مسیرها باشد. به عبارتی دولت 
پشت خودرویی نشسته و در جاده ای حرکت می کند که این جاده را مجلس و 
قانون گذار کشیده است؛ همچنین عائم و تابلو های راهنمایی در جاده گذاشته 
شده تا دولت در مسیر درست هدایت شود؛ به این ترتیب مجلس در مسائل 
اجرایی اقتصادی ورود نمی کند بلکه باید دولت را در مسیر استفاده بیشتر از 
ظرفیت های بازار سرمایه و به خصوص عرضه مواد اولیه در بورس هدایت کند. 
دبیرکل جامعه اسامی مهندسین در پایان گفت: رقابت در تولید، سه پارامتر 
دارد؛ قیمت، کیفیت و سرعت. به اعتقاد بنده هر تولیدکننده ای که بتواند یک 
کاای بهتر، ارزان تر و س��ریعتر را تولید کرد باید حق س��ود بیشتر و گرفتن 

بخشی از بازار را داشته باشد.

  اقتصادی  

رییس کل بان��ک مرکزی  ت��اش آمریکا برای 
برگزاری همایش ضد ایرانی در لهستان را ناشی از 
ناامیدی آمریکایی ها از اقداماتشان علیه ایران خواند 
و گفت که تاش این کشور برای تاثیرگذاری بر بازار 

ارز خنثی خواهد شد.
عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه دولت آمریکا دور 
جدیدی از جنگ روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده 
است، گفت: »اعام اجماع بین المللی علیه ایران 
آن هم در ضعیف ترین کشور اروپایی، ادعای عدم 
تمدید معافیت های نفتی آن هم بعد از سابقه قبلی 
عقب نشینی از اینکه قبا می خواست صادرات نفت 
ایران را به صفر برساند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی 
از ناامیدی آمریکایی ها از مؤثر شدن اقدامات آن ها 

علیه ایران اس��ت.« وی افزود: »ش��روع و شتاب 
گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، چین و 
تصمیم به توسعه مبادات و تجارت با ترکیه، عراق 
و سایر همسایگان در کنار ذخایر مطلوب و حضور 
مؤثر بانک مرک��زی در بازار ارز، یکبار دیگر تاش 
دولت آمریکا برای تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی 
خواهد ساخت.« همتی تصریح کرد:  »طرح شایعات 
علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است و هوشیاری 

مردم را می طلبد.«

   اشراف کامل بازارساز در بازار ارز
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز  با اشاره به افزایش قیمت ارز 

در روزهای اخیر، گفت: »بازار ارز کشور در شرایط 
کنونی تحت مدیریت و اشراف کامل بانک مرکزی 
قرار دارد و این اشراف کمک کرده تا منابع و مصارف 

ارزی در کشور مدیریت شود.«
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه 
گانه با بیان اینکه با بیان اینکه در س��ال 97  منابع 
ناش��ی از فروش نفت تقریبا بیش از بودجه کشور 
در سال جاری بوده است، افزود: »با توجه به تحقق 
منابع ارزی از نفت به واسطه فروش و افزایش قیمت 
طای سیاه در ماه های ابتدایی سال، منابع ارزی در 
این بخش با یک شرایط خاصی روبه رو است، از این 

رو دغدغه ای در این بخش وجود ندارد.«
وی ادامه داد: »در م��اه های اخیر با اقدامات بانک 

مرک��زی و مصوبات ش��ورای عال��ی هماهنگی 
اقتصادی قوای سه گانه حجم زیادی ارز وارد کشور 
شده است.« پورابراهیمی با بیان اینکه ذخایر طا 
که تا حدودی کاهش پیدا کرده بود به ذخایر قابل 
قبول تبدیل شده است، تاکید کرد: »در حالی حاضر 
نگران وضعیت بازار ارز نیستیم و پیش بینی این بوده 

که روند کاهشی ارز ادامه می یابد.«

   قیمت دار تا پایان سال به کمتر از
 10 هزار تومان می رسد

وی با اشاره به اینکه نوس��انات بازار ارز در روزهای 
پایانی سال 2018 به دلیل تسویه حساب شرکت ها 
رخ داد، به خانه ملت گفت: »در طول روزهای اخیر 
بیشتر التهابات بازار ارز ناشی ازعوامل خارجی است 

و به واقعیت های اقتصادی ایران ارتباطی ندارد.«
این نماینده مجلس ادامه داد: »تحلیل ها حاکی از 
این است که نرخ ارز باید کماکان کاهشی باشد و آثار 
ناشی از آن باید در بهبود شرایط، تقویت و افزایش 

ارزش پول ملی تاثیر بگذارد.«
رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اسامی، با بیان اینکه با توجه به شرایطی که در بازار 
وجود داشته و مدیریت بانک مرکزی روند کاهشی 
استمرار می یابد،  تصریح کرد: »با سیاست هایی که 
بانک مرکزی اتخاذ می کند می تواند تا پایان سال 

قیمت ارز را به زیر 10 هزار تومان سوق دهد.«

  وضعیت بازار در معامات دیروز
روز گذش��ته قیمت دار در صرافی های بانکی و 
بازار کاهش یافت و در قیمت های 11 هزار و 300 
تا 500 تومان در نوسان بود.  قیمت فروش یورو نیز 
13 هزار و 100 تومان و قیمت خرید این ارز 13 هزار 

تومان اعام شد. 
هر اونس طا در بازارهای جهان��ی 1287 دار و 
70 سنت قیمت داشت و از این رو قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید سه میلیون 825 هزار تومان 
و سکه طرح  قدیم نیز با کاهش به سه میلیون و 750 
هزار تومان در بازار تهران رسید. به عاوه  نیم سکه 
2 میلیون و 20 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و 240 هزار تومان و س��که گرمی 680 هزار تومان 
فروخته شد.  همچنین در بازار طا، بهای هر مثقال 
طا یک میلیون و 521 هزار تومان و هر گرم طای 

خام 18 عیار 351 هزار و 122 تومان نرخ داشت. 
همچنین روز گذشته بانک مرکزی اعام کرد که از 
این پس به صورت روزانه و در سه ساعت مختلف، 

نرخ دار در صرافی های مجاز را اعام می  شود. 

»حمایت« از روند نزولی نرخ دار و سکه گزارش می دهد

کاهش جو روانی در بازار ارز
اخبار کوتاه

جزییات عیدی پایان سال کارکنان 
مشمول قانون کار

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون »کارگر« 
شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.

عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های 
اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت 

میزان »حقوق پایه«  متغیر است.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مش��مول قان��ون کار، در صورتی که 
یکس��ال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باش��ند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود. البته قانون کار 
برای عیدی پایان س��ال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان 
نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب 97 که یک میلیون و 111 هزار و 269 

تومان است،  بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 در شورای عالی 
کار یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان تعیین ش��د، بنابراین عیدی 
کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، 2 میلیون و 222 هزار و 

538 تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.
سایر کارکنان تحت پوش��ش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این 
میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت 
می کنند به ش��رطی که میزان عیدی آنها از س��ه برابر حداقل دستمزد 
مصوب شورای عالی کار )یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان( بیشتر 
نشود. بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار 
3 میلیون و 333 هزار و 807 هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق 
پایه از این س��قف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان 3 میلیون و 

333 هزار و 807 تومان خواهد بود.
محاسبات مذکور برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین 
97 منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. همچنین کارگرانی که کمتر 
از یکس��ال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به 
میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از 
شاغان باید 2برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر 12 ماه و مجموع حاصل 

را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند.

آغاز مجدد فعالیت قطارهای 
پرسرعت از چهارشنبه

درحالی که فروش بلیت قطارهای پرس��رعت از پانزدهم دی ماه سال 
جاری متوقف شده بود، مجددا فروش بلیت این قطارها )ترنست( از روز 

گذشته، یکشنبه آغاز شد.
محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در مورد تصمیم 
اتخاذ ش��ده در ارتباط با مشکات مالی مربوط به فعالیت این قطارها با 
توجه به این که گفته ش��د نیازمند مساعدت 30 میلیون یورویی جهت 
ادامه فعالیت هستند، اظهار کرد: مشکات مالی کماکان وجود دارد اما 
امیدوار هس��تیم با توجه به پیش بینی های صورت گرفته یارانه قطارها 
توسط سازمان برنامه و بودجه از ابتدای سال 1398 تخصیص داده شود 
و در حال حاضر علی رغم وجود برخی مشکات با کمک های صورت 
گرفته از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

فعالیت مربوط به ترن ست ها را از سرگرفته ایم.
از 15 دی ماه سال جاری بود که توقف فروش بلیت قطارهای پرسرعت در 
دستور کار قرار گرفت و اعام شد که آغاز به کار مجدد فعالیت قطارهای 

پرسرعت )ترن ست ها( نیازمند اعتبار 30 میلیون یورویی است.

ادامه چالش ها 
در بازار مرغ و گوشت قرمز 

قیمت مرغ در ادامه روند افزایش��ی خود از 14 هزارتومان گذش��ت و به 
کیلویی 14 هزار و 200 تومان در مراکز خرده فروش��ی رسید.  براساس 
اع��ام اتحادیه پرن��ده و ماهی قیمت هرکیلوگرم م��رغ گرم در عمده 
فروشی درب کش��تارگاه 13 هزارتومان، توزیع درب واحدهای صنفی 
13 هزار و 200 تومان، خرده فروشی مرغ شمال 13 هزار و 700 تومان 
و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 12 هزار و 700 تومان 
است.   همچنین قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 23 هزار تومان، سینه 
بدون کتف 24 هزار  تومان و فیله 27 هزار  تومان  است. به نظر می رسد 
مشکات ایجاد ش��ده در واردات نهاده های دامی و افزایش قیمت این 
محصوات که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید شده از جمله دایل 

گرانی مرغ در بازار است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه در شرایط فعلی 
دولت باید ص��ادرات دام را آزاد کند تا ارز حاصل ازخروج دام به کش��ور 

بازگردد، گفت: توزیع نهاده های دولتی به صورت قطره چکانی است.
سید احمد مقدسی درباره گرانی گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از کشور، 
اظهارداشت: طبق آماری که چند وقت قبل در رادیو اعام شد در 9 ماهه 
امسال 962 هزار راس دام سبک و سنگین به صورت غیرمجاز از کشور 
خارج شده است.   وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده اضافه کرد: 
صادرات دام روال قانونی خود را طی می کرد که جلوی آن را گرفتند که 
همین امر باعث گس��ترش قاچاق شده است. سازمان های نظارتی نیز 

مشخص نیست که چرا به این مساله رسیدگی نمی کنند.  
رییس هیات مدیره انجمن صنف��ی گاوداران با بیان اینکه ممنوعیت 
صادرات و قاچاق دام زنده از دایل گرانی گوش��ت قرمز در بازار است، 
گفت: قیمت دام زنده نوسان چندانی نداشته است. قیمت هرکیلوگرم 
گوساله زنده 22 هزارتومان بوده که اخیرا هزارتومان افزایش یافته و به 

23 هزارتومان رسیده است.  
مقدسی تصریح کرد: دولت باید در این وضعیت صادرات را آزاد کند که 
حداقل ارز حاصل از آن وارد کش��ور شود نه اینکه هم دام از کشور خارج 
شود هم اینکه ارزی وارد کشور نشود.   مقدسی درباره مباحث مطرح شده 
مبنی بر اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی، واردات مواد اولیه دیگر به 
صرفه نیست و باید محصوات و فرآورده های نهایی را وارد کشور کنیم، 
تصریح کرد: در این صورت بحث اشتغال و امنیت غذایی به خطر می افتد.   
وی ادامه داد: وقتی برای انتقال ارز مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم برای 

محصوات نهایی نیز چنین مشکلی خواهیم داشت.  

 ممنوعیت تراکنش موبایلی 
با کارت بانکی و سیم کارت غیر همنام

طبق بخش��نامه جدید بانک مرکزی، تراکنش های موبایلی در آینده 
نزدیک باید به نحوی انجام ش��ود که نام صاحب س��یم کارت و کارت 

بانکی یکی باشد.
 PSP بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه ای را به شاپرک و شرکت های
اباغ کرده که بر اساس آن، شاپرک از شرکت هایی که آمادگی اجرایی 
کردن فرآیند احراز هویت در تراکنش های موبایلی بر اساس یکی بودن 
نام صاحب سیم کارت گوشی تلفن همراه با کارت بانکی را دارند، خواسته 
بود برای انجام تست به این شرکت مراجعه کنند. البته این بخشنامه هنوز 
در شبکه پرداخت الزام آور نشده است. مدیران شرکت آسان پرداخت در 
همین ارتباط اعام کردند از این پس تراکنش های موبایلی به نحوی 

انجام خواهد شد که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
بنابراین افرادی که قصد تراکنش های موبایلی دارند باید سیم کارت شان 
به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد. 
منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت می گوید: این شرکت اولین 
شرکتی خواهد بود که احراز هویت را برای تراکنش های خود اجباری 
خواهد کرد. او تاکید دارد که اان برای ش��ارژ کیف پول و تله پرداز این 
موضوع عملیاتی شده و در آینده نزدیک برای تمام تراکنش های کارتی 

اجرایی خواهد شد.

نرخ ارز که از روزهای پایانی هفته گذشته و به دلیل ایجاد جو روانی در بازار، تمایل به افزایش داشت روز گذشته 
گروه

ب�ا کاهش التهابات روانی و حضور پررنگ بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز، نزولی ش�د و قیمت دار آمریکا از اقتصادی
حدود 11 هزار و 800 تومان روز شنبه به 11 هزار و 400 تومان رسید.  با کاهش نرخ دار و کاهش نرخ طای 
جهانی، نرخ س�که نیز در معامات دیروز با کاهش حدود 80 هزار تومانی به س�ه میلی�ون و 825 هزار تومان 
رسید.  هرچند دایل مختلفی در خصوص نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز وجود دارد که تسویه حساب شرکت ها در پایان سال 
میادی یکی از آنهاس�ت، اما »افزایش نرخ درهم« و همچنین »افزایش جو روانی در بازار« از مهمترین آنهاس�ت.  در روزهای 
اخیر شایعاتی علیه سیستم بانکی کشور مطرح شد و این موضوع در کنار انتشار خبرهایی مبنی بر  اجماع بین المللی علیه ایران، 
جو روانی در بازار ایجاد کرد و با مدیریت بازارس�از قیمت ها نزولی ش�د.  رییس کل بانک مرکزی روز گذشته نوسانات اخیر را 
جنگ روانی علیه ملت ایران عنوان کرد و گفت: »تاش آمریکا برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی می ش�ود.« رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز با اشاره به تحرکات داان، نوسانات اخیر نرخ ارز را جو روانی عنوان کرد و با اشاره به کافی بودن ذخایر 
ارزی کش�ور و مدیریت موفق بازارساز در چند ماه گذشته  گفت: »نوسانات به واقعیت های اقتصادی ایران ارتباطی ندارد و  با 

سیاست هایی که بانک مرکزی اتخاذ می کند می تواند تا پایان سال قیمت ارز را به زیر 10 هزار تومان سوق دهد.«
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افزایش قیمت ها توس�ط خودروس�ازان از مهمترین خبرهای 
اقتصادی این روزهاس�ت. بعد از آزادس�ازی قیمت ها توس�ط 
خودروس�ازان ک�ه آخرین مورد آن روز ش�نبه توس�ط س�ایپاو 
پارس خودرو صورت گرفت، روز گذشته رییس سازمان حمایت، 
مدیرعامل ایران خودرو و سایپا به اعام جزییات قیمت گذاری 
خودرو و ش�رایط پیش فروش خ�ودرو پرداختند. پیش فروش 
خودرو توس�ط سایپا از روز گذشته و ایران خودرو از دوشنبه 24 
دی ماه )امروز( با موعد تحویل شهریور 98 از دیگر خبرهای مهم 
خودرویی درروز گذشته بود. اعطای تسهیات 15 هزار میلیاردی 
به دو خودروساز بزرگ کشور نیز از دیگر خبرهای جالب توجه بود 
که روز گذشته از سوی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان اعام شد.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش قیمت 
خودرو در شرکت های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه 
و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در 
صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است. البته برای بهبود وضعیت تولید 
در دو خودروسازی اصلی کشور، 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در 

گردش به آنان پرداخت می شود.
عباس تابش شنبه شب گذشته در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما 
در رابطه با معوقات خودروس��ازان بزرگ کشور اعام کرد: »در مجموع دو 
خودروساز حدود 300 هزار خودرو معوق دارند که بر اساس تصمیمات ستاد 
تنظیم بازار  80 به 20 درصد اس��ت. یعنی خودروساز حق بیش از 20 درصد 

تولی��د خود را به فروش فوری تخصیص بده��د و حداقل 80 درصد باید به 
خودروسازها برای ایفای تعهدات و معوقات خود تخصیص دهند. برای این 
کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز 
اباغ این تصمیمات، در دو خودروسازی مستقر می کنند و دقیقا رصد می کنیم 

که 80 درصد معوقات به موقع تحویل داده شود.«
وی در خص��وص آمار فروش خودروها گفت: »مجموع فروش ها 920 الی 
930 هزار  دستگاه تا پایان سال 98 گزارش شده است؛ اما معوقات در حدود 
290 الی 300 هزار دستگاه است. هدف 20 درصدی که برای فروش فوری 
به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار است، باید محقق شود. به عبارتی باید 
20 درصد، باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها شود که چنانچه این اتفاق 
نیفتد، ستاد تنظیم بازار ورود خواهد کرد.« وی درباره حق و حقوق مشتریانی 
که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان 
ثبت نام هس��تند، گفت: »خودروهایی که صحبت می ش��ود، خودروهایی 
اس��ت که شامل قیمت گذاری نمی ش��ود. یعنی خودروهایی که باای 45 
میلیون تومان در قبل قیمت گذاری ش��ده بود. ش��رکت های عرضه کننده 
این خودروها قاعدتا باید قیمت نهایی را برای مصرف کننده در سامانه 124 
سازمان حمایت اعام کنند. قیمت گذاری حتما باید براساس ضوابط هیأت 
تعیین قیمت ها باش��د.  درحال حاضر از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا و 
همچنین سایر عرضه کنندگان خواسته ایم قیمت ها را ظرف 48 ساعت در 
سامانه ir.124 بارگذاری کنند.« رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان افزود: »باتوجه به اینکه در روزهای گذش��ته قیمت های 
ایران خودرو، س��ایپا و پارس خودرو اعام شده است، این شرکت ها نیز باید 
در س��امانه سازمان حمایت به تایید برسانند.« تابش در رابطه با به رسمیت 

شناختن یا نشناختن قیمت های اعام شده، تصریح کرد: قیمت های اعام 
شده نیاز به بررسی های کارشناسی داشته و نیازمند ارائه مستندات است؛ لذا 
خواستار این موضوع هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت گذاری را در 
اختیار ما قرار دهند. برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ماک، حقوق 
مصرف کننده است. شرکت ها می توانند قیمت گذاری انجام دهند اما در آن 
تاکید شده که قیمت گذاری ها حتما بر اساس ضوابط قیمت گذاری انجام شود. 
با توجه به اینکه این خودروها شکایت محور هستند، اگر شاکی به ما اعام 
کند، ما براساس قانون باید رسیدگی کنیم. البته ازم است برای بهبود وضعیت 
تولید در دو خودروساز بزرگ کشور، 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در 
گردش به آنان پرداخت شود که حتما این امر انجام خواهد شد. رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: »افزایش قیمت خودرو 
در شرکت های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و 
تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در 
صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.« وی در پایان اظهار کرد: »تا 
31 مرداد سال آینده هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی شود و همه 
قراردادهای فروش از جمله فروش فوری 30 روزه و قطعی تا این تاریخ باید 
به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.« هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت 
خودروسازی ایران خودرو نیز در این برنامه ضمن بیان انتقاداتی در خصوص 
اعام دیرهنگام افزایش قیمت خودرو گفت:  »اگر قیمت خودرو زودتر گران 
می شد، به تعهدات عمل می کردیم.« وی در ادامه از توازن قیمت کارخانه 
و بازار خودرو تا اردیبهشت خبر داد. محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا نیز 
با انتقاد از پیامدهای قیمت گذاری دس��توری در بازار خودرو گفت: »نظام 
قیمتگذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می کند.«

عضو هیات رییس�ه کمیس�یون تلفیق بودجه 98 مجلس از 
تصویب کلیات ایحه بودجه س�ال 98 در کمیسیون تلفیق 
بودجه خبر داد. علی اصغر یوس�ف نژاد،  با اشاره به نشست 
روز گذش�ته کمیس�یون تلفیق بودجه س�ال 98 ب�ا حضور 
رییس س�ازمان برنامه و بودجه و رییس دیوان محاس�بات، 
گفت: »در این نشست پس از بررسی کلیات ایحه بودجه، 
اعضای کمیسیون با 22 نفر رای موافق و 16 نفر رای مخالف 
از مجموع 40 نماینده حاضر در جلسه با  کلیات ایحه بودجه 

سال 98موافقت کردند.«

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با بیان اینکه 8 نفر از نمایندگان 
عضو کمیس��یون تلفی��ق در موافقت و مخالف با کلیات بودجه س��ال 
98 نظ��رات خود را مطرح کردند، به خانه ملت گفت: »براس��اس آیین 
نامه داخلی مجلس رییس س��ازمان برنامه و بودجه حدود 30 دقیقه از 
ایحه بودجه سال آینده دفاع کرد و درباره مسائلی مانند ارز، اشتغال و... 
صبت هایی را مطرح کرد.مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و اتاق های 

سه گانه گزارشی از ایحه بودجه 98 ارائه کردند.«
وی اظهار کرد: »رییس سازمان برنامه و بودجه اشتغال، کاهش فقر، تورم 
و در بخش درآمدی نی��ز مالیات و نفت را به عنوان نکات مثبت ایحه 
بودجه سال 98 برشمرد.« این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: 
»نمایندگان مخالف با ایحه بودجه سال 98 بودجه شرکت های دولتی، 
عدم امکان تحقق درآمدها به ویژه بخش مالیاتی، بودجه های اختصاصی، 
عدم تحقق اشتغال را جزو نکات ضعف ایحه بودجه دانستند. به زعم 
آنها امکان تحقق بخش درآمدی ایحه بودجه سال 98 دور از دسترس 
است.« مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 نیز در 
نخستین نشست خبری کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 که به عنوان 
سخنران حضور داشت از رشد 20 درصدی حقوق و دستمزد در بودجه 

سال آینده خبر داد و گفت: »خالص بدهی دولت تا پایان سال گذشته 143 
هزار میلیارد تومان است«که این اعداد نشان می دهد، بدهی در محدوده 
قابل قبولی است. بنابراین گزارش مفتح در ابتدای  این نشست خبری 
به ارائه آمار و ارقام بخش های مختلف بودجه سال 98 پرداخت و گفت: 
»مجلس شورای  اسامی مهمترین جزء از فرایند رسیدگی به بودجه 
سال 98  که بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه است را از روز شنبه آغاز 
کرده و نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس دو هفته که البته قابل 
تمدید تا 4 هفته است جهت بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق فرصت 
دارند تا گزارش کمیسیون تخصصی را رسیدگی و جمع بندی مطالب به 

عنوان گزارش کمیسیون تلفیق در  صحن علنی مطرح شود.«
وی با بیان اینکه دولت بودجه در دست بررسی را در دو سطح به مجلس 
تقدیم کرده است، افزود: »سقف اول 407 هزار میلیارد تومان و با پیش 
بینی برخی از ارقام که اگر محقق شوند 40 هزار میلیارد تومان دیگر به 
این رقم اضافه خواهد شد و در مجموع به 447 هزار میلیارد تومان خواهد 
رس��ید، البته بررسی های بودجه در کمیسیون در همان سقف نخست 

40 هزار میلیارد تومان صورت می گیرد.«
نماینده مردم تویس��رکان در مجلس ش��ورای اس��امی به دو بخش 
“درآمدهای اصلی” و “مصارف” بودجه س��ال 98 اش��اره کرد و افزود: 
»منابع اختصاصی و شرکت ها” در بخش منابع عمومی می گنجند که 
اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است  و در بخش مصارف نیز 
“هزینه های جاری” رقمی معادل 320 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
که نسبت رشد آن به سال قبل 9 درصد است و تنها بخش رشد یافته در 
این جزء، رشد 20 درصدی حقوق و دستمزد است و از آنجا که اقام دیگر 

رشد نداشته اند، کل رقم رشد 9 درصد می شود.«
مفتح کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: »برای بخش عمرانی بودجه سال 
98 رقم 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رقمی معادل سال 97 
با رشد صفر درصد است، همچنین در بخش تملک دارایی رقم 25 هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نسبت به سال قبل 19 درصد 
کاهش پیدا کرده است و در حوزه بازپرداخت اوراق مالی 19.2 هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.«
مفتح درخصوص اعداد و ارقام پیش بینی شده در رابطه با میزان کسب 
درآمدهای دولت، توضیح داد: »در حوزه درآمد مالیاتی 126 هزار میلیارد 
تومان درآمد پیش بینی شده است، درواقع باید بتوانیم این میزان درآمد 
مالیاتی داشته باشیم. همچنین در حوزه درآمد حاصل از صادرات نفت 
صادرات نفت میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه 54 دار 
در نظر گرفته شده است، همچنین تاثیر قیمت ارز به ریال، دار به ریال 
برای کااهای اساسی 4200 تومان و برای کااهای دیگر 8 هزار تومان 
در نظر گرفته شده است که به طور متوسط 5500 تومان می شود و به این 

ترتیب امکان تحقق درآمدهای دولت فراهم خواهد شد.«
وی با بیان اینکه باید بخش��ی از ارقام حاص��ل از درآمد نفتی و ارزی 
براساس قوانین باادس��تی و قانون برنامه توسعه به صندوق توسعه 
ملی واریز ش��ود، اضافه کرد: »سال آینده 20 درصد از این درآمدها به 
صندوق واریز خواهد ش��د، البته 14.5 درصد نیز برای شرکت نفت و 
مابقی در کل بودجه تقسیم خواهد شد.« سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 با بیانی دیگر تقس��یم بودجه برای شرکت نفت و صندوق 
توس��عه ملی را توضیح داد و به خانه ملت گف��ت: »حدود 6.6 میلیارد 
دار به صندوق توس��عه ملی و 4.8 میلیارد دار به شرکت نفت و گاز 
تخصیص پیدا خواهد کرد و سهم دولت رقمی حدود 21.7 میلیارد دار 
خواهد شد که به این ترتیب درآمد ارزی کشور تقسیم بندی می شود.«

مفتح در ادامه اظهارات خود بیان کرد: »در ایحه بودجه سال 98 تاش 
شده تا اعداد و ارقام واقع بینانه گنجانده شوند، چراکه باید درصد تحقق 
این اعداد را باا برد، البته در کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق به 
طور ریز و دقیق این ارقام بررسی خواهند شد تا اطمینان حاصل شود 

که این اعداد تحقق پذیر خواهند بود.«

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعام کرد

اعطای تسهيات ١۵ هزار ميلياردی به سايپا و ايران خودرو

تصويب كليات ايحه بودجه 9۸ در كميسيون تلفيق مجلس



512/1مفقودی
س�ند وان�ت پی�کان م�دل 88 ب�ه ش�ماره موت�ور 1148806207 و ش�ماره شاس�ی 
NAAA36AA89G839211 و پاک 281/42ب22 به نام عبداله تینوار فرزند علی اکبر 

به شماره ملی 0848594381 صادره از فریمان مفقود و فاقد اعتبار است
فریمان

512/2آگهی احضارمتهم
در پرونده کاس�ه 970750د1آقای اکبرصداقت فرزندمحمد به اتهام سرقت تلفن همراه 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در 
شعبه اول داد یاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

شد.
جانشین دادستان ودادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب شهرستان قوچان-
سرچاهی

511/3اباغیه
حقیقی:1-نام:منیره2-ن�ام  ش�ونده  اب�اغ  بایگانی:950765-مش�خصات  ش�ماره 
خانوادگی:سازگارگلخطمی3-نام پدر:نصراه...مهلت حضور:7روز نوع علت حضور:ماحظه 
نظریه کارش�ناس واظهار هرمطلبی نفیا یا اثباتا پیروآگهی های سابق به آقایان وخانمها 
جوادس�ازگار –حس�ن .محمد.منیره.محترم وفاطمه همگی سازگارگل خطمی )ملیحه 
.ملیکا.علی.وحید.رسول همگی س�ازگارگل خطمی واقدس جوانخواه گل خطمی ورثه 
مرحوم ابوالفضل سازگارگل خطمی(فعامجهول المکان اباغ می گردد درخصوص دعوی 
قندهاری غ شایگی نیک وغیره علیه شماکارشناس منتخب پرونده نظریه بدوی وتکمیلی 
خودراارائه نموده شما می توانید ظرف مهلت 7روز پس ازنشر این آگهی ضمن اعام دقیق 
آدرس خود چنانچه اعتراض نسبت به نظریه دارید به طورکتبی اعام نمایید بدیهی است 

درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذتصمیم خواهدشد.
مدیردفترشعبه36دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/4اباغیه
مش�خصات اب�اغ ش�ونده حقیقی:1-نام:حس�ن 2-ن�ام خانوادگی:چ�ااک انارکی3-
نشانی:اس�تان خراس�ان رضوی-شهرس�تان مشهد-مش�هد-بلواروکیل آباد-خیابان 
دندانپزشکان –نبش دندانپزش�کان9-پاک67طبقه دوم-خواهان خانم پروانه توکلی 
فرزندحس�ین باوکال�ت آقای علی افش�ارها بطرفیت جوادتوکلی انارکی وحس�ن علی 
میرشاهی وسیتا عراقی واداره ثبت اسنادواماک ناحیه دومشهد وحسن چااک انارکی 
دادخواستی بخواسته تصحیح واصاح صورتمجلس تفکیکی)استفاده اختصاصی طبقه 
همکف ازحیاط مشاعی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه6 دادگاه 
حقوق�ی ارجاع گردیده وبه ش�ماره970977 ثبت ووقت رس�یدگی ب�رای 1397/11/30 
ساعت11صبح تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده حسن چااک انارکی به 
درخواس�ت خواهان ودس�تور دادگاه وبه تجویزماده73قانون دادرسی مدنی یک نوبت 
درجرایدکثیراانتشار آگهی میش�ود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررباا جهت رسیدگی حاضرشوند.
منشی شعبه6دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/5آگهی
س�ندوبرگ س�بزاتومبیل م�زدا وان�ت ت�ک کابین ب�ه رنگ س�بزمدل 1381 ش�ماره 
پاک55ج242ایران32به شماره موتور422537 وشماره شاسی80/20001350 متعلق به 

اقای احمدعلی آبادی.
جغتای

511/6آگهی اباغ نظریه کارشناس
پیروآگهی های منتش�ره قبلی بدین وس�یله به آقای1-محمدباقرزاده فرزندحسین2-

رضاغفوریان فرزند محمدخوانده پرونده کاسه23/970673این دادگاه اعام میشود که 
نظریه کارشناس متخب وصول ش�ده ودرپرونده موجوداست لذاجهت دریافت آن ازم 
اس�ت ظرف یک هفته ازتاریخ درج این آگهی درشعبه23دادگاه عمومی مجتمع قضایی 
امام خمینی مش�هد حاضر وضمن اعام ادرس کامل خود نس�خه ثانی نظریه کارشناس 
رادریافت واگراعتراضی دارید اعام نمائید درغیراینصورت وپس ازطی مدت قانونی سایر 

اقدامات بعمل خواهدامد.
مدیردفترشعبه23دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/7آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگه�ی های قبلی به فاطمه عل�ی پور فعا مجهول الم�کان اباغ می 
گردد در مورد دادخواس�ت عبدالصمد دوس�ت محمدی علیه ش�ما به خواسته مطالبه 
وجه ب�ه موجب حکم ش�ماره 9709977514601267مورخ97/10/4  در پرونده کاس�ه 
9709987514600715خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ130000000 ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 2419000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای حکم برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه 
خواهدش�ددرحق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل 

واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد

511/8آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای وحیدکمالی پورفعا مجهول المکان اباغ می گردد 
در مورد دادخواست حسن کیانی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977514601286مورخ97/10/5  در پرونده کاسه 9709987514600753خوانده 
محکوم است به پرداخت مبلغ156000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3943500ریال 
بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید لغایت اجرای حکم که برمبنای 
نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهدشددرحق خواهان محکوم 

شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد

511/9آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به محسن خدیوی زند وعلی سلیمانی میگونی فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست شرکت خمیرمایه رضوی)سهامی خاص(علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977514601273مورخ97/10/4  
در پرون�ده کاس�ه 9709987514600724 خوان�دگان به ص�ورت تضامنی محکوم اند 
به پرداخت مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 3621000ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم که برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه 
خواهدش�د درحق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل 

واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد

511/10آگهی اباغ دادنامه
طی درخواست به شماره9710467513600218بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم 
فاطم�ه تیمورپور فرزندجواد فع�ا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت 
خانم ش�ها محمدپور نامقی علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977513601191مورخ97/9/11  در پرونده کاس�ه 970637خوانده محکوم اس�ت 
به مبلغ پرداخت1- مبلغ78/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 1/735/000ریال 
باب�ت هزینه دادرس�ی و450/000ریال بابت نش�رآگهی درروزنامه3-ح�ق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه کانون وکادادگس�تری 4-خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه97/7/3تااجرا برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی درحق خواهان محکوم شده 

اید رای صادره غیابی و ظرف مدت20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 306شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/11آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به حسن حسینی مجنونی فرزندکربائی حسین-فعا 
مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست970589 خواهان:جواد برهانی وارسته 
خواندگان راملزم به حضور دردفتراسنادرس�می وانتقال سندرس�می اعیان باحفظ حق 
وحقوقات موقوفه آس�تان قدس رضوی درحق خواهان و خواندگان ردیفهای اول وسوم 
رابه پرداخت خسارات دادرسی ازباب تسبیب درحق خواهان محکوم می نماید وخسارات 
دادرس�ی رانس�بت به خوانده ردیف دوم فاقد وجاهت قانونی وغیرثابت تش�خیص وبه 
اس�تناد ماده1257 قانون مدنی حکم به بطان دع�وی صادرواعام می نماید.رای صادره 
درموردخوانده ردیف س�وم )حسن حسینی مجنونی(غیابی و ظرف 20روز پس از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد.
منشی دفتر شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد

512/12آگهي اباغ دادنامه 
پیروآگهي قبلی شماره روزنامه حمایت بدینوسیله به خانم الهام امینی اصل فرزند حسین 
فعا مجهول المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره 635-97/8/14صادره ازشعبه اول 
شورای حل اختاف تربت حیدریه به پراخت مبلغ60/000/000ریال بابت اصل خواسته یک 
فقره چک وپرداخت مبلغ1/930/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 97/3/6 تایوم ااداء برمبنای شاخص بانک 
مرکزی درحق خواهان آقای امیرحسین صالحی محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل 
واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ارمحلی / روزنامه رسمی آگهی 
میگردد تاچنانچه نامبرده ب�ه رای صادره اعتراضی دارد ظرف م�دت 20 روز پس ازدرج 

درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیردفترشعبه اول شورای حل اختاف تربت حیدریه 

511/24آگهی
خواه�ان آقای امیرس�لیمانی نژادباوکالت خان�م آزاده حدادی دادخواس�تی به طرفیت 
خواندگان1-تعاون�ی اعتبار محسنین2-حس�ن ول�ی پور3-مریم کریمی به خواس�ته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع درمشهد-طاب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاس�ه971125 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/12/04 س�اعت10 تعیین ش�ده اس�ت  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خودنس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
منشی شعبه266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/25آگهی
خواه�ان آقای هادی علی پور اول دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای یاس�ر زلفی به 
خواسته مطالبه خس�ارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه266ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع 
درمشهد-طاب میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه971143 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ1397/12/04 ساعت11 تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خودنس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
منشی شعبه266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

512/26اداره کل ثبت اسناد واماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمان های فاقد سندرسمی

 برابر رای شماره 139760306006000873-1397/09/04 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثب�ت ملک تربت حیدریه تصرف�ات مالکانه بامعارض متقاضی آق�ای ابراهیم رمضانی 
طرقدری فرزند محمدتقی بشماره شناس�نامه 201صادره ازتربت حیدریه درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت254/92 مترمربع)دویست وپنجاه وچهارمترونودودوصدم 
مترمربع( قسمتی از پاک367 فرعی واقع دراراضی منظر پاک 132 اصلی دهستان اربعه 
واقع دربخش یک تربت حیدریه ازمحل مالکیت مش�اعی متقاضی محرزگردیده است.

ل�ذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می ش�ود درصورتی 
که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رس�ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذک�ور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.تاریخ انتشار نوبت اول:1397/10/24  -تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1397/11/10
محمدکاظم باقرزاده-رئیس ثبت اسناد واماک تربت حیدریه

512/27آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله اول
ب�ه موج�ب پرون�ده970678 ج اجرای اح�کام مدن�ی دادگاه عموم�ی حقوقی قوچان 
اماک ذیل الذکر از طریق مزایده به فروش می رس�د1-مقدار23/5 س�یر ملک مشاعی 
درروس�تای کهنه فرود بهمراه یک س�اعت و45دقیقه سهمیه آب که توسط کارشناس 
مبلغ70500000تومان ارزیابی گردیده اس�ت2-یک قطعه زمین دراراضی روستای کهنه 
فرود ازمحل ایش راه قوچان معروف به اکبر آباد توسط کارشناس مبلغ275000000تومان 
ارزیابی گردیده اس�ت.3-یک قطعه باغ میمی نه پشته ای دراراضی روستای کهنه فرود 
به مس�احت2100مترمربع که توس�ط کارش�ناس مبلغ  27000000تومان ارزیابی گردیده 
است.4-یک قطعه زمین دراراضی روستای کهنه فرود معروف به القه حمان به مساحت 
حدود یک ونیم هکتار که توس�ط کارش�ناس مبلغ9000000تومان ارزیابی شده است.5-

عرصه یک باب منزل مس�کونی درروس�تای کهن�ه فرود به مس�احت212مترمربع که 
توسط کارشناس مبلغ8500000تومان ارزیابی گردیده است.6-یک قطعه زمین مزروعی 
دراراضی روستای کهنه فرود معروف به نصرت اباد به مساحت حدود یک هکتار که توسط 
کارشناس مبلغ13000000تومان ارزیابی گردیده است.اماک مذکور درتاریخ 1397/11/15 
روز دوشنبه ساعت10:00 صبح ازطریق مزایده به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت پایه 
کارشناس شروع وکسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهدبود برنده 
مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی رافی المجلس به صندوق سپرده دادگستری واریز 
ومابقی راظرف یک ماه ازتاریخ انجام مزایده به حس�اب سپرده دادگستری واریز وقبض 
مربوط راتسلیم دادگاه نماید درغیراین صورت ده درصد مبلغ دریافتی پس ازکسرهزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد بدیهی است درصورت پرداخت 
کل ثمن درموعد مقررو عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توسط مقام محترم قضای 
ذی صاح نسبت به تملیک ملک توقیف شده به برنده مزایده وفق مقررات اقدام خواهد 
شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تاامکان بازدید 

انها فراهم گردد ضمنا تخلیه ملک وتنظیم سند تابع تشریفات قانونی می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول شهرستان قوچان-شهبازی

512/28)آگهی مزایده(
ب�ه موجب پرونده اجرای�ی 960189 اجرای احکام مدنی دادگس�تری مه وات 
مقررگردیده اموال وترکه مرحوم علی اصغر محواتی ازطریق مزایده به فروش 
رسیده وسهام مقررشده درپرونده به ذینفعان پرداخت گردد.این اجرا نیز باارجاع 
به کارشناسی وتعیین ارزش هریک ازاموال وقطعیت آنها باتعیین موعد درزمان 
وساعت مقرر نسبت به فروش آنها بر قیمت کارشناسی اقدام خواهدنمود. موعد 
مزای�ده: مورخ 1397/11/08 س�اعت 8:30 الی9:30 صبح  ام�وال مورد مزایده 
باارزش کارشناس�ی ش�ده:1- یک س�اعت ونیم آب کش�اورزی به انضمام باغ 
پسته بالغ بر 2000 مترمربع دراراضی معروف به کازر به مبلغ561510000ریال.2-

اجناس وتجهیزات لوله ولوازم بهداشتی به شرح اقام مندرج درپرونده ونظریه 
کارشناسی شامل 268 عنوان کاا جمعا به مبلغ1131737100ریال.3-یک قطعه 
زمین زعفرانی واقع دراراضی شوراب وباغش پاک41 اصلی مجاور جاده قدیم 
فیض آباد به دوغ آباد که برابر نظریه کارش�ناس سهم ورثه 3731 مترمربع به 
قیم�ت 149240000ریال.4-ی�ک قطعه زمین مزروعی واقع دراراضی ش�وراب 
وباغش پاک 41 اصلی مجاور جاده فیض آباد-جنت آباد وشمس آباد بعد ازمغازه 
جوشکاری آقای کاظم زارع مطابق نظریه کارشناسی به مساحت3400مترمربع 
وقیمت 850000000ریال.5-یک قطعه زمین مزروعی واقع دراراضی حسن آباد 
پ�اک 49 اصلی مجاور اتوبان فیض آباد به مهنه بعد از باس�کول رفس�نجانی 
درزیرگذر حس�ن آباد مطابق نظر کارش�ناس به مس�احت36132 مترمربع به 
قیمت2075280000ریال.6-یک قطعه زمین پاک 2فرعی از54-اصلی چهلسر 
کیلومتر 5جاده آسفالته مهنه وسه راهی شادمهر که زمین مذکور دارای دوسالن 
مرغداری به همراه چاه آب وتاسیسات می باشد به قیمت 1970260000ریال.7-

یک س�اعت آب کش�اورزی ازم�دار قانونی چاه عمیق معروف به چهلس�ر به 
قیمت50000000ریال. لذا اعام می ش�ود اموال مذکور ازطریق مزایده حضوری 
درموعد مقرر بفروش خواهدرسید طالبین به خرید می بایست درموعد مقرر 
بادردس�ت داش�تن مدارک شناس�ایی معتبر دردفتراین اجرای احکام حاضر 
گردیده ودرصورتی که متقاضی رویت موقعیت مال توقیفی هستند حداقل پنج 
روز قبل از موعد مزایده مراجعه تاترتیب بازدید ایشان ازمال توقیفی داده شود 
مزایده ازنرخ کارشناسی شروع وبه فردی که بااترین قیمت راپیشنهاد نماید 

واگذار خواهدشد.نحوه دریافت بهای مزایده درجلسه مزایده اعام خواهدشد.
جعفری-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری مه وات

512/29)آگهی مزایده نوبت دوم(
ب�ه موجب پرون�ده اجرائی کاس�ه 960326 ای�ن اجرای احکام محکوم علیه حس�ین 
هوشدار فیض آبادی فرزند محمدعلی محکوم است به تحویل414 سکه بهارآزادی بابت 
مهریه وماهیانه پرداخت 8میلیون ریال بابت نفقه درحق محکوم له مهین حلمی براتی 
فریمانی وهمچنین پرداخت 5درصد کل محکوم به بابت نیم عشردولتی درحق صندوق 
دولت.باعنایت به اینکه س�ابقا ازاموال محکوم علیه مقدار یک ساعت آب کشاورزی به 
انضمام باغات مربوطه واقع درچاه موتور معروف به محمدعلی خان وهمچنین 6س�اعت 
آب کش�اورزی  به انضمام باغات مربوطه واقع درچاه موتور معروف به غفاری اراضی فتح 
آباد توقیف که توسط کارشناس یک س�اعت آب وباغات آن به مبلغ1/000/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده ، لذا باتعیین مورخ 1397/11/14 ساعت 8:30 الی 9:30 صبح اعام می شود 
مال مذکور ازطریق مزایده حضوری درموعد مقرر بفروش خواهدرسید طالبین به خرید 
می بایس�ت درموعد مقرر بادردست داشتن مدارک شناسایی معتبر دردفتر این اجرای 
احکام حاضر گردیده ودرصورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز 
قبل ازموعد مزایده مراجعه تاترتیب بازدید ایشان ازمال توقیفی داده شود مزایده ازنرخ 
کارشناسی شروع وبه فردی که بااترین قیمت راپیشنهاد نماید واگذار خواهدشد.بهای 

مزایده نقدادریافت خواهدشد.
جعفری-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری مه وات

آگهی تغییرات شرکت تهران تردد طریق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 41763 و شناسه ملی 10320332896 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
مورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای حسن رجبی 
ب�ه ش�ماره ملی 0939600404 و خانم مهری حش�متی به ش�ماره 
مل�ی 0931384869 و خان�م فاطمه احتش�ام فر به ش�ماره ملی 
0919928099 به س�مت اعض�ا هیئت مدیره برای مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند. خانم فاطمه غفوری به ش�ماره ملی 0901221112 
ب�ه عن�وان ب�ازرس اصلی و خان�م فهیمه ش�جاع به ش�ماره ملی 
0779530268 ب�ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س�ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346871(
آگهی تغییرات شرکت تهران تردد طریق شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 41763 و شناسه ملی 10320332896 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : آقای حس�ن رجبی به شماره ملی 0939600404 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مهری حشمتی به 
ش�ماره ملی 0931384869 به س�مت رئیس هیئت مدیره و خانم 
فاطمه احتش�ام فربه ش�ماره مل�ی 0919928099 به س�مت نایب 
رئی�س هیئت مدیره برای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند. کلیه 
اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء 

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 )346877(

آگهی تغییرات حافظان سروش ملل موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 5849 و شناسه ملی 14007288770 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : به اس�تناد نامه ش�ماره 
1945/3/374/192مورخ1397/05/20پلیس پیش�گیری فا.استان 
خراس�ان رضوی - آقای غام حس�ن اس�ماعیل پور ب�ه کد ملی 
0935437126 2- آق�ای اصغ�ر اجتهادی بجس�تانی ب�ه کدملی 
5629781189 3- آق�ای عباس صبور ب�ه کدملی 0935413030 
4- آقای محمد عش�قی به کد ملی 1061863697 5- آقای س�ید 
علی س�یدی به کد ملی 0939673088 به عن�وان اعضای هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1398/09/28 انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346880(
آگهی تغییرات موسسه نور امید سعادت مشهد به شماره ثبت 

5586 و شناسه ملی 14006887680 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/02/12 و نامه 
ش�ماره 920/97/75261 مورخ 97/6/18 اداره بهزیس�تی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - س�مت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذی�ل تعیی�ن گردیدند: آقای س�ید مهدی اس�دزاده بیرجندی به 
ش�ماره ملی0933695871 به س�مت رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل و آقای س�ید علی اس�دزاده به ش�ماره ملی 5239719551 
به س�مت نائب رئیس هیات مدیره و آقای پاش�ا عبدی ده سرخ به 
ش�ماره ملی 0942770455 به س�مت عضو هیات مدیره تا تاریخ 
99/4/15 تعیین گردیدند 2 - تمامی اس�ناد و اوراق بهادرا و تعهد 
آور موسس�ه با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سید 
مه�دی اس�دزاده و یک نفر از اعضائ موسس�ه )آقای س�ید علی 
اسدازاده و سید مهدی اس�دزاده بیرجندی(همراه با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346881(
آگهی تغییرات شرکت کامیاب پسران نظیر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 64975 و شناسه ملی 14007697385 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/09/06 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - آقای جواد علی به 
ش�ماره فراگیر 115788069 با دریافت مبلغ 4500000 ریال س�هم 
الشرکه از صندوق ش�رکت سرمایه خود را به 500000 ریال کاهش 
داد در نتیجه س�رمایه ش�رکت از 12500000 ریال به 8000000 ریال 
کاه�ش یافت و م�اده مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید ش�رکا 
ش�رکت و میزان سهم الش�رکه آنها به ش�رح ذیل میباشد: آقای 
ش�هباز علی به ش�ماره فراگیر 115723504 دارای 5000000 ریال 
س�هم الشرکه 2� آقای جواد علی به ش�ماره فراگیر 115788069 
دارای 500000 ریال س�هم الش�رکه 3� آقای محمد علی شهباز به 
ش�ماره فراگیر 116488610 دارای 2500000 ریال س�هم الش�رکه 
2- محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس محمدآباد-کوچه 
ی عم�ار- خیابان مومن14- کوچه ش�هید امی�ری نیک –پاک 2 
کدپس�تی 9147865144 تغییر 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 )346882(

آگهی تغییرات شرکت مات بتن پایا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 45305 و شناسه ملی 10380614868 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/15 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آقای س�ید محمدرضا 
جالی نژاد به ش�ماره ملی 0793493714 ،آقای جواد مروتی باش 
محله به ش�ماره ملی 0870386689 و آقای محمد خوش�خوی به 
ش�ماره ملی 0860140921 به مدت دوسال به سمت اعضای هیات 
مدیره انتخاب ش�دند و خانم س�میره فرهادجردی به شماره ملی 
0941275027 به س�مت بازرس اصلی و آقای وحید شرقی شهری 
به ش�ماره ملی 0939888246 به س�مت بازرس 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 )346884(

آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت روژان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 61494 و شناسه ملی 

 14006778563
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1397/06/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالمجید بنیادی به شماره ملی 
1200072839 به س�مت رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم یوسفی 
زاده صفدرآباد به ش�ماره ملی 0941144445 به سمت مدیرعامل 
و نائب رئیس هیئت مدیره برای م�دت نامحدود انتخاب گردیدند 
. امض�اء اس�ناد و اوراق تعه�د آور ش�رکت.بروات و س�ایر اوراق 
تجاری ش�رکت با امضاء منفرد خانم اعظم یوسفی زاده صفدرآباد 
)مدیرعام�ل و نائ�ب رئیس هیئ�ت مدیره( به همراه مهر ش�رکت 

معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )346889(

512/13آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به آقای رضاجمشیدزاده فرزند محمد فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد درخصوص دادخواس�ت خانم نسرین کرکچی بوکالت آقای علی رحمانی 
بخواس�ته مطالبه وجه که منتهی به صدور رای ش�ماره544-97/9/21 درپرونده کاسه 
409/97/ح2مبن�ی برمحکومیت خوانده فوق الذکر به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرسی بملغ هشتصد وچهل وپنج هزارریال وحق الوکاله 
وکیل وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید الی یوم الوصول درحق خواهان گردیده 
رای صادره غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی درشورا شپش ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی تربت حیدریه می باشد که مراتب یک نوبت آگهی 
می ش�ود چنانچه اعتراضی دارید طی دادخواس�ت رسمی باتعیین آدرس دقیق خود به 

دبیرخانه شورا اعام دارید.
دبیرشعبه دو/2 شورای حل اختاف تربت حیدریه

آگهي 511/14
بدینوس�یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي محمدچوبدار محمدآباد فعا مجهول المکان 
اباغ مي ش�ود در مورد دادخواس�ت محمدرضوی علیه شمابخواسته مطالبه وجه چک 
حکم به پرداخت مبلغ سی ویک میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفتصد وچهل 
وهفت هزاروپانصد ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ چک93/10/15-94/2/1 تایوم ااداء درحق خواهان سیدمحمدرضوی 
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-شماره بایگانی :970413 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 249 مجتمع شماره 5مشهد

511/15آگهي 
شماره بایگانی:971004-بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حمیدرضا قادری فعا 
مجهول المکان اباغ مي ش�ود در مورد دادخواست رسول لطیفی کاته جعفراباد علیه 
شمابخواسته مطالبه وجه حکم برمحکومیت خوانده )آقای حمیدرضاقادری(ونیز پرداخت 
مبلغ 28/400/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2/343/200 ریال بابت خسارت وارده 
به س�بب هزینه دادرس�ی ودرج آگهی وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک 
مورخ97/8/2و97/8/10 تایوم ااداء درحق خواهان آقای رس�ول لطیفی کاته جعفراباد 
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 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 249 مجتمع شماره 5مشهد

511/16آگهي 
شماره بایگانی:970982-بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي امیرمرادی فعا مجهول 
المکان اباغ مي ش�ود در مورد دادخواست احمد دیهیمی پشته ئی علیه شمابخواسته 
مطالبه وجه س�فته حک�م برمحکومیت خوانده )آق�ای امین مرادی(ب�ه پرداخت مبلغ 
یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  یک میلیون ونهصد وشصت وهفت هزارریال 
بابت خس�ارت وارده به سبب دادرسی ودرج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواس�ت مورخ97/8/14 ایوم ااداء محاس�به درحق خواهان احمددیهمی پشته ئی 
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 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 249 مجتمع شماره 5مشهد

511/17آگهي 
بدینوس�یله پیروآگهي هاي قبلي ب�ه آقایان1-علی سیدآبادی2-فرش�ید محمدی3-
فرش�ید ت�رس رو فعا مجه�ول المکان اب�اغ مي ش�ود در م�ورد دادخواس�ت آقای 
جواداصغ�ری باوکالت خانم حمیدی علیه شمابخواس�ته مطالبه وج�ه به موجب حکم 
ش�ماره9709977516501453درپرونده کاسه970883 به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ75/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت(خس�ارت وارده به س�بب 
تاخیردرتادیه ازتاریخ صدورچک 95/9/8 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ185750تومان 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وهزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
خواهان)جواد اصغری به وکالت رویا حمیدی(محکوم ش�ده اید مراتب بدین وس�یله در 
روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل 

واخواهي دراین شورا است 
منشی شعبه266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/18آگهي 
بدینوس�یله به اقای سجاد بایس�ته فعا مجهول المکان  اباغ مي شود  که  آقای حسن 
مسعودی دادخواستي به خواسته مطالبه سفته به طرفیت شما به شعبه 189 شورای حل 
اختاف مش�هد ارائه و به کاس�ه970879ثبت ومورخه1397/12/18 ساعت8/30 وقت 
رسیدگی  تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده  73 ق-آ-د-م مراتبیک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
شعبه 189شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره4به نشانی کوثرشمالی15 مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه189شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/19آگهي 
بدینوسیله به اقای مصطفی غفوریان نژاد فرزندمحمد فعا مجهول المکان  اباغ مي شود  
که  آقای مجید اکبرزاده دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت به طرفیت شما به شعبه 
194 ش�ورای حل اختاف مجتمع4 ارائه و به کاس�ه970860 ثبت ومورخه1397/12/04 
س�اعت11/30 وقت رس�یدگی  تعیین گردیده است لذا به اس�تناد  ماده  73 ق-آ-د-م 
مراتبیک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 194شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره4به 
نشانی کوثرشمالی15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه194شورای حل اختاف مجتمع شماره4مشهد

511/20آگهي 
بدینوس�یله به اقای فرامرز خمری نورزائی قلعه نوفعا مجهول المکان  اباغ مي ش�ود  
که  آقای س�هراب حاج حس�نی دادخواستي به خواس�ته مطالبه افت قیمت به طرفیت 
شما به ش�عبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه و به کاس�ه970955 ثبت وبرای 
مورخه1397/12/18 ساعت8/30 وقت رسیدگی  تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده  
73 ق-آ-د-م مراتبیک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 191شهرستان مشهد مستقردرمجتمع 
ش�ماره4به نشانی بلواروکیل ابادکوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه191شورای حل اختاف مجتمع شماره4مشهد

511/21آگهی
طی درخواس�ت ب�ه ش�ماره9710467513600217خواهان آقای حس�ن اکب�رزاده اول 
دادخواستی به طرفیت خوانده خانم محبوبه بلیغ به خواسته مطالبه وجه تقدیم شوراهای 
حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه306شورای حل اختاف 
مجتمع شماره شش شهرستان مشهدواقع دربلواروکیل اباد کوثرشمالی 15/1 ارجاع وبه 
کاس�ه 970794ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/12/06 وساعت8/30 تعیین 
شده اس�ت  به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه306شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/22آگهی
خواهان آقای س�ید محمدتنهائی قره کپنک دادخواس�تی به طرفیت خوانده هس�تی 
داوودی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهدواقع 
درمش�هد-ابتدای خیابان خواج�ه ربیع-روبروی آی�ت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 
970969ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/29 ساعت9 تعیین شده است  
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/23آگهی
خواهان حسن مسعودی فرزندمحمدرضادادخواستی به طرفیت خوانده سیدکاظم رضابخش 
پرکن فرزندسیدغامحسن به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه253شورای حل اختاف مجتمع شماره 
یک شهرستان مشهدواقع درمشهد-میدان میرزاکوچک خان مجتمع شماره5رسالت ارجاع 
وبه کاس�ه9709987509201219 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/11/29 
ساعت8 صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
واطاع ازمفادآن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه253شورای حل اختاف شهرستان مشهد
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3-  حصروراثت
خانم س�ودابه مختاری فرزند علی اکبر دارای شناس�نامه 209 ش�رح دادخواست ش�ماره 97/30/741 مورخ 97/10/19 توضیح داده 
ش�ادروان علی اکبر مختاری فرزند علی اصغر بشناس�نامه 229  در تاریخ 1397/10/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- زهرا ناجی فرزند محمدمهدی ش.ش 236 متولد 1326 صادره از کرمان همسر متوفی. 2- علیرضا مختاری فرزند 
علی اکبر ش.ش 255 متولد 1349 صادره از شیراز پسر متوفی. 3- سودابه مختاری فرزند علی اکبر ش.ش 209 متولد 1346 صادره 
از کرمان دختر متوفی. 4- پریسا مختاری فرزند علی اکبر ش.ش 18 متولد 1351 صادره از کرمان دختر متوفی. 5- صدیقه مختای 
فرزند علی اکبر ش.ش 118 متولد 1345 صادره از کرمان دختر متوفی. 6- س�ارا مختاری فرزند علی اکبر ش.ش 1651 متولد 1357 
صادره از کرمان دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
741 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای روح اله محمدزاده تهرودی فرزند س�عداله دارای شناس�نامه 1083 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 1000/28/97 مورخ 97/10/19 
توضیح داده ش�ادروان طاهره زنگی آبادی فرزند محمد و حاجیه بشناس�نامه 5  در تاریخ 1396/11/24 در ش�هر کرمان فوت شده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- روح اله محمدزاده تهرودی فرزند س�عداله و طاهره ش.ش 1083 متولد 1357 صادره از کرمان 
فرزن�د متوفی. 2- حس�ین محمدزاده تهرودی فرزند س�عداله و طاه�ره ش.ش 4933 متولد 1358 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 
3- مهدیه محمدزاده تهرودی فرزند سعداله و طاهره ش.ش 2961 متولد 1359 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد 
ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1000 شورای حل اختاف شماره 28 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
آقای حمیدرضا ناظم زاده ش�عاعی فرزند ش�اهرخ دارای شناسنامه 2980614122 شرح دادخواست شماره 970519 مورخ 97/10/8 
توضیح داده شادروان اقدس ضیاء عزیزی فرزند علی بشناسنامه 49  در تاریخ 1395/10/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- حمیدرضا ناظم زاده شعاعی ش.ش 2980614122 متولد 1373 فرزند متوفی. 2- شیرین ناظم زاده شعاعی 
ش.ش 1371 متولد 1356 فرزند متوفی. 3- شاهین ناظم زاده شعاعی ش.ش 826 متولد 1354 فرزند متوفی. تعداد وراث 3 نفر.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
519 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم حمیرا شاه کرم زاده فرزند هاشم دارای شناسنامه 2980491187 شرح دادخواست شماره ---  مورخ 97/10/19 توضیح داده 
ش�ادروان المانی ش�اه کرم زاده فرزند مهراب بشناسنامه 9  در تاریخ 88/11/24 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- ثریا ش�اه کرم زاده فرزندهاش�م ش.ش 1303 نوه متوفی. 2- حمیرا شاه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 2980491187 
ن�وه متوفی. 3- شمس�ی ش�اه ک�رم زاده فرزند هاش�م ش.ش 3168 نوه متوفی. 4- محمدرضا ش�اه کرم زاده فرزند هاش�م ش.ش 
2980366749 نوه متوفی. 5- س�هیا ش�اه کرم زاده فرزند هاشم ش.ش 2994054418 نوه متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
679 شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
آقای : محمد ش�هرت: عادله  نام پدر: عبدالحس�ین  بشناس�نامه : 2203 صادره از: اهواز درخواس�تی بخواس�ته صدور گواهی حصر 
وراث�ت تقدی�م و توضی�ح داده که  97 / 34 / 970265 ح مرحوم  عبدالحس�ین ش�هرت: عادله بشناس�نامه 109 ص�ادره: اهواز در 
تاری�خ 1397/9/28 در اه�واز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1-  متقاضی  بامش�خصات فوق الذکر 2 – امین عادله فرزند 
عبدالحسین ش ش 1389 متولد 30 / 6 / 1359 صادره اهواز ) فرزندان ذکور متوفی ( 3 – آذر نوری فرزند محمد طاهر ش ش 341 
متولد 1 / 3 / 1338 صادره اهواز ) همسر متوفی ( واغیر ورثه دیگری ندارد . اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
  -10 / 76 شعبه 34شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به اقای  عبدالحس�ین مظفری فرزند عبدالطیف خواهان اقای / خانم بانک صادرات دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده اقای / خانم به 
خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609986195800371   شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز ) 20 حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 27 /  11/ 1397 ساعت : 00 : 10  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتش�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.
77/ 10- منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- عالم بیگدلی

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوس�یله به آقای علی بغانی به اتهام الف ( مش�ارکت در اخال در نظم عمومی ازطریق تیراندازی ب ( ایراد ضرب و جرح عمدی 
پ ( س�رقت و تهدید ) در پرونده کاس�ه 950117 ( اباغ می گردد جهت ش�رکت در جلسه دادرسی مورخ 19 /12 /1397 ساعت 12 
در ای�ن دادگاه حاضر گردد و در صورت عدم حضور دادگاه نس�بت ب�ه اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول: 24 /  10 

/97          نوبت دوم: 4 / 11 / 97
 -3561رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوس�یله به آقای مالک فوادی فرزند نعمت اله  به اتهام  یک فقره قتل عمدی مرحوم نظر خزائی پول و س�رقت خودرو اباغ می 
گردد جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 25 /01 /1398 ساعت 10 صبح ) به شماره بایگانی 940109 (  در این دادگاه حاضر گردد و 
در صورت عدم حضور دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود .  نوبت اول: 24 /  10 /97          نوبت دوم:  4/ 11 / 97
 -3560 رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان -حمید فیض ااسام

آگهی حصر وراثت
خانم مریم کاوس�ی  دارای ش�ماره شناس�نامه  346 به شرح دادخواس�ت به کاس�ه 97/1153  این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان معصومه گودرزی  به ش�ماره شناسنامه 143  در تاریخ 95/7/28 در اقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگ�ی گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1-مریم کاوس�ی ش ش 4131325438 فرزن�د مرحوم  2- 
محمدکاوس�ی ش ش4131326086 فرزند  مرحوم 3- محمد کاوس�ی ش ش 4131324318 فرزند مرحوم  4- نور محمد کاوسی ش 
ش 4131325071 فرزند مرحوم  5- شیرمحمد کاوسی ش ش 4131325081 فرزندمرحوم  6- علی کاوسی ش ش 4133275586 
فرزند مرحوم  7- صفیه کاوسی ش ش 4132590526 فرزند مرحوم  8- لیا کاوسی ش ش 4131326094 فرزند مرحوم  9- حجت 
اله کاوس�ی ش ش 4132769607 همس�ر مرحوم اینک با انجام تش�ریفات قانونی درخواس�ت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید.
هرکس�ی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش باش�د در تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی حصر وراثت
آقای غامرضا کش�وری  دارای ش�ماره شناسنامه  782 به شرح دادخواست به کاسه 97/1149  این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن کش�وری به شماره شناس�نامه 7 در تاریخ 97/9/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته وورثه حین فوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-غامرضا کش�وری فرزند مرحوم  2- شیرین کشوری فرزند مرحوم  
3- محمود کشوری فرزند مرحوم  4- منظر کشوری فرزند مرحوم  5- عذرا کشوری فرزندمرحوم  6- احمد کشوری  فرزند مرحوم  
7-سهیا کشوری فرزند مرحوم  8- مریم کشوری فرزند مرحوم  9- بلقیس گودرزی همسر مرحوم اینک با انجام تشریفات قانونی 
درخواس�ت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید. هرکس�ی اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزدش باش�د در تاریخ نش�ر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

دادنامه
ش�ماره پرونده:9609986705600769  خواس�ته: مطالبه وجه بابت - رای شورا: درخصوص دادخواست خواهان صادق مهدی فرزند 
محم�د باقر بطرفی�ت نبی اله فتاح زاده فرزند دیاربگ  بخواس�ته مطالبه وجه یک فقره چک به ش�ماره 474171-95/4/5 به مبلغ 
پنج میلیون ریال به عهده بانک  کش�اورزی به انضمام کلیه خس�ارت و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه باتوجه به دادخواست 
تقدیمی  از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دالت بر استقراردین به میزان خواسته در  عهده خوانده داشته 
و بقای اصول مس�تندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقای دین واش�تغال ذمه خوانده  در مطالبه وجه ان را دارد و اینکه خوانده در 
قبال دعوی مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی  بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اس�ت لذا ش�ورا مستندا به مواد 310و313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی  ماده 2 قانون اصاح صدور پک مصوب1382 و مواد198و515و519و522 قانون ایین دادرس�ی مدنی  
حکم به محکمومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست  و پنجاه هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اززمان سر رسید مندرج در متن چک 
474171-95/4/5 لغایت زمان اجرای حکم طبق محاسبه در اجرای احکام بارعایت نرخ تورم اعامی  از سوی بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز  پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و پس از ان بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  عمومی دادگستری شهرستان بروجرد می باشد./
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان بروجرد - حمید رضا بوالحسنی 

آگهی حصروراثت
خان�م /آق�ای ترکی جان عزیزیان دارای کدملی 4859455551به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه970442ازاین ش�ورا درخواس�ت 
گواه�ی حصروراث�ت نموده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان مرحوم عل�ی همت یوس�ف زاده باکدمل�ی 4859443810درتاریخ 
28/9/1343دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ؛ 1-قزی یوس�ف زاده 2-بس�ی 
یوس�ف زاده 3-صفریوسف زاده 4-ترکی جان عزیزیان 5-حرم بانویوسف زاده 6- دختربس یوسف زاده 7-صیدهادی یوسف زاده 
8-جعفریوس�ف زاده همگ�ی فرزندان متوفی واغیر....  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�ور را دریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خان�م /آق�ای دولت وی�س ک�رم دارای کدملی 5289703748به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه970472ازاین ش�ورا درخواس�ت 
گواه�ی حصروراث�ت نم�وده وچنی�ن توضی�ح داده ک�ه ش�ادروان مرح�وم حامداحمدحس�ینی باکدمل�ی 4060019844درتاریخ 
28/9/1397دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود زندگ�ی گفت�ه و ورثه حی�ن الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت : 1-دول�ت ویس کرم 
فرزندعلی5289703748 مادرمتوفی و وارث دیگری ندارد..... اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را دریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت اول
بموجب اجرایئه کاسه960084ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری ش�وط محکوم له شرکت تولیدی آردمیادآذربایجان باوکالت 
حامدنصرتی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه یاشارحسن زاده فرزندهمت که ازسوی شخص ثالث بنام رحیم عزیزی اقدم 
معرفی ش�ده رابه ش�رح ذیل معادل مبلغ 660228197ریال بابت کل محکوم به وخسارت تاخیرتایده ازطریق مزادیه وانتشارآگهی 
روزنام�ه نموده به همین س�بب این اجراپس ازطی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم به توس�ط محک�وم علیه قصددارددرمورخ 
97/11/23س�اعت11الی12درمحل اجرای ازطری�ق مزایده عمومی نوبت اول ملک توقیفی محکوم علیه رابه قیمت پایه کارشناس�ی 
ب�ه می�زان 1571870000ریال به فروش برس�اندضمنا چنانچه روزمزای�ده تعطیل رس�می گرددمزایده دراولین روز قب�ل از مزایده 
جهت هماهنگی به واحداجرامراجعه تااخروقت اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حس�اب س�پرده دادگس�تری 
بش�ماره2171290134007نزدبانک ملی ش�وط واریزوقیمت پیش�نهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربس�ته به قس�مت 
اجراتس�لیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به پیش�نهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثزداده نخواهدشدحضورکلیه 
ش�رکت کنندگان درجلس�ه مزایده الزامی اس�ت ومورد مزایده به کسی فروخته خواهدش�د که بااترین مبلغ راپیشنهادکندوکلیه 
هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 درصدواریزی پس از کس�رهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض نخواهدداشت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات 
ملک محل وقوع ملک محکوم علیه یاشارحس�ن زاده فرزندهمت که ازسوی شخص ثالث بنام رحیم عزیزی اقدم فرزنداحمدمعرفی 

شده است شوط بخش مرگنلر روستای سنق به شماره پاک 97 فرعی از107اصلی
3792-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت دوم
بموج�ب نیاب�ت ارس�الی ازدادگس�تری ماکووپرونده کاس�ه 970222 ش�عبه اجرای اح�کام مدنی دادگس�تری ش�وط محکوم له 
جوادکهنس�ال کش�کس فرزندعباس تقاضای فروش اموال توقیفی ومعرفی ش�ده ازس�وی رسول اس�دنژادبابت محکوم به محکوم 
علی�ه محمدزمان�ی فرزندجعفررابه ش�رح ذیل مع�ادل مبلغ 343020000ری�ال بابت کل محکوم ب�ه ازطریق مزادیه وانتش�ارآگهی 
روزنام�ه نموده به همین س�بب این اجراپس ازطی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم به توس�ط محک�وم علیه قصددارددرمورخ 
97/11/23س�اعت10الی11ظهردرمحل اج�رای ازطری�ق مزای�ده عموم�ی نوب�ت اول مل�ک توقیفی محک�وم علیه راب�ه قیمت پایه 
کارشناس�ی به میزان 12000000000ریال به فروش برس�اندضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رس�می گرددمزای�ده دراولین روز اداری 
بعدازتعطیلی درهمان س�اعت و مکان برگزارخواهدش�د متقاضیان جهت بازدیداموال مح�ل میتواننددرمدت پنج روزقبل از مزایده 
جهت هماهنگی به واحداجرامراجعه تااخروقت اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حس�اب س�پرده دادگس�تری 
بش�ماره2171290134007نزدبانک مل�ی ش�وز واریزوقیمت پیش�نهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربس�ته به قس�مت 
اجراتس�لیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به پیش�نهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثزداده نخواهدشدحضورکلیه 
ش�رکت کنندگان درجلس�ه مزایده الزامی اس�ت ومورد مزایده به کسی فروخته خواهدش�د که بااترین مبلغ راپیشنهادکندوکلیه 
هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 درصد واریزی پس از کس�رهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض نخواهدداشت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات 
ملک ملک به ش�ماره س�هم مش�اعی به میزان 45 س�ه آبی از5/328سهم س�ه دانگ قریه عظیم کندی محل وقوع ملک شوط سه 
راهی ش�وط به س�مت شوط دوقطعه بعداز پلیس راه ایس�تگاه پرورش گوسفند حدوداربعه ش�ماا به ملک زراعی رضاقلی شرقا به 
احمدجنوبا به احمد غربا به حریم جاده س�ه راه شوط مس�احت عرصه حدود 39500مترمربع میباشد وسند مشاع به شماهر 9793 

مورخ 50/9/9ثبت در صفحه 359دفترخانه 12ماکوواقع دربخش سه خوی
3793-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

رونوشت آگهی حصر وراثت
فیروزموای دارای شناس�نامه ش�ماره 91 بشرح دادخواست به کاس�ه 970471 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�یامک موای بشناس�نامه 6409921251 در تاریخ 88/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- فیروز م�وای فرزندنقدعل�ی ش ش91ت ت26پدرمتوفی2.مهلقاجعفری فرزندحمداله ش 
ش3ت ت33مادرمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
3789- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

 آگهی مزایده اموال غیر منقول )بار اول(
در پرونده کاس�ه 970243 اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان املش برابر نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری 
لنگرود در خصوص دعوی محکوم له الهام وقار حسن پور بطرفیت محکوم علیه حسن رومینا بخواسته مطالبه مهریه و نظر به تعرفه 
ی�ک قطع�ه زمین متعلق به خانم فرانک نیک سرش�ت بابت محکوم به محکوم علیه لذا از طریق مزایده به ش�رح ذیل به فروش می 
رسد مورد مزایده عبارت است از : یک قطعه زمین بدون سند مالکیت بمساحت 260 مترمربع منسوب به خانم فرانک نیک سرشت 
به ادرس املش سورکوه بعد از بقعه امامزاده صالح انتهای کوچه احداثی شمالی سمت غرب جاده خاکی که با بلوک سیمانی محدود 
ش�ده و یک واحد ویایی چوبی دو طبقه نوس�از بمس�احت 110 مترمربع در ان واقع شده است که با توجه به جمیع جهات و موقعیت 
مکان�ی کل مل�ک بمبلغ 950/000/000 ریال معادل نود و پن�ج میلیون تومان ارزیابی میگردد که مقرر اس�ت مورد مزایده مذکور در 
روز س�ه ش�نبه مورخه 97/11/9 از س�اعت 10 الی 12 ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش از طریق مزایده 
به فروش برس�د مبلغ مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع و به   پیش�نهاد دهنده بااترین قیمت فروخته خواهد شد برنده مزایده 
می بایس�ت حداقل ده درصد از قیمت پیش�نهادی خود را در روز مزایده نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد و در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن مزایده وجه پرداختی پس از کسر هزینه های مزایده به 
حساب دولت تودیع خواهد شد متقاضیان خرید تا پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجرا می توانند از مورد مزایده بازدید 

نمایند این اگهی جهت اطاع عموم در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی منتشر می گردد.
ح   5986   اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش

مزایده مرحله اول
به موجب پرونده کاس�ه 181/94 اجرایی اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان استانه اش�رفیه محکوم علیه سیده زهرا میر 
کش�اورز به پرداخت مبلغ 30/905/334 ریال و سایر خس�ارات قانونی و پرداخت نیمعشر در حق دولت محکوم گردیده است چون 
محکوم علیه در موعد مقرر نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده اس�ت  اموال غیر منقول وی طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل می باشد دو دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی و مالکیت یک باب مغازه به پاک ثبتی 136/2560 واقع در 
استانه اشرفیه نیاکو کوچه ازادی کوچه فرعی جنب پل خشتی نیاکو ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 16/72 مترمربع به شماره 
پاک 2560 احداثی بر روی پاک 207 و 208 تجمیعی و اقع در نیاکو بخش 14 گیان با قید بر اینکه کف این مغازه عرصه مش�اعی 
و س�قف ان قس�متی از کف اپارتمان قطعه دوم را تس�کیل می دهد با حدود و مشخصات اربعه شماا دیوار مشترک بطول 4/40 متر 
به مغازه قطعه چهارم تفکیکی شرقا دیوار مشترک به طول 3/80 متر به اپارتمان همکف جنوبا دیواریست بطول 4/40 متر به عرصه 
مش�اعی غربا درب و دهنه مغازه بطول 3/80 متر به جاده اس�فالته می باشد با مساحت 16/72 مترمربع در همکف یک ساختمان دو 
طبقه با اس�کلت بتنی با ورودی شیش�ه سکوریت به همراه به یک س�ایبان در امتداد عرضی کرکره حلبی دیوارها کاشی کاری شده 
کف سرامیک سقف گچی با رویه سفید کاری شده مغازه دارای امتیاز برق و در زمان بازدید غیر فعال بوده است این اجرا درنظر دارد 
در روز سه شنبه مورخه 1397/11/9ساعت 10  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال 
مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه 65/000/000 ریال شروع  واموال متعلق به کسی خواهد بود که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید.
ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده 
تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده برطبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل 
داده خواهد ش�د.در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد س�پرده وی پس از کسرهزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز درهمان س�اعت 
وهمان مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررارت مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده ارجاع 

وقبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه)در صورت شکایت(اموال به خریدار انتقال نخواهد شد.
ح     5987      مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه-نور حسینی

   آگهی مزایده اموال غیر منقول) مرحله اول(
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970133 حس�ب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگس�تری لنگرود طی کاسه  اجرایی 970088 و نیز 
کاس�ه اجرایی 970133 اجرای احکام  مدنی دادگستری کیاشهر آقای کیهان طوماری فرزند: مرحوم صفر محکوم میباشد1- تعداد 
82/69 قطعه  س�که  طای  تمام بهار آزادی بابت اصل خواس�ته ، ومبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس�ی در مرحله اجرای  
اح�کام در ح�ق خانم  فاطمه  دونده لنگ�رودی  ونیز پرداخت  مبلغ 150/000/000 ریال بابت نیمعش�ر دولتی، نظ�ر به اینکه محکوم 
علیه  تاکنون نس�بت  به پرداخت بدهی  اقدام ننموده اس�ت و  حسب تعرفه مال از س�وی محکوم لها طبق نظریه کارشناسی مبنی 
ب�ر قدرالس�هم محکوم علی�ه از ماترک پدری ) مرحوم صفر طوماری ( ب�ه مبلغ  280/000/000 ریال ب�رآورد گردید لذا واحد  اجرای 
احکام  مدنی دادگستری کیاشهردر نظر دارد در روز  یکشنبه مورخه 1397/11/14 ساعت 10 لغایت 11 صبح  نسبت به فروش اموال 
از طریق مزایده در واحد  اجرای احکام  مدنی دادگس�تری کیاش�هر اقدام نماید. فروش مال از قیمت  پایه کارشناس�ی شروع  و مال 
متعلق به کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید نحوه پرداخت  بدین ترتیب است که خریدار ده درصد از مبلغ پیشنهادی 
خود که از مبلغ  پایه کارشناس�ی ش�روع میش�ود را به حس�اب تعرفه شده از سوی دادگس�تری پرداخت می نماید و فیش واریزی 
بپیوست تقاضای مبلغ  پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل اجرای احکام  مدنی میگردد و الباقی  وجه مزایده ظرف مهلت حداکثر 
یکماه  از تاریخ  مزایده تجاوز نخواهد کرد که از خریدار اخذ و مال  به نامبرده  تحویل  خواهد شد در صورتی  که برنده مزایده  در 
موعد مقرربقیه  بهای  اموال  را نپردازد س�پرده وی پس از  کس�ر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد  شکایت 
راجع  به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ  فروش  به دادگاه داده  می ش�ود و قبل از  انقضای مهلت مذکور یا قبل 
از  اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصول ش�کایت( مال به خریدار تس�لیم  نخواهد ش�د ضمنا “ کلیه  هزینه های  متصور بعهده 
خریدار می باشد طالبین می توانند 5 روز قبل از  مزایده به واحد اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند.) وضعیت 
اموال توقیفی  بشرح  ذیل می باشد.(: ملک تعرفه شده عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین  خانه ومحوطه تقریبا 650 متر مربع  
واقع در بندرکیاش�هر خ ش�هدا کوچه شهید محمد نژاد که اطراف آن با سنگ بلوک و درب  فلزی ماشین رو  محصور  شده  است به 
انضمام یکدس�تگاه  س�اختمان ویایی کرسی دار  به مس�احت  تقریبا 93 مترمربع ،  سربندی  از چوب ، پوشش شیروانی  از حلب ، 
مصالح بنایی دارای امتیاز آب  برق و گازمیباش�د، فلذا ارزش شش�دانگ پاک موصوف به مبلغ  1/760/000/000 ریال ) یک میلیارد 
و هفتصد و ش�صت میلیون  ریال (  برآورد میگردد ضمنا قدرالس�هم محکوم علیه آقای کیهان طوماری  به مبلغ 280/000/000 ریال 
)  دویس�ت و هش�تاد میلیون  ریال (  و یا  به میزان دو س�هم  مشاع ازیازده سهم ازشش�دانگ  یکباب خانه  ومحوطه  به کسر ثمن 

اعیانی  دو سهم  مشاع از یازده سهم میباشد.
ح  5988  مدیر اجرای  احکام  مدنی دادگستری کیاشهر- محمد زاده

 آگهی  مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
 شماره بایگانی 970011 نظر به اینکه  به موجب  دادنامه شماره  960997185210897 صادره از  شعبه اول دادگاه 
عمومی  حقوقی  کیاشهر و نیز کاسه اجرایی 970011 اجرای احکام  مدنی دادگستری کیاشهر آقای رضا بهاری  
کوهی فرزند: علی محکوم میباشد1- تعداد 100 قطعه  سکه  طای تمام بهار آزادی طرح  جدیدبابت اصل خواسته 
2- مبلغ  48/080/000 ریال جمعا بابت  حق الوکاله و هزینه  دادرسی و هزینه  کارشناسی در مرحله اجرای احکام  
در حق  خانم زهرا کوره چی ونیز پرداخت  مبلغ  67/904/000 ریال  بابت نیمعشر دولتی  ، نظر به اینکه محکوم 
علیه تاکنون نس�بت به  پرداخت بدهی  اقدام ننموده اس�ت و حسب تعرفه مال از سوی محکوم له  طبق نظریه 
کارشناس�ی مبنی برقدرالسهم محکوم علیه  از ملک توقیف ششدانگ باستثنای ثمن اعیان چهار دانگ مشاع  
از ششدانگ  پاک 1533 فرعی مفروز از 1 و 4 و 14 و19 به مبلغ  2/555/000/000 ر یال برآورد گردید لذا واحد 
اجرای  احکام مدنی دادگس�تری کیاش�هر در نظر دارد در روز  چهارشنبه  مورخه  1397/11/10 ساعت 10 لغایت 
11 صبح  نس�بت به فروش اموال از طریق مزایده در واحداجرای احکام مدنی دادگس�تری  کیاشهر اقدام نماید.  
فروش مال  از قیمت  پایه کارشناس�ی ش�روع  ومال متعلق به کسی اس�ت که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید  
نحوه پرداخت  بدین ترتیب است که خریدار ده درصد از مبلغ  پیشنهادی  خود که ازمبلغ پایه  کارشناسی شروع 
میش�ود را به حس�اب  تعرفه شده  ازسوی دادگستری پرداخت می نماید و فیش  واریزی بپیوست تقاضای مبلغ 
پیش�نهادی در پاکت  در بس�ته  تحویل اجرای احکام  مدنی میگردد و الباقی  وجه مزایده  ظرف مهلت حداکثر 
یکماه  از تاریخ  مزایده تجاوز نخواهد  کرد که  خریدار  اخذ و مال  به نامبرده  تحویل  خواهد شد در صورتی  که 
برنده مزایده در موعد مقرر  بقیه  بهای اموال را نپردازد سپرده  وی پس از  کسر هزینه مزایده  بنفع دولت ضبط 
ومزایده تجدید می گردد شکایت  ارجع  به تخلف از مقررات مزایده ظرف  یک هفته از تاریخ  فروش به  دادگاه 
داده می ش�ود  و قبل از انقضای مهلت مذکور  یا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصول ش�کایت( مال 
به خریدار تسلیم  نخواهد شد ضمنا “ کلیه  هزینه های  متصور بعهده خریدار می باشد طالبین می توانند 5 روز 
قبل از  مزایده به واحد اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند.) وضعیت اموال توقیفی  بشرح  
ذیل می باشد.(: ملک تعرفه  شده عبارتست از یک قطعه  محوطه  محصوربا دیوار  بلوکی  به مساحت  670 متر 
مربع  ومشتمل  بر دو خانه  یک طبقه کرسی دار دارای سند مالکیت به شماره  پاک 1533 فرعی مفروز از 1 و4 
و 14 و 19 واقع در  کیاشهر کوی شهید رجایی خ شهید یحیی پور کوچه  امام رضا  کوچه شهید پور باقری پاک 
30 میباش�د خانه یک  طبقه واقع  در ش�رق با قدمت  8 سال  و مساحت  زیر بنا  حدود 70 متر مربع  مشتمل بر 
دو اتاق ) با  اختاف تراز( سالن ، آشپزخانه  اوپن ، دارای  کابینت  ، سرویس بهداشتی  و حمام  ، دیوارو کرسی  
بلوکی  ، شیروانی  چوب با پوشش ایرانیت ، نما سیمانی  ، کف لیسه ای  و سرامیک ، سقف و دیوار گچ ، در چوبی  
و پنجره آلومنیوم میباش�د ، خانه  یک طبقه  واقع درمیانه  با قدمت  بیش  از 30 س�ال  ومساحت زیر بنا  حدود 
100 متر مربع مش�تمل بر  س�ه اتاق، آش�پزخانه  ، سرویس بهداشتی و حمام  ساخته شده  از مصالح  بنایی ، کف 
موزاییک ، سقف لمبه  چوبی ، دیوارگچ  در و پنجره چوبی میباشد ملک با دیوارهای بلوکی  میانی  به سه بخش  
مجزا تقسیم شده بنحوییکه  خانه واقع  در شرق در بخش شرقی ، بخشی از خانه واقع درمیانه  در بخش  میانی 
محوطه  و بخش دیگر  آن در بخش  غربی محوطه واقع میباشد ملک از  امتیاز آب و برق  و گاز برخوردار میباشد 
، فلذا ارزش قدرالسهم محکوم علیه  ششدانگ  باستثنای ثمن  اعیان چهار دانگ مشاع  از ششدانگ  پاک فوق  
به مبلغ  2/555/000/000 ریال معادل  دویست و پنجاه و پنج  ملیون تومان بعنوان  قیمت  پایه  بر آورد میگردد.
ح  5989   مدیر  اجرای احکام  مدنی دادگستری  کیاشهر- محمد زاده

 آگهی مزایده اموال منقول
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960845  در پرونده  اجرائی کاس�ه 3/960845 موضوع  دعوی آقای  حس�ن جهدی با وکالت آقای رسول  
اروند کژدهی  بطرفیت  شرکت ساختمانی  کوهسر  بشماره ثبت  41012 ) به مدیر عاملی  آقای هنر پیشه و بهرام هادی ( بخواسته 
مطالبه  طلب، اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی  دادگستری  بندرانزلی در نظر دارد یکدستگاه  وانت نیسان  متعلق به شرکت 
راه و س�اختمان   کوهس�ر را بابت طلب محکوم له از طریق  مزایده بفروش برس�اند، مش�خصات خودرو که در حال  حاضر  در خود  
ش�رکت -  به آدرس غازیان روبروی دهکده  س�احلی جاده  کنار گذر ش�رکت راهسازی کوهسر – در توقیف می باشد. به شرح ذیل 
می باش�د: خودروی نیس�ان  به ش�ماره انتظامی  753 د25 ایران  22 )  کامیونت ون (  به ش�ماره  موتور  314177 ش�ماره شاس�ی  
000218 مدل  1384 ، رنگ آبی  ، دو محور و چهار چرخ ، تعداد س�یلندر چهار س�یلندر با س�وخت  بنزین -  وضعیت اتاق و شاسی: 
نیاز  به بازسازی  دارد و فاقد در اتاق بار می باشد و موتور آن نیز نیاز به تعمیر دارد، وضعیت دستگاه  انتقال  نیرو و فرمان  و سیستم  
تعلیق و جلوبندی  س�الم می باش�د و دارای شماره ازحیث قابلیت  ش�ماره گذاری می باشد.  توضیحات  1- میزان کارکرد استیک 
30 درصد 2- خودرو فاقد بیمه نامه  ش�خص  ثالث می باش�د 3- تک س�وز بنزینی و از لحاظ مشخصات فنی خودرو  با اسناد مسلم  
الص�دور مطابقت داده  و اصالت خودرو تایید گردیده اس�ت. ارزش  اتومبیل موصوف  ب�ا در نظر گرفتن پارامتر های تاثیر گذار برابر  
با 130/000/000 ریال اعام میگردد خریدارن می توانند  5 روز  قبل از  جلس�ه مزایده  از اتومبیل به نش�انی  ش�رکت  فوق الذکر  باا 
بازدید  س�پس در جلس�ه  مزایده مورخه  1397/11/13 س�اعت  10 صبح  که مقر  آن دائره اجرای احکام  مدنی  شعبه سوم  حقوقی  
دادگس�تری  بندر انزلی تعیین گردیده ش�رکت نمایند،  برنده مزایده  ش�خصی خواهد بود که  بااترین مبلغ را  پیشنهاد نماید و ده 
درصد مبلغ پیش�نهادی را در روز مزایده  به حس�اب س�پرده دادگستری واریز و فیش را در وقت  اداری همان روز  به اجرای  احکام 

مدنی شعبه سوم  حقوقی  دادگستری بندر انزلی ارائه نماید و مابقی  مبلغ را ظرف  مدت یکماه  از تاریخ  مزایده تودیع  نماید.
 ح  5990   دادورز اجرای احکام  مدنی  شعبه سوم  حقوقی انزلی- نصرتی

آگهی مفقودی
برگ س�بز س�و اری پراید تیپ صبا )جی تی ایکس( مدل 1381 رنگ س�بز یشمی متالیک به 
S 1412281889679 شماره شاسی M 13424382 شماره پاک 14-  581 ل15 شماره موتور
به نام خانم فاطمه مرعی فرزند عبدالحس�ن کد ملی 1757697713  شماره شناسنامه 9278 

مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط گردیده است. 
2015 گتوند 

مفقودی
 برگ س�بز و س�ند کمپانی و بنچاق دفترخانه  خودرو و انت آریس�ان به شماره انتظامی 86- 
321 ج46 به رنگ س�فید – رو غنی مدل 1394 ش�ماره موتور 118J0005890 و ش�ماره شاسی 
NAAB66PEXFV518584 متعلق به مصطفی کاشانی فرد مفقود گردیده و از درجه ا عتبار 

ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی 
در پرونده کاس�ه  ش�ماره 9709980401500855 و بایگانی ش�ماره 970877 آقای س�یاوش ولی زاده فرزند جعفر به اتهام توهین 
و تهدید موضوع ش�کایت خانم مریم حس�ین زاده تحت تعقیب این دادس�را بوده با عنایت به مجهول المکان بودن متهم در اجرای 
م�اده 174 قانون آیین دادرس�ی  کیف�ری به نامبرده اباغ می گردد ظرف  مهلت 30 روز از تاریخ انتش�ار ای�ن آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر  گردد بدیهی  است در صو رت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل  خواهد آمد. 
10999994 دادیار شعبه یا زدهم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل 

آگهی 
در پرون�ده کاس�ه 970612ب7 مته�م آقای علم بیگ بهادرزهی به اتهام کاهبرداری رایانه ای   موضوع ش�کایت آقای بخش�ایش 
فتحی حور تحت تعقیب می باشند با توجه به  مجهول المکان ا عام شدن ایشان و با استناد به ماده 174 ق.آ.د دادگاه های عمومی 
و انقاب در ا مور  کیفری مصوب 1392 بدینوس�یله به نامبرده  اباغ می گردد به  مدت یک ماه از تاریخ نش�ر ا ین آگهی در ش�عبه 
هفتم بازپرس�ی دادس�رای عمومی و انقاب اردبیل حاضر و از خود دفاع نمایند. در غیر این صورت وفق مقررات رس�یدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
10999995 بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل – اکبر مرادی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده 970169 ش�عبه 109 دادگاه  کیفری دو اردبیل در خصوص ش�کایت آقای علی س�عیدی تنها علیه آقای ش�اهین سعیدی 
تنها فرزند صدقعلی دایر بر توهین و تهدید وقت رس�یدگی به تاریخ 1397/12/01 س�اعت 11 صبح   تعیین گردیده اس�ت  با عنایت 
به مجهول المکان بودن  و عدم دسترس�ی به متهمین یاد ش�ده و در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی  کیفری بدینوسیله وقت 
رسیدگی اباغ می گردد تا متهم  جهت دفاع از ا تهام انتسابی در وقت مقرر در  دادگاه  حاضر شوند. بدیهی  است در صو رت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی  به عمل خواهد آمد. 
10999998 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل 

مفقودی گواهی فاکتور بلوک سیلندر و اتاق نوبت اول 
 057343CF )گواهی فاکتور بلوک سیلندر و اتاق به شماره 941034771  و شماره شاسی )بدنه
به ش�ماره پاک  91  438د53 به نام محمد صفری عیسی لو فرزند اسماعیل صادره از اردبیل 

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
اردبیل 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و  ضمائم  به آقای اردشیر سنگچولی و فیروز پالیزی و 
سیده اکرم عشایری 

خواهان  آقای محمود قاس�می طاوس�تانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای اردش�یر س�نگچولی و فیروز پالیزی  و سیده اکرم 
عش�ایری به خواس�ته توقیف عملیات ا جرایی و ...  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709988310100501 
شعبه 1 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 سا عت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طب�ق موض�وع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان کرمانشاه 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خان�م طاه�ره قش�قائی داراي شناس�نامه ش�ماره  4823  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1/97ش/1271  از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان صدیقه همت پور بشناس�نامه  18345 درتاریخ 97/8/16  اقامت�گاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(- متقاضی فوق الذکرخانم 
ن�ام طاهره نام خانوادگی قش�قائی نام پدرعلیجان ش�ماره شناس�نامه 4823 )2(- نام فاطمه  
نام خانوادگی قش�قائی  نام پدرعلیجان شماره شناس�نامه 138 )3(- نام محمد نام خانوادگی 
قش�قائی نام پدرعلیجان شماره شناسنامه 157 )4(- نام مهدی نام خانوادگی قشقائی نام پدر 
علیجان  ش�ماره شناس�نامه 5145 اینجانب با انجام تش�ریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
        97/ 1767/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آق�ای رض�ا نق�دی داراي شناس�نامه ش�ماره  17783  ب�ه ش�رح دادخواس�ت ب�ه کاس�ه  
1/97ش/1280  از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان  صدف آقاپور بشناس�نامه 813  درتاریخ 96/12/29  اقامت�گاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(- متقاضی فوق الذکرآقا نام رضا  
نام خانوادگی نقدی نام پدرعلی  ش�ماره شناس�نامه 17783 )2(- نام انصافعلی نام خانوادگی 
نقدی نام پدرعلی ش�ماره شناس�نامه 777  )3(- نام محمد نام خانوادگی نقدی نام پدر علی 
ش�ماره شناس�نامه  11 )4(- نام غام  نام خانوادگی نقدی نام پدر علی شماره شناسنامه 884 
)5(- ن�ام فاطم�ه  ن�ام خانوادگی  نقدی نام پدرعلی ش�ماره شناس�نامه 3 )6(- نام زینب نام 
خانوادگی  نقدی نام پدرعلی ش�ماره شناس�نامه 1068 )7(- نام خدیج�ه نام خانوادگی نقدی 
نام پدرعلی  ش�ماره شناس�نامه 1069 )8(- نام زبیده  نام خانوادگی نقدی  نام پدر علی شماره 
شناسنامه 883 )9(- نام زهرا  نام خانوادگی  نقدی نام پدر علی شماره شناسنامه 1109 )10(- 
نام منیر نام خانوادگی نقدی  نام پدرعلی ش�ماره شناس�نامه 8 )11(- نام علی  نام خانوادگی 
نقدی نام پدر مرتضی  ش�ماره شناس�نامه 6  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                  1730/97/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف  ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آقای مهدی سیراوند داراي شناسنامه شماره  4 به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1277  
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حبیب اله 
س�یراوند  بشناس�نامه 7  درتاریخ 86/1/14  اقامتگاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(- متقاضی  فوق الذکر آقا نام مهدی نام خانوادگی 
س�یراوند  نام پدر حبیب اله  شماره شناس�نامه 4 )2(- نام محسن نام خانوادگی سیراوند  نام 
پدر حبیب اله شماره شناسنامه 4699  )3(- نام رمضان نام خانوادگی سیراوند نام پدر حبیب 
اله  ش�ماره شناس�نامه 3 )4(- نام مژگان نام خانوادگی س�یراوند نام پدر حبیب اله  ش�ماره 
شناس�نامه 4825  )5(- نام ایران نام خانوادگی س�یراوند نام پدر حبیب اله  شماره شناسنامه 
567  اینجانب با انجام تش�ریفاتی مقدماتی درخواس�ت مزب�ور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                1731/97/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف  ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  آقای مجید احمدی داراي شناسنامه شماره  517  به شرح دادخواست به کاسه 1/97ش/1276  
از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صفرعلی 
احم�دی بشناس�نامه 1  درتاری�خ 97/8/26   اقامتگاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: )1(- متقاضی فوق الذکر آقا نام مجید نام خانوادگی 
احمدی نام پدر صفرعلی شماره شناسنامه 517 )2(- نام وحید نام خانوادگی احمدی  به شماره 
شناس�نامه 1123 )3(- نام حامد نام خانوادگی احمدی به ش�ماره شناس�نامه 17920 )4(- نام 
سعیده نام خانوادگی احمدی به شماره شناسنامه 187 )5(- نام شهربانو نام خانوادگی افراد به 
ش�ماره شناسنامه  1 اینجانب با انجام تش�ریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باش�د از تاریخ نش�ر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                                  1769/97/ خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان شهرداری گرگان دادخواستی بطرفیت خوانده حبیب فدوی فرزند محمدتقی   بخواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت 
تاخیر تادیه وغیره مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه 970557/ش�عبه 3دادگاه عمومی وحقوقی گرگان ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ1397/12/19ساعت12تعیین که حسب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میشود تاخوانده 
ظرف یکماه پس از انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
1511-منشی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان-نظریان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رمضانعلی غریب شمس آبادی ف علیرضا
   خواه�ان تعاون�ی اعتباری امیدجلین گرگان با وکالت موسس�ه اعتباری کاس�پین دادخواس�تی بطرفیت خوانده فوق به خواس�ته 
مطالبه وجه چک-مطالبه خس�ارت دادرس�ی-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه وتامین خواس�ته مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرون�ده کاس�ه 9709980059100552بایگانی970649/ش�عبه10دادگاه عموم�ی حقوق�ی گ�رگان  ثب�ت و وقت رس�یدگی مورخ 
1397/12/23س�اعت10تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موض�وع ماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی بعل�ت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1512-منشی شعبه10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جلیل نعمتی فرزند محمدحنیفه 
   خواهان جلیل کیمیا جمش�یدی دادخواس�تی بطرفیت خوانده جلیل نعمتی بخواس�ته طاق به درخواس�ت زوجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاس�ه 9709980056200464بایگانی970530/ش�عبه 4دادگاه خانواده شهرستان گرگان)1 خانواده 
گرگان(ثب�ت ووقت رس�یدگی مورخ1397/11/30س�اعت8/30تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موض�وع ماده73قانون آیین 
دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1513-دادرس شعبه4دادگاه خانواده)1خانواده قدیم(گرگان-مومنی کشتلی

اباغ وقت رسیدگی
   خواهان عباس�علی ساوردادخواستی بطرفیت غامحسین یوسفی-اداره کل راه وش�هر سازی استان گلستان-علی مولودی-امیر 
حس�ین پهلوانی نژاد-میکاییل دهقان-سازمان ملی زمین ومسکن-سپاه پاسدران انقاب اسامی)مرکز خدمات(ابوالحسن بابایی-
یوس�ف اسامی-عباس تمسکنی زاهدی-مس�لم جوادی فیر-سعید مهران پوربخواس�ته/اتهام الزام به تنظیم سندرسمی ملک به 
دادگس�تری گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکاس�ه11/970965بایگانی شعبه11دادگاه عمومی حقوقی 
گرگان وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان1-ابوالحس�ن بابایی ف 
شعبانعلی2-علی مولودی ف عبدالکریم3-غامحسین یوسفی ف اسماعیل4-یوسف اسامی ف آشوری علی5-میکاییل دهقان ف 
حسن6-سعیدمهران پور ف علی مراد مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خواندگان1- ابوالحس�ن بابایی ف ش�عبانعلی2-علی مولودی ف عبدالکریم3-

غامحس�ین یوس�فی ف اسماعیل4-یوسف اسامی ف آش�وری علی5-میکاییل دهقان ف حسن6-س�عیدمهران پور ف علی مراد 
دردفترشعبه11حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزیکشنبه 
تاریخ 1397/12/5 ساعت8/30صبح تعیین شده است جهت رسیدگی شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود.
 1514-دفترشعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عصمت یوسفی نیا
   خواهان محمد بریمانی دادخواس�تی بطرفیت خوانده عصمت یوس�فی نیا فرزند ش�یرمحمد به خواسته  مطالبه طلب مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720200662بایگانی970747/شعبه2شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی 
شهرس�تان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04س�اعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی 
میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1519-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970269/شعبه2ش�ورای ح�ل اخت�اف کردکوی بدینوس�یله به مرجانه بغی�ری فرزند محمدرض�ا مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان علیرضا کیاء دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواسته اس�ترداد یکدستگاه تلفن همراه به شورای حل اختاف 
کردکوی تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور 
اخطاری�ه جهت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب 
دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه2ش�ورای حل اختاف کردکوی حاضرونس�خه 
ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزش�نبه تاریخ 97/11/27ساعت9/30 صبح تعیین 

شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1527-مدیردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب با انتشار این آگهی برای یکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار متهم اس�کندر امینی آناناس فرزند ابراهیم که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است 
احضار میشود تا دروقت رسیدگی ساعت10مورخ 97/11/27دراین دادگاه حاضرشده وازاتهام منتسبه دائربه سرقت خودرودرپرونده 
کاس�ه 971654/موضوع شکایت امان محمد کم فرزند بیرامقلیچ ازخود دفاع نمایید درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر 

موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
 1525-رییس شعبه101دادگاه کیفری2 بندرترکمن-

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت علی وصله چی  فرزند حس�ن بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه9
709981720200716بایگانی970804/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که ش�ادروان حس�ن وصله چی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت 
به1-مهرانگی�ز عبداللهی ف بهرام ش ش30همس�ر2-علی وصله چی ف حس�ن ش ش4220فرزند 3-کوکب 
وصله چی ف حسن ش ش11761فرزند4-مهسا وصله چی ش ش42718فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1539-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب�ر  رای ش�ماره 139760319005000468 م�ورخ 1397/09/22 هیات اول موض�وع قانون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی و 
س�اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی مسجد آیت اه 
صدوقی چهارفرس�خ بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ش�هداد به شناس�ه ملی 14000188514 در ششدانگ یک باب مسجد به 
مس�احت 3186 مترمربع پاک 10 فرعی از 8- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس چهارفرس�خ – محله فیض آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای عباس سلمانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1397/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/8 
1349 م/الف ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و اماک شهداد 

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

برابر  رای شماره 139760319014008628 - 97/12/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای حسن امیری تراکمه فرزند علیجان  به شماره شناسنامه 834 صادره از بافت در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 329 مترمربع پاک 3033 فرعی از 579- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 22 فرعی از 579- 
اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سیدضیاء هاشمی 
محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که 
اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/08 
1122 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماک جیرفت

اجرائیه بکاسه پرونده: 189/6/97
مش�خصات محکوم له: مهدی عباس�ی کمال آباد بنشانی اسامشهر زرافشان کوچه 29مش�خصات محکوم علیه: بهنوش علی یاری 
مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 441 مورخ 7/ 97/6 دادگاه شورا ی حل اختاف اسامشهر شعبه 6 که وفق دادنامه 
ش�ماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 760000 تومان بابت اصل خواسته ونیز 
پرداخ�ت 1/198/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق محکوم له ونیزپرداخت نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه 
مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه :1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرابموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د ودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده ایدلیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی 
نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی خودبدهیدبنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشدبه مجازات حبس از61 
روزتا 6ماه محکوم خواهید شد.4- عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10آبان 1377که ظهربرگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3719 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: رحمت علی داودی کاسه پرونده: 897/6/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/12/1 ساعت 17/00 خواهان: رضا مرادی پا 
بندی خوانده: رحمت علی داودی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به 
درخواس�ت خواهان ودستور دادگاه و بتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.
م الف 3728 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
ب�ه: کاس�ه پرونده: 899/209/97 وقت رس�یدگی: به روز یکش�نبه تاریخ 97/10/30 س�اعت 16:30 خواه�ان: داریوش میرعظیمی 
خوانده: حمید مصطفائی احمد آباد خواس�ته: فک پاک خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 209 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان 
ودس�تور دادگاه وبتجویزماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم داد خواست وضمائم رادریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب و دادگاه 
غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعداباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود 
م الف 3730 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای روح اله عزیزی توس�ل بش�ماره شناس�نامه 854 فرزند س�یفعلی متولد 1359 صادره ری ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1184/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان 
س�یفعلی عزیزی توس�ل فرزند ملکعلی به شماره شناس�نامه 769 درتاریخ 97/8/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از.. 1- ش�هربانو رحیمی بنیاد فرزند ولی اه ش.ش794همس�رمتوفی2- روح اله عزیزی توس�ل فرزند سیفعلی 
ش.ش854پس�رمتوفی3- مرتضی عزیزی توسل فرزند سیفعلی ش.ش12211پس�رمتوفی4- مجتبی عزیزی توسل فرزند سیفعلی 
ش.ش39889پس�رمتوفی5- خدیجه عزیزی توسل فرزند سیفعلی ش.ش 1281دخترمتوفی6- کبری عزیزی توسل فرزند سیفعلی 
ش.ش4324دخترمتوفی7- زینب عزیزی توس�ل فرزند سیفعلی ش.ش5560102075دخترمتوفی8- معصومه عزیزی توسل فرزند 
س�یفعلی ش.ش5560380814دخترمتوف�ی9- زهرا عزیزی توس�ل فرزند س�یفعلی ش.ش5560449180دخت�ر متوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد 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 3729 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای محمد ابوطالب زاده باوکالت آقای جهانیان بشماره شناسنامه 696 فرزند اسماعیل متولد 1341 صادره اهرازبه استناد شهادت 
نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1140/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که 
ش�ادروان علیرضا رضوان فرزند جعفرخان به شماره شناسنامه 502 درتاریخ 96/2/21 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از.. 1- جعفرخان رضوان فرزند میرزا محمدعلیخان ش.ش0040004292پدر متوفی2- کبری تعالی خواری فرزند 
محمد حس�ن ش.ش0038761513همسرمتوفی3- مس�عود رضوان فرزندعلیرضا ش.ش0037107178پس�رمتوفی4- علی رضوان 
فرزندعلیرضا ش.ش0017325900 پس�رمتوفی5- فاطمه رضوان فرزندعلیرض�ا ش.ش0058039112دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر ش�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 3731 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 103/9/97 خواهان: احد مرا دی با وکالت به نش�انی: آبادان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران خوانده: جمال 
دورقی خواسته: محمد محمدی منفرد مرجع رسیدگی : شعبه 9 شورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/11/30 ساعت 17:45  
خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 103/9/97 ح به ثبت رسیده و 
با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن 
و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه 

و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
رئیس شعبه 9 شورای حل اختاف آبادان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709986310500583 شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان  ابادان تصمیم نهایی شماره 9709976310501344  
خواهان: خانم پریس�ا ده حیاتی فرزند  عبدالکریم به نش�انی اس�تان خوزستان شهرستان آبادان آبادان خیابان کوی کارگر 23c ا تا 
ق 6 خوانده: آقای کورش دادگر فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان خواسته: طاق به درخواست زوجه  رای دادگاه   خانم پریسا 
ده حیاتی فرزند عبدالکریم دادخواس�تی به طرفیت آقای  کورش دادگر فرزند یوس�ف به خواس�ته صدور حکم طاق به دلیل  عسر 
و حرج مطرح و در توضیح خواس�ته خود اظهار داش�ته که به موجب س�ند رسمی ازدواج  ش�ماره 18406 در 1381/10/5 به  ازدواج  
خوانده درآمده و ثمره آن دختری اس�ت که اکنون به س�ن 12 سالگی رسیده است  خوانده حسب اظهار خواهان هیچگونه احساس 
مس�ئولیتی نداش�ته و از س�ال 1393  وی را باتکلیف رها کرده اس�ت و ریالی بابت نفقه و هزینه های زندگی پرداخت نکرده است.  
تعهد نامه ای  هم داد که منزل مس�تقل و امکانات رفاهی تهیه کند که به تعهد خود عمل  نکرده اس�ت جلس�ه رس�یدگی تشکیل و 
طرفین دعوت شدند و خواهان در  جلسه رسیدگی حاضر  ولی خوانده حاضر نشد خواهان در جلسه رسیدگی به ا عتیاد زوج و ترک 
زندگی  مش�ترک از س�وی وی اشاره کرد و  آن را از دائل عسر و حرج خود برشمرد و در  این زمینه به شهادت شهود استناد نمود. 
شهود در جلسه رسیدگی بر صدق ا دعای خواهان در زمینه ا  عتیاد زوج و ترک زندگی مشترک از سوی وی گواهی دادند و شهادت 
دادند که در طول س�ه س�ال نفقه ای به زوجه پرداخت نشده اس�ت. در نتیجه با عنایت به مجموعه دائل موجود در پرونده از جمله 
استش�هادیه کتبی ش�هود و شهادت گواهان در جلسه رسیدگی و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان را ثابت دنسته  مورد را از 
مصادیق عسر و حرج دانسته و مستند به تبصره ماده 1133 و مواد 1143  و 1145 و بندهای یک و  دو از تبصره ماده 1130 و ماده 1129  
از قان�ون مدن�ی   م�واد 25 و 27 و 28 و 29  و 33  قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 خوانده را ملزم می نماید با مراجعه به یکی 
از محاضر رسمی طاق نسبت به اجرای صیغه طاق و مطلقه نمودن خواهان اقدام نماید. مدت اعتبار حکم طاق شش ما ه از تاریخ 
اباغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خو اهی اس�ت و  چنانچه زوج ظرف یک هفته از تاریخ اباغ در دفترخانه   حاضر نش�ود 
س�ر دفتر طاق  وفق تکلیف  ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عمل خواهد کرد در زمینه امور مالی نس�بت به مهریه در 
شعبه   دوم حقوقی طی دادنامه  شماره 920844 و در مورد نفقه فرزند مشترک طی دادنامه شماره 97/85 شعبه دوم حقوقی اتخاذ 
تصمیم  و منتهی به صدور رای ش�ده اس�ت و در مورد سایر دعاوی  مالی اعم از نفقه و اجرت المثل یا نحله و جهیزیه در حال حاضر 
وزجه اد عایی ندارد و عند ا للزوم پس از اجرای صیغه طاق اقدام به طرح دادخواس�ت   جد اگانه خواهد نمود س�ن  فرزند مشترک 
به بلوغ شرعی رسیده و در مورد محل زندگی و ماقات خود تصمیم می گیرد.  سردفتر طاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طاق 
وفق ماده 59  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از وجود یا عدم وجود جنین در رحم زوجه اطمینان  حاصل  کند. رای صادره  غیر 
حضوری اس�ت و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در  این دادگاه و  س�پس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر  استان خوزستان می باشد. 
رئیس  شعبه 5 حقوقی ابادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رمضان جعفر ثامری فرزند سعدون 
خواهان آقای هادی غانمی اصل با وکالت جمال دورقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای رمضان جعفر ثامری فرزند س�عدون به 
خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986310600440 شعبه 6 دادگاه 
عمومی و حقوقی شهرس�تان ابادان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/01 س�اعت 12:00 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 کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ابادان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم:  مرتضی پیرزاد فرزند نجف نشانی: استان لرستان شهرستان بروجرد شهر بروجرد روستای جعفر  
اباد مش�خصات محکوم علیه / محکوم علیهم: : عباس ابراهیم مقدم فرزند  خیرمراد نش�انی: مجهول المکان محکوم به: به موجب  
درخواس�ت اجرای  حکم مربوطه  به ش�ماره 9710098531400593 و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709978531400441 محکوم علیه 
محکوم  اس�ت به پرداخت مبلغ  1/145/000 تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ  1/435/125 ریال  هزینه دادرسی   در حق محکوم له 

و پرداخت مبلغ  نیم عشر بابت حق ااجرای حکم در حق صندوق دولت . 
3833 مسئول دفتر  شعبه  شورای حل اختاف حوزه 114 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای ایوب کیانی دارای شناس�نامه شماره 5143 به شرح دادخواس�ت به کاسه 9701400701 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  معصومه کیانی به شناسنامه شماره 163 در تاریخ 97/10/10 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1. فاطمه کیانی به ش ش 4052 فرزند متوفی 2. ایوب کیانی به 
ش�ماره شناس�نامه 5143 فرزند متوفی 3. فخر الزمان کیانی به شماره شناسنامه  2792 فرزند متوفی  4. فرنگیس کیانی به  شماره 
شناسنامه 5 فرزند  متوفی  5. ثریا کیانی به شماره شناسنامه 3316 فرزند متوفی نامبرده و رثه دیگری ندارد. و اغیر اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3836 - قاضی حوزه 114 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای صاحب احمدوند دارای شناس�نامه ش�ماره 1 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970731 از این حوزه درخواس�ت  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  محمد امرایی به شناسنامه شماره 2097 در تاریخ 89/5/4 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . اه مراد امرایی به ش�ماره شناس�نامه 46 پس�ر متوفی 2. 
داود امرایی به شماره شناسنامه 58 پسر متوفی 3.ناهید امرایی به شماره شناسنامه 1007 دختر متوفی 4. فاطمه عمرایی به شماره 
شناس�نامه 1045 دختر متوفی 5. صاحب احمدوند به ش�ماره شناسنامه 1 همس�ر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3835 - قاضی حوزه 113 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مراد میرزایی منفرد دارای شناسنامه شماره 539 به شرح دادخواست به کاسه 9701200718 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  حیدر علی میرزایی منفرد  به شناس�نامه ش�ماره 662 در تاریخ 97/7/11 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی گواهی حصر وراثت پسر متوفی 
2. محمد میرزائی منفرد به ش�ماره شناس�نامه 381 پسر متوفی 3. سعید میرزائی منفرد به شماره شناسنامه 5 پسر متوفی 3. آزاده 
میرزائی منفرد به شماره شناسنامه 3950113388 دختر متوفی 5. زینب میرزائی منفرد به شماره شناسنامه 3950126775 دختر 
متوفی 6. صبا میرزائی منفرد به شماره شناسنامه 693 دختر متوفی 7. محترم رحیمی میرزا به شماره شناسنامه 538 دختر متوفی 
8. دولت رحیمی میرزا به شماره شناسنامه 337 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3832 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت اگهی حصر وراثت 
آقای علی خبر خوش به شناسنامه شماره 3490287568  بشرح دادخواستی به کاسه 705/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالحمید  خبر خوش به ش�ماره شناس�نامه 5324 در تاریخ 1397/9/30اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به  یک_علی خبر خوش فرزند عبدالحمید به ش�ماره 
مل�ی3490287568 صادره از بوشهرپس�ر متوفی  دو_امین  خبر خوش فرزند عبدالحمید به ش�ماره ملی 3490431022 صادره از 
بوش�هر پسر متوفی س�ه _فیروزه ناطوری فرزند غامحسین  به ش�ماره ملی 1819644391صادره از آبادان همسر متوفی   چهار _

عصمت محبی فرزند ماندنی به شماره ملی 3500724132صادره از بوشهر مادر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد5. 
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف بوشهر م الف 901

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 به موجب پرونده کاسه 970788  شعبه چهارم دادگاه بوشهر خواهان محمود حیدری دادخواستی به عنوان 
اثبات مالکیت به طرفیت فاطمه مرادی،جانجان مرادی،منوچهرقیصی زاده به این دادگاه تقدیم نموده اس�ت و 
برای مورخه 1397/12/12س�اعت9 و 30 دقیقه صبح مقید به وقت رسیدگی است با توجه به اینکه خواندگان  
دعوا مجهول المکان می باش�ند جهت درخواس�ت خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاههای 
عموم�ی و انقاب در امور مدنی آگهی مذکور را در یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج خوانده می 
تواند آدرس خود را به این دادگاه اعام تا اوراق اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت آنان ارسال 

شود در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود5
 مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه 4 بوشهر   ثقفی  م الف 902

آگهی حصر وراثت
خانم خاور کریملو دارای شماره شناسنامه 168 به شرح دادخواست به کاسه 97000400689 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی نوبهاری به شماره شناسنامه 217 به تاریخ 1397/09/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- خاور کریملو فرزند علی حس�ین بشماره شناسنامه 168 متولد 
1343 صادره س�اوجباغ همس�ر متوفی 2- ناصر نوبهاری فرزند موس�ی بشماره شناس�نامه 11 متولد 1364 صادره ساوجباغ پسر 
متوفی 3- رس�ول نوبهاری فرزند موس�ی بش�ماره شناسنامه 0310171741 متولد 1368 صادره کرج پس�ر متوفی 4- عذرا نوبهاری 
فرزند موسی بشماره شناسنامه 153 متولد 1362 صادره ساوجباغ دخترمتوفی 5- کبری نوبهاری فرزند موسی بشماره شناسنامه 
3481 متولد 1358 صادره کرج دختر متوفی 6- مهناز نوبهاری فرزند موسی بشماره شناسنامه 5409 متولد 1366 صادره کرج دختر 
متوفی 7- س�کینه روزگاری فرزند قربانعلی بش�ماره شناسنامه 4651 متولد 1321 صادره کرج مادر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1872
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آگهی تغییرات شرکت مهار روان آب شرق شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 38809 و شناسه ملی 10380545302

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای براتعلی خاموشی 
ارخودی ش�ماره مل�ی 0748837817 و آقای حمی�د منصوریان 
ش�ماره ملی 5219977891 و آقای مهدی معصومی ش�ماره ملی 
0941423905 به س�مت اعضاء اصل�ی هیئت مدیره برای مدت دو 
س�ال انتخ�اب گردیدند. 1- بازرس اصلی: آقای مس�عود سرش�ار 
شماره ملی 0921834020 و بازرس علی البدل: آقای امین سرشار 
شماره ملی 0923348298 برای مدت یکسال مالی تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346892(
آگهی تغییرات موسسه رهاورد زندگی سبز پاسارگاد موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 5991 و شناسه ملی 14007480966 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/01/15 نامه شماره 920/97/125111 مورخ 1397/9/20 اداره 
کل بهزیستی خراس�ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رامتین 
ریاحی به ش�ماره ملی 0370853229 باپرداخت 4800000ریال به 
صندوق مؤسس�ه سهم الش�رکه خود را به 9900000 ریال افزایش 
داد. درنتیجه س�رمایه موسسه از 10000000 ریال به 14800000ریال 
افزای�ش یافت وماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح مذکور اصاح 
گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش 
س�رمایه بشرح ذیل می باش�د : رومینا ریاحی دارای مبلغ 100000 
ریال سهم الشرکه راضیه شیرازی دارای مبلغ 4800000ریال سهم 

الشرکه رامتین ریاحی دارای مبلغ 9900000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346894(

آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت روژان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 61494 و شناسه ملی 

14006778563
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالمجید بنیادی 
با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف ش�رکاء 
شرکت قرار گرفتند در نتیجه ماده سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
ریال به مبلغ 1010000 ریال افزایش یافت و سهم الشرکه هر یک از 
ش�رکاء به شرح ذیل می باشد : خانم اعظم یوسفی زاده صفدرآباد 
990000 ریال س�هم الش�رکه وآقای ناصر مصدق 10000 ریال سهم 

الشرکه و آقای عبدالمجید بنیادی 10000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346895(
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازگار نیک انجام تجارت 

پردیس
 درتاری�خ 1397/07/11 ب�ه ش�ماره ثبت 65842 به شناس�ه ملی 
14007870710 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تهی�ه و تولی�د و پخش و خرید و فروش و توزیع و بس�ته بندی و 
صادرات و واردات و طراحی و مونتاژ و مش�اوره و ساخت و نصب و 
راه اندازی و اجراء انواع مواد و صنایع غذایی و غیر غذایی و کلیه 
کااه�ای مجاز بازرگانی-کلیه فعالیته�ای تجاری و بازرگانی مجاز 
داخل�ی و خارجی تجارت کلی�ه کااهای مجاز،فعالی�ت در زمینه 
تج�ارت زمینی،هوایی،دریایی،خریدو فروش و ح�ق العمل کاری 
کااه�ا واردات و ص�ادرات و انجام کلیه ام�ور و مراحل مربوط به 
ثبت سفارش،امور گمرکی،ترخیص کاا پس از اخذ مجوزهای ازم 
-عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از 
کشور-اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور-شرکت 
در مناقص�ات و مزای�دات دولتی و خصوصی در داخ�ل و خارج از 
کش�ور-اخذ وام و تس�هیات بانک�ی از کلیه بانکها و موسس�ات 
مال�ی و اعتب�اری دولتی و خصوص�ی در داخل و خارج از کش�ور 
جهت ش�رکت پس از اخذ مجوزه�ای ازم و ثبت موضوع فعالیت 
مذک�ور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمیباش�د درصورت 
ل�زوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراسان رضوی 
- شهرس�تان مشهد - بخش مرکزی - ش�هر مشهد-محله آب و 
برق-بلوار هفت تیر-خیابان هفت تیر24]شهید صارمی19/38[-

پاک -9-طبقه دوم-واحد 3 کدپس�تی 9178713398 س�رمایه 
ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد علی مهاجری خراسانی 
به ش�ماره ملی 0924641371 دارنده 330000 ریال س�هم الشرکه 
آق�ای علی مهاج�ری خراس�انی به ش�ماره مل�ی 0925317128 
دارنده 330000 ریال س�هم الشرکه آقای فرش�ید گلرخ به شماره 
مل�ی 0940765357 دارن�ده 340000 ریال س�هم الش�رکه اعضا 
هیئت مدیره آقای محمد علی مهاجری خراس�انی به ش�ماره ملی 
0924641371و ب�ه س�مت رئیس هیئت مدیره ب�ه مدت نامحدود 
آقای علی مهاجری خراس�انی به ش�ماره ملی 0925317128و به 
س�مت نایب رئیس هیئ�ت مدیره به مدت نامحدود آقای فرش�ید 
گلرخ به شماره ملی 0940765357و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی 
و اوراق و نامه های عادی و اداری شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل 
و متغی�ر رئی�س یا نایب رئیس هیئت مدیره ش�رکت همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه 
روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردی�د. ثبت موضوع فعالیت مذکور ب�ه 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 )346896(
آگهی تغییرات موسسه رهاورد زندگی سبز پاسارگاد موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 5991 و شناسه ملی 14007480966 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/15 
کل  اداره   1397/9/20 م�ورخ   920/97/125111 ش�ماره  نام�ه  و 
بهزیس�تی خراس�ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- راضیه 
ش�یرازی به ش�ماره ملی 3670170952 بادریافت مبلغ 4700000 
ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 100000ریال کاهش 
داد. - رومینا ریاحی به شماره ملی 3660578061 بادریافت مبلغ 
100000ریال از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه 
حق و سمتی در مؤسسه ندارد. سرمایه مؤسسه از مبلغ 14800000 
ری�ال به 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه 
بش�رح مذکور اصاح گردید. اسامی ش�رکاء و میزان سهم الشرکه 
هری�ک پس از کاهش س�رمایه بش�رح ذی�ل میباش�د : -راضیه 
ش�یرازی دارای مبلغ 100000 ریال س�هم الشرکه - رامتین ریاحی 

دارای مبلغ9900000ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )346897(

512/41آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حامدنوری فرزند عبداله فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای یزدان 
امیری بادخور دادخواس�تی به خواس�ته اثبات عقد بیع به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل 
اختاف قوچان ارائه وبه کاسه97/661 ثبت وبرای روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت10صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه 
کثیراانتش�ار درج می گردد.ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
ش�عبه 4 شهرستان قوچان مستقردرمجتمع شماره -- به نش�انی خیابان ناصرخسرو مراجعه 
وباارائ�ه آدرس جدیدخ�ود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت ودروق�ت مقرر جهت 

رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه4شورای حل اختاف قوچان

512/42آگهی احضاریه وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای فریبرز شجیعی فرزند نظرعلی اباغ واخطارمی گردد که آقای جوادیعقوبیان 
فرزندمحمدعلی شکایتی برعلیه ایشان دائربرفروش مال غیربه دادگستری تربت حیدریه ارائه 
که پرونده به ش�ماره ش�عبه103/972015 ثبت وبه لحاظ مجهول المکان بودن متهم ودس�تور 
دادگاه وب�ه تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس�ی کیفری وقت رس�یدگی به روز 1397/11/30 
صاع�ت 9صبح تعیی�ن وبه متهم فوق اباغ می گردد که دروقت رس�یدگی جهت دفاع ازاتهام 
انتس�ابی درای�ن دادگاه حاضر ودرصورت عدم حضور باارس�ال لوایح دفاعی�ه یا معرفی وکیل 
دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدنمود ضمنا چنانچه از این پس نیاز به آگهی 

اباغ ازطریق نشر درجرایدباشد یک نوبت ومدت آن ده روز خواهدبود.رایگان
محمدی-مدیردفتر شعبه103دادگاه کیفری 2تربت حیدریه

512/43آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای سیدحسن ذبیحی ازغدی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود 
که آقای محمدصفری دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه اول شورای 
حل اختاف بردس�کن ارائه وبه کاسه1/97/511 ثبت وبرای روز شنبه مورخ 97/12/11 ساعت 
04/30عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد.شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف ش�عبه اول شهرستان بردسکن مستقردرمجتمع ش�ماره اول به نشانی خ قائم مجتمع 
ش�وراهای حل اختاف بردس�کن مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نس�خه ثانی دادخواس�ت 
وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رس�یدگی درش�ورا حاضرش�وید.درصورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختاف بردسکن

511/44آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم محمود صفرپور فرزند سیف اله پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی ابوالفضل 
بیگلری علیه شمابدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 21/961082 شما محکوم به: به 
ضمنا تائید فسخ مبایعه نامه مورخه 1390/01/20 فیمابین خواهان وخوانده ردیف اول ، خوانده 
ردیف اول به استرداد ثمن معامله قراردادی به مبلغ 2/500/000/000 تومان بااحتساب خسارات 
دادرسی 8/992/800 تومان دادرسی و5/000/000 تومان حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب درحق 

محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی درحق دولت.
مدیردفتر شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد-سعید ظفرشایسته

511/45آگهي اخطاراجرائیه
در خص�وص دع�وي خانم طاهره س�ادات صیادی کاخک�ی فرزندس�یدمحمد بوکالت از محمد 
بیاور فرزند حس�ین به خواسته مطالبه وجه مبلغ 35/200/000 ریال بابت یک فقره چک عهده 
بانک ملت به ش�ماره 1596/060843/19 به تاریخ 96/4/23 وپرداخت کلیه خسارات دادرسی 
نظ�ر به اینکه خوانده مجهول المکان می باش�ند. پیروآگهی قبلی ، رای صادره منجر به صدور 
اخطاراجرائیه گردیده ، لذا خوانده / فاطمه عس�گری فرزند غامرضا محکوم به پرداخت مبلغ 
35/200/000 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه ازسررس�یدچک تازمان 
پرداخ�ت برمبنای نرخ تورم ک�ه ازناحیه بانک مرکزی تعیین واعام می ش�ود مبلغ 595/000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبل�غ 1/267/200 ریال بابت حق الوکال�ه وکیل پرداخت5 درصد 
ازمحکوم به بابت حق ااجرای دولتی درحق دولت  می باشند، لذا مراتب وفق مقررات مواد118 
و119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج مي گردد. این اجرائیه 
ظرف ده روز پس از اباغ بموقع اجرا گذاش�ته خوانده ش�ود و پس از این براي عملیات اجرائي 

اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورااعام نمایند.
مسئول دفتر شعبه3شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/46)برگ اجرائي(
مش�خصات محکوم علیه: نام:نرگ�س ،نام خانوادگي: ارگنجی ،نام پدر: غام رضا ،ش�غل: خانه 
دار ،نش�اني محل اقامت: مجهول المکان، مش�خصات محکوم له: نام:محمدنبی ،نام خانوادگي: 
حیدری ،نام پدر: عباسعلی ،شغل: فرهنگی ،نشاني محل اقامت: سرخس-بلوار پاسداران پاک 
1 ، محکوم به: به موجب راي ش�ماره 11/48/97 تاریخ 97/1/22 ش�عبه 11 شوراي حل اختاف 
شهرس�تان تربت جام  که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنج 
میلیون ریال وهزینه دادرس�ی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ96/9/5 
درحق محکوم له وپرداخت نیم عش�ردولتی درحق دولت ، محکوم علیه مکلف اس�ت پس از 
اب�اغ این برگ اجرائي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 
66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون آیین دادرسي مدني اقدام قانوني 

از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد.کاسه پرونده:11/198/96
شعبه 11 شوراي حل اختاف تربت جام

511/47آگهی اباغ اجرائیه
 به هادی عس�گری اباغ می گردد بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره 
دادنام�ه مربوط�ه 9709977578100993 محکوم اس�ت ب�ه پرداخ�ت مبلغ250000000ریال 
وپرداخت مبلغ7/094/000 ریال به جهت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ97/3/9 
لغایت هنگام پرداخت برابر آخرین شاخص تورم بانک مرکزی درحق محکوم له بهروز شاهدی 

ظرف 10روز ازانتشارنسبت به اجرای حکم اقدام فرمائید.شماره بایگانی :970334
مدیردفتر شعبه 31دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/48آگهی 
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه زینب  رحیم زاده قطب الدینی 
که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 9709977507200601 
ص�ادره ازش�عبه192 درپرونده ش�ماره970137 محکوم ب�ه پرداخت مبل�غ 26/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته) به خواس�ته مطالبه مبلغ26/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش�ماره 
224/4890237 مورخ95/3/02( ومبلغ1/685/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ450/000 
ریال بابت هزینه درج آگهی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک مورخ95/3/2 لغایت 
یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم محاس�به درحق محکوم له آقای علی محمد زاده عکاف ونیم 
عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اق�دام نمایید درغیراینص�ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت ب�ه وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد-اعظم 
سمیعی

511/49آگهی 
پیروآگه�ی ه�ای منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه خانم لیلی اختری چش�مه 
جووه�ر فرزن�د عبدالغف�ار که مجه�ول المکان می باش�د اباغ م�ی گرددچون وف�ق دادنامه 
ش�ماره9709977514600899 ص�ادره ازش�عبه316 درپرون�ده ش�ماره970466 محک�وم به 
پرداخ�ت مبلغ30/000/000 ری�ال بابت یک فقره چک به ش�ماره 735847 مورخ1396/2/28 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید مبلغ2449000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم 
فریبا ایمانی ونیم عش�ردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اج�رای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/50آگهی 
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه اصل�ی کبکی فرزندرمضان که 
مجهول المکان می باش�د اب�اغ می گرددچون وف�ق دادنامه ش�ماره 9709977514601023 
صادره ازش�عبه316 درپرونده ش�ماره970324 محک�وم به پرداخت مبل�غ 130/000/000 ریال 
باب�ت یک فقره چک به ش�ماره 12/848621-1397/2/05 ومبل�غ2245000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک لغایت اجرای حکم درحق محکوم له 
آقای سعیدعلوی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/51آگهی 
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احسان عجمی که مجهول 
الم�کان می باش�د اباغ می گرددچ�ون وفق دادنام�ه ش�ماره 9709977514600320 صادره 
ازش�عبه316 درپرون�ده  کاس�ه 9609987514600968 محکوم به پرداخ�ت مبلغ دومیلیون 
ودویس�ت ودوازده هزاروچهارصدوپنجاه توم�ان بابت وجه التزام ومبل�غ چهارصدهزارتومان 
هزینه کارشناس�ی ومبلغ دویس�ت وده هزارودویس�ت وپنجاه تومان هزینه دادرس�ی ومبلغ 
چهل وپنج هزارتومان هزینه نش�رآگهی واس�ترداد اشه چک ش�ماره 0980/695519 عهده 
بانک صادرات درحق محکوم له بتول السادات تجلی فدکی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده 
روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
متصدی امور دفتری شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/52آگهی اباغ اجرائیه
محک�وم ل�ه: ابراهیم رزمیان فی�ض آبادی- محک�وم علی�ه: مری�م امیربربر-محمدامیربربر-

علیرض�ا قان�ع مزدکار پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به افراد ف�وق الذکر که 
مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از این دادگاه درپرونده کاس�ه 
3/960579 به موجب دادنامه ش�ماره 856-97 مورخ صادره ازش�عبه 3دادگاه حقوقی مشهد 
محک�وم علیه محکوم به پرداخ�ت مبلغ634/500/000 ریال بابت اصل خواس�ته ونیز پرداخت 
مبل�غ27/937/000 ریال بابت خس�ارات ناش�ی ازهزینه دادرس�ی ونیز پرداخ�ت حق الوکاله 
وکیل درمرحله بدوی وفق تعرفه و600/000 ریال هزینه نش�رآگهی درحق محکوم له می باشد. 
پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه 
می باش�د.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا 
مف�اد اجرائیه ص�ادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در 
یکی ازجراید کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای 
مف�اد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای 

مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42حقوقی 
سابق( 

512/30)آگهی مزایده(
ب�ه موجب پرونده اجرائی کاس�ه 970173 این اج�رای احکام محکوم علیه�م علی اکبر خلدی 
فیض آبادی وحسن س�اغندی محکوم اند به پرداخت مبلغ 86465862ریال بابت اصل خواسته 
وخس�ارات دادرس�ی وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه درحق محکوم له بان�ک ملی وهمچنین به 
پرداخ�ت 5درص�د کل محکوم به بابت نیم عش�ردولتی درحق صن�دوق دولت.باعنایت به اینکه 
ش�خص ثالثی به هویت خانم صغری ساقندی فرزند رمضان ازاموال خود جهت استیفای محکوم 
ب�ه پرونده مذکور ، میزان دوس�اعت آب کش�اورزی بهم�راه حدود دو قطعه باغ پس�ته جمعا به 
مس�احت یک هکتار دراراضی چاه موتور معروف به محمد س�لطان رامعرفی که توس�ط این اجرا 
توقی�ف وطبق نظر کارشناس�ی ب�ه مبلغ1900000000ریال ارزیاب�ی گردیده ، ل�ذا باتعیین مورخ 
1397/11/16 س�اعت 8:30 الی 9:30 صبح اعام می ش�ود مال مذک�ور ازطریق مزایده حضوری 
درموعد مقرر بفروش خواهدرس�ید طالبین به خرید می بایست درموعد مقرر بادردست داشتن 
مدارک شناس�ایی معتبر دردفتر این اجرای احکام حاضر گردیده ودرصورتی که متقاضی رویت 
مال توقیفی هس�تند حداقل پنج روز قبل ازموعد مزایده مراجعه تاترتیب بازدید ایش�ان ازمال 
توقیفی داده شود مزایده ازنرخ کارشناسی شروع وبه فردی که بااترین قیمت راپیشنهاد نماید 

واگذار خواهدشد.بهای مزایده نقدادریافت خواهدشد.
جعفری-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری مه وات

512/31)آگهی مزایده(
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه 970357 این اجرای احکام محکوم علیه حس�ن مرادی فرزند 
محمد متضامنا به پرداخت مبلغ 66/883/217 ریال درحق محکوم له بانک مهراقتصاد وپرداخت 
مبل�غ2/317/165 ری�ال بابت نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت محک�وم گردیده لذا جهت 
استیفاء دین، محکوم علیه یک قطعه باغ دارای 70-اصله نهال آلو وانگور و70-اصله نهال پسته 
وعناب س�ه ساله به مس�احت2385 مترمربع واقع درروس�تا عبد آباد-اراضی قنات-محل چاه 
واستخر دهن قنات راتعرفه که وفق مقررات توقیف وطبق نظر کارشناس به مبلغ252/685/000 
ریال ارزیابی گردیده ، لذا باتعیین مورخ 1397/11/17 ساعت9 الی 10 اعام می شود ملک مذکور 
ازطریق مزایده حضوری درموعد مقرر بفروش خواهدرسید طالبین به خرید می بایست درموعد 
مقرر بادردس�ت داش�تن مدارک شناس�ایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در 
صورت�ی که متقاضی رویت مال توقیفی هس�تند حداق�ل پنج روز قبل ازموع�د مزایده مراجعه 
تاترتیب بازدید ایش�ان ازمال توقیفی داده ش�ود مزایده ازنرخ کارشناس�ی شروع وبه فردی که 
بااترین قیمت راپیش�نهاد نماید واگذار خواهدش�د.بهای مزایده نقدادریافت خواهدش�د.محل 

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

511/32آگهی 
خواهان ش�هناز ساس�ولی دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمود براهوئی فرزند گل محمود به 
خواس�ته تنفیذ طاق تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 4دادگاه عمومی مشهد ارجاع وبه کاس�ه970823 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ1397/12/12 ساعت 8/30صبح تعیین شده است. که به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواه�ان وبه تجویز م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی وانقاب 
درامورمدن�ی ودس�تور دادگاه مرات�ب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود 
تاخوانده پس از نش�ر آگهی واطاع از مفاد آن ظرف یک ماه ازتاریخ نش�ر آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود حاضرگردد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری شهرستان 
مشهد)45خانواده سابق(

511/33آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان زهراولی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده طالب کاظمی ریک به خواسته طاق تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( مجتمع قضایی شهیدمطهری دادگس�تری شهرستان مشهد واقع درمشهد-بلوار شفا 
نبش ش�فا30 ارجاع وبه کاسه3/971057 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/12/04 
س�اعت 9صبح تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان 
وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطاع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری دادگستری شهرستان مشهد

511/34آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان معصومه ترابی باوکالت جال ضیائی دادخواستی به طرفیت خوانده اسمعیل مردانشاهی 
ب�ه خواس�ته طاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به 
ش�عبه 3دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( مجتمع قضایی ش�هیدمطهری دادگستری شهرستان 
مش�هد واقع درمشهد-بلوار شفا نبش شفا30 ارجاع وبه کاسه3/970127 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ1397/12/04 ساعت 10صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوان�ده وبه درخواس�ت خواهان وبه تجویز م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
ش�ود تاخوانده پس از نش�ر آگهی واطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی وادای توضیح 

از خواهان پیرامون حقوقات مالی وغیرمالی حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری دادگستری شهرستان مشهد

511/35آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواه�ان رض�ا گل محم�دی روئی�ن دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده آق�ای محمدرض�ا آکنده 
فرزندموس�ی مطالب�ه خس�ارت تاخیرتادیه ومطالبه خس�ارت دادرس�ی ومطالب�ه وجه چک به 
خواس�ته مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه شعبه15 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)53حقوقی سابق( به ش�ماره 15/970834 ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ 1397/11/30 س�اعت 8 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)53حقوقی سابق(

511/36آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواه�ان بانک ملت ب�ه مدیریت عاملی آقای هادی اخاقی فیض آثارباوکالت مع الواس�طه آقای 
علیرضا حمیدی دادخواس�تی به طرفیت 1-عادله طیرانی نجاران فرزند حس�ین 2-محمود ضیاء 
چمنی فرزند محمد3- مس�عود بهرامی ولی آبادی فرزند جمشید 4-مصطفی ضیاء چمنی فرزند 
محمد بخواس�ته مطالبه وجه ومطالبه خس�ارت دادرس�ی ومطالبه خس�ارت تاخیرتادیه تقدیم 
دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده وبه شماره22/950319 ثبت 
ووقت رس�یدگی برای1397/12/5 ساعت 12ظهر تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 
ودروقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضوربهم رس�اند چنانچه بعدا اباغی به وس�یله آگهی ازم 

باشد فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
مدیردفتر شعبه 22حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد-عارفی زاده 

511/37آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان بانک مهراقتصاد دادخواس�تی به طرفیت هادی سخدری فرزندمحمدوسیدناصرسعیدی 
نیافرزند سیدعلی بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قسمتی از چک وپرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وکلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 22 ارجاع گردیده وبه شماره22/971033 ثبت ووقت رسیدگی برای1397/12/18 ساعت 
9صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضوربهم 
رس�اند چنانچه بعدا اباغی به وس�یله آگهی ازم باش�د فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز 

خواهدبود.
مدیردفتر شعبه 22حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد-عارفی زاده 

511/38آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواه�ان آقای امیداس�کندری تربقان دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای اس�ماعیل نجفی به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه –مطالبه وجه بابت..- مطالبه خسارت دادرسی مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کاس�ه 9709987578600716 شعبه 36دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/12/14 
س�اعت 11:00 تعیین  که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
ب�ه علت مجهول الم�کان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوب�ت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 36دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد-مجتبی مهران فر
511/39آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به محسن اکبری فرزند علی محمد 

کاس�ه پرون�ده :971050-14دادگاه خان�واده مش�هد  وق�ت رس�یدگی :1397/12/16 س�اعت 
08/15صبح  خواهان: مریم رضایی بربری فرزند محمود خوانده:محسن اکبری فرزند علی محمد 
خواسته: مطالبه نفقه وخسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های خانواده مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه14 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  ودس�تور دادگاه وبه 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 
نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریاف�ت نماید ودروقت مق�رر باا جهت 
رس�یدگی حضوربهم رس�اند چنانچه بعدا اباغ بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یکنوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهدبود.
مدیردفتر شعبه14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد-ذاکری

512/40آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله ب�ه آقای 1-علی صم�دی 2-حامدکاظم�ی بنهنگی فرزند 1-رمضان 2-حس�ن فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای حمید طرحی دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم س�ند به 
طرفیت ش�ما به ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف قوچان ارائه وبه کاس�ه97/877 ثبت وبرای روز 
دوش�نبه مورخ 97/11/29 س�اعت 9/30صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به استناد 
م�اده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد.ش�ما می توانید قبل 
از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان قوچان مستقردرمجتمع شماره 
-- به نش�انی خیاب�ان ناصرخس�رو مراجعه وباارائه آدرس جدیدخود نس�خه ثانی دادخواس�ت 
وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه4شورای حل اختاف قوچان

511/53آگهی
محکوم له:بانک ملی ایران  محکوم علیه: آقای مسعودقاس�می پیروآگهی های 
منتش�ره درجراید بدینوس�یله به آقای مسعود قاس�می که مجهول المکان می 
باش�د اباغ می ش�ود طب�ق اجرائیه صادره از ش�عبه20دادگاه حقوقی مش�هد 
درپرونده کاسه 20/970165 به موجب دادنامه شماره 9709977579700546 
مورخ1397/05/02 صادره ازشعبه 20 محکوم علیه محکوم به مبلغ332/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته)که تاتاریخ 1397/2/11 جرائم آن محاسبه شده است( 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس ماده 13قرارداد)2/5ریال درازاء هر3/000 
ریال مانده بدهی درروز( ازتاری�خ1397/2/12 تایوم الوصول ومبلغ20/910/000 
ریال بابت خس�ارات دادرسی درحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشرحق 
اج�را ونیز هزینه های اج�را ونیز هزینه های اجرائی برعه�ده محکوم علیه می 
باش�د.بدیهی اس�ت باتوجه به غیابی بودن حکم ، اج�رای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا اباغ وقاعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 
آ.د.م  وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی ازجراید کثیراانتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس ازانتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد)47حقوقی سابق(-سعید صادقی

511/54آگهی 
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله ب�ه محکوم علی�ه آقای مجید 
وحس�ین مس�عود نژاد که مجهول المکان می باش�د اباغ م�ی گرددچون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508801120 صادره ازش�عبه 249 درپرونده ش�ماره 
970643 محکوم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ150/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2/278/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب 
هزینه دادرس�ی و450/000 ریال بابت هزین�ه درج آگهی و4/800/000 ریال حق 
الوکال�ه وکیل وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ چ�ک 96/2/2 تایوم ااداء درحق 
خواهان حجت فرامرزیان ونیم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نس�بت به اج�رای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت 
دایره اج�رای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالب�ات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان 
مشهد 

511/55آگهی 
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای اش�کان 
ش�وریده که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 
9709977500700018 صادره ازش�عبه7 درپرونده شماره محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ ش�صت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 3000000ریال 
باب�ت هزین�ه دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاری�خ سررس�ید چ�ک ها 
م�ورخ936268 به تاریخ 92/12/25 و936267 ب�ه تاریخ 92/11/12 و531943 
ب�ه تاریخ 92/12/29 درحق خواهان ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اق�دام نمایید درغیراینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نس�بت ب�ه وصول مطالبات باهزین�ه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
مسئول دفتر شعبه7شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/56آگهی اباغ اجراییه
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله ب�ه محکوم علی�ه آقای  کاظم 
ش�یخ ااس�ام زاده تنکابنی فرزندموس�ی که مجهول المکان می باش�د اباغ 
م�ی گرددچون وفق دادنامه ش�ماره صادره ازش�عبه38دادگاه حقوقی مش�هد 
درپرون�ده ش�ماره9709987578800022 محک�وم ب�ه تنظی�م سندرس�می 
درخصوص اتومبیل س�واری النترا مدل2015 به شماره انتظامی 397 ن96 ایران 
88 ونیم عش�ردولتی ش�ده اید.ظرف ده روز ازانتش�اراین آگه�ی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.شماره 

بایگانی :970051
مدیردفتر شعبه38 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد-
جوادنعیمی

511/57آگهي اباغ اجرائیه
آق�اي س�هراب گل محم�دی فرزند مهدی پی�رو آگهي هاي منتش�ره قبلي در 
خص�وص دعوي بان�ک مهر اقتصاد بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ مي ش�ود 
ک�ه پرون�ده کاس�ه32/960832 منجر به ص�دور اجرائیه بر علیه ش�ما مبني 
بربموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 2518-97/9/26 وشماره 
دادنام�ه مربوط�ه 9709977578200019 )یک فقره چک به ش�ماره 353849 
م�ورخ96/10/6 به مبلغ 225/000/000 ریال( محکوم علیهم متضامنا به پرداخت 
مبل�غ 225/000/000 ری�ال بابت اصل خواس�ته ومبل�غ 7/725/000 ریال هزینه 
دادرسی وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص اعامی بانک مرکزی 
ازتاریخ سررس�ید چک تاروز وص�ول درحق محکوم له-پرداخت نیم عش�ربه 
صندوق دولت بابت حق ااجرا ل�ذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي 
احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا 
اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه32 دادگاه عمومي مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد-برآبادی

511/58آگهي اباغ اجرائیه
خانم فاطمه عبدالهی فرزن�د ابراهیم-طیبه توانای فرزند غام پیرو آگهي هاي 
منتش�ره قبلي در خصوص دعوي آقاي سعیدگلمکانی بطرفیت شما بدینوسیله 
اباغ مي ش�ود که پرونده کاس�ه32/960936 منجر به صدور اجرائیه بر علیه 
شما مبني بربموجب درخواست  اجرای حکم مربوطه به شماره 97/9/21-6733 
وش�ماره دادنامه مربوطه 9709977578200424)سه دانگ مشاع ازششدانگ 
ی�ک قطعه 101 بلوک 5 پاک ثبتی 8328/تجمیعی 65 الی 2115 وباقیمانده49 
فرعی به اس�تثای مس�تثنیات از176اصلی بخش10مش�هد  واقع درقاسم آباد-
میثاق 34 پش�ت الکترواس�تیل زمین های نیروی انتظامی ( ضمن اثبات صحت 
واصال�ت صلح نام�ه مورخه1391/8/1 موضوع خواس�ته دع�وی خواهان والزام 
محک�وم علیهم به تنظیم سندرس�می س�ه دانگ مش�اع از 6دان�گ یک قطعه 
زمین 101 بلوک 5 پاک ثبتی8328 فرع�ی از تجمیعی 65الی2115 وباقیمانده 
49فرعی به اس�تثنای مس�تثنیات از176اصلی بخش10مش�هد واقع درقاس�م 
آبادمیثاق34 پشت الکترواس�تیل زمین های نیروهای انتظامی وپرداخت مبلغ 
2/420/000 ریال هزینه دادرس�ی ومبلغ دویست وچهل هزارتومان حق الوکاله 
وکیل درحق محکوم له محکوم می نمایند-پرداخت نیم عش�ربه صندوق دولت 
باب�ت حق ااجرا ل�ذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون�ي اجراي احکام مدني 
ی�ک نوبت در روزنام�ه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار 
بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا اخطار 
دیگري به ش�ما نخواهد ش�د مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا 

اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه32  دادگاه عمومي مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-برآبادی

511/59آگهي اباغ اجرائیه
آق�اي رحمت اله عبدالهی اس�ماعیل آباد پی�رو آگهي هاي قبل�ي در خصوص 
دعوي خانم کبری قاس�می بطرفیت شما بدینوس�یله اباغ مي شود که پرونده 
کاس�ه960032  منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبن�ي برپرداخت مهریه 
تع�داد213 عدد س�که به�ارآزادی وپرداخ�ت نفقه فرزن�د مش�ترک ازتاریخ 
ط�اق1396/10/20 ماهیان�ه مبل�غ 250هزارتوم�ان در ح�ق محکوم ل�ه ونیم 
عشردولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احکام 
مدن�ي ی�ک نوبت در روزنامه محل�ي درج مي گردد این اجرائی�ه ده روز پس از 
انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این براي عملیات اجرائي اباغ یا 
اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اعام نمائید.
مدیردفتر شعبه 10دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/60آگهی 
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه آقای مهدی 
متحدی که مجهول المکان می باش�د اباغ می گرددچون وفق دادنامه ش�ماره 
9709977500401168 کاس�ه 9709987500400810 خوانده محکوم اس�ت به 
حک�م به اعان وقوع عقد بیع فی مابین خواه�ان وخوانده ومحکومیت خوانده 
به حضور دردفترخانه اسنادرس�می نسبت به تنظیم سندیک دستگاه خودروی 
س�واری پراید به ش�ماره انتظامی 351 ج 28 ایران 84 که به ش�ماره 792 و13 
ای�ران 66 پاک تنظی�م گردیده اس�ت وپرداخ�ت خوانده مبلغ ی�ک میلیون 
وپانصدوهشتادوس�ه هزاروپانص�دو دوازده ریال درحق خواه�ان هانیه عقیلی 
صادرواع�ام می دارد. حکم صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت روز پس ازاباغ 
قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظردرمحاکم عمومی مشهدمی باشد.
مسئول دفتر شعبه4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
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رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
 آق�ای منص�ور پیکام�ی داراي شناس�نامه ش�ماره  7529  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1/97ش/1274  از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
شادروان زهرا فضایلی بشناسنامه 114 درتاریخ 93/12/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه )1(- متقاضی فوق الذکر آقا نام منصور نام 
خانوادگی پیکامی نام پدر محمود ش�ماره شناس�نامه 7529  )2(- نام غامرضا  نام خانوادگی 
پیکامی نام پدر محمود  ش�ماره شناس�نامه 223 )3(- نام علی ن�ام خانوادگی پیکامی نام پدر 
محمود ش�ماره شناس�نامه 208 )4(- نام حس�ن نام خانوادگی پیکامی نام پدر محمود ش�ماره 
شناس�نامه 224  اینجانب با انجام تش�ریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                   1637/97/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم بیوک ننه تقوی داراي شماره شناسنامه 1111 به شرح دادخواست به کاسه 1120/1/97  از 
این شعبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم خیری 
بشناسنامه شماره  998 درتاریخ 95/9/2  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر بیوک ننه تقوی داراي 
شماره شناسنامه 1111 متولد 1333 همسرمتوفی 2- اصغر خیری دارای شماره شناسنامه 855 
متولد 1362 پس�رمتوفی 3- محسن خیری دارای شماره شناسنامه 0410057851 متولد 1368 
پسرمتوفی 4- معصومه خیری دارای شماره شناسنامه 431 متولد 1355 دخترمتوفی 5- زهرا 
خیری دارای ش�ماره شناس�نامه 1600142400 متولد 1358 دخترمتوفی 6- آرزو خیری دارای 
ش�ماره شناس�نامه 10043 متولد 1365 دخترمتوفی 7- مریم خیری دارای ش�ماره شناسنامه 
0410550949 متول�د 1376 دخترمتوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
               2062     رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فاطمه نجدی داراي ش�ماره شناس�نامه 0410353078 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1129/1/97  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصوم�ه ترک حصاری بشناس�نامه ش�ماره  1040 درتاریخ 97/5/27  اقامت�گاه دائمی خود را 
ب�درود زندگ�ی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات 
فوق الذکر فاطمه نجدی داراي ش�ماره شناسنامه 0410353078  متولد 1372 دخترمتوفی 2- 
عشرت نجدی دارای شماره شناسنامه 8507 متولد 1365 دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
     2061       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت رعنا شهبازی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه9709981720500761بایگانی970775-

ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان قربانعلی ش�هبازی  فرزند مش�هدی بش�ماره 
شناس�نامه8330دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-هاش�م ش�هبازی ف قربانعلی ش 
ش56پس�رمتوفی2-لیا شهبازی ف قربانعلی ش ش806دخترمتوفی3-زهرا ش�هبازی ف قربانعلی ش ش385دخترمتوفی4-قاسم 
ش�هبازی ف قربانعل�ی ش ش4پسرمتوفی5-هاش�م ش�هبازی ف قربانعل�ی ش ش4 دخترمتوفی6-رعن�ا ش�هبازی ف قربانعلی ش 
ش37دخترمتوف�ی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1508 -مسئول دفترشعبه5 شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت محمود س�لطانی استرآبادی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده بکاسه9709981720200697با
یگانی970785-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اولی اله س�لطانی اس�ترآبادی  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-کلثوم س�لطانی ف رفیع ش ش9همس�رمتوفی2-

عمران س�لطانی اس�ترآبادی ف ولی اله ش ش 2110971916فرزند متوفی3-محمود س�لطانی اس�ترآبادی ف ولی اله ش ش48فرزند 
متوفی4-محمدس�لطانی اس�ترآبادی ف ولی اله ش ش813فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 1517-مسئول دفترشعبه2شورای حل اختاف گرگان-درویشی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای علیا کش�یری فرزند رمضان بشرح درخواس�تی که به پرونده کاسه 9709988181100190-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نم�وده واعام داش�ته که فاطمه کش�یری فرزن�د نورعل�ی بش�ماره شناس�نامه19صادره ازکردکوی 
درتاریخ94/12/15دراقامتگاه دائمی خودشهرس�تان کردکوی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت از1-علیا کشیری ف رمضان 
ش ملی2110402849ت ت1372دخترمتوفی2-یوسف کشیری ف رمضان ش ملی2110558407ت ت1374 پسرمتوفی واغیر اینک 
ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
1530-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای محمدعلی فخفوری فرزند فتح اله بش�رح درخواس�تی که بکاسه9700217-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که فتح اله فخفوری فرزند ولی اله بش�ماره شناس�نامه260صادره ازکردکوی درتاریخ97/07/16   
دراقامت�گاه دائمی خودشهرس�تان کردکوی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت اس�ت از1-غامعل�ی فخفوری ف فتح اله ش 
م2249418780ت ت1359پسرمتوفی2-نورعلی فخفوری ف فتح اله ش م2249216835ت ت1363پسرمتوفی3-کاوه فخفوری ف 
فتح اله ش م 2249850887ت ت1365پسرمتوفی4-محمد علی فخفوری ف فتح اله ش م 2249412741ت ت1358پسرمتوفی5-
زهرا فخفوری ف فتح اله ش م2249447780 ت ت1362دخترمتوفی6-ماه تابان ایات ف عباسعلی ش م2249081859ت ت 1334 
همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 
ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد 

شد.
 1529-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای س�ید علی حس�ینی فرزند سیدهادی بش�رح درخواستی که به پرونده کاس�ه 9709988181100151-این شورا ثبت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که س�ید هادی حس�ینی فرزند س�ید موس�ی بش�ماره شناسنامه33 
ص�ادره ازکردک�وی درتاریخ 97/04/03دراقامتگاه دائمی خودشهرس�تان کردکوی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت اس�ت 
از1-س�ید علی حسینی ف س�یدهادی ش ملی 2240202521ت ت1375پسرمتوفی2-زینب س�ادات حسینی ف سیدهادی ش ملی 
2240417633ت ت1393دخترمتوفی3-نرج�س خاتون زمانی ف محمدابراهیم ش ملی 2249157766ت ت1354همس�رمتوفی4-

سیدموس�ی حسینی ف س�ید غدیر ش ملی 2249242283ت ت1318پدرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی 

ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1531-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم س�کینه بهرینی فرزند اصغر بشرح درخواس�تی که به پرونده کاسه 970998818100247-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته ک�ه اصغر بهرین�ی فرزند ولی اله بش�ماره شناس�نامه 834ص�ادره ازکردکوی 
درتاریخ97/08/18دراقامت�گاه دائم�ی خودشهرس�تان کردک�وی ف�وت نم�وده و وراث حی�ن الف�وت وی عبارت اس�ت از1-فاطمه 
قائم�ی ف میریحی�ی ش مل�ی 2248495676ت ت1321همسرمتوفی2-س�کینه بهرین�ی ف اصغر ش مل�ی 2248545754ت ت 
1353دخترمتوفی3-علیرض�ا بهرین�ی ف اصغر ش ملی 2248664087ت ت1349پس�ر متوفی4-غامرضا بهرینی ف اصغر ش ملی 
2249369364ت ت1347پس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادر خواهد شد.
1538-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای محمد کیانی فرزند احمد بش�رح درخواس�تی که به پرونده کاس�ه 9709988181100194-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواه�ی انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته که  رحمت اله کیانی فرزند عابدین  بش�ماره شناس�نامه 130 ص�ادره ازکردکوی 
درتاریخ97/07/11دراقامت�گاه دائم�ی خودشهرس�تان کردک�وی ف�وت نم�وده و وراث حی�ن الف�وت وی عبارت اس�ت از1-محمود 
کیان�ی ف رحم�ت ال�ه ش مل�ی 2249129355ت ت1348پسرمتوفی2-ابوالقاس�م کیان�ی ف رحمت اله ش مل�ی 2249147116ت 
ت1353پس�رمتوفی3-آمنه کیانی ف رحمت اله ش ملی 2249177252ت ت1358دخترمتوفی4-فاطمه کیانی ف رحت اله ش ملی 
2249137935ت ت1350دخترمتوفی5-لیلی مداحی ف غفور ش ملی 2249055386 ت ت1325همس�رمتوفی واغیر اینک شورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1537-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آق�ای به�زاد منوچه�ری فرزند منصوربش�رح درخواس�تی که به پرون�ده کاس�ه 9709988181100248-این ش�ورا ثبت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که منصور منوچهری فرزند عزیزبشماره شناسنامه 59صادره ازکردکوی 
درتاریخ97/06/27دراقامتگاه دائمی خودشهرس�تان کردکوی  فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت اس�ت از1-س�یمین دخت 
منوچه�ری ف منص�ور ش مل�ی 2249177392ت ت1358دخترمتوفی2-س�عیده منوچهری ف منصور ش مل�ی 2249220743ت 
ت1363دخترمتوفی3-س�میه منوچهری ف منصور ش مل�ی 2249182108ت ت1359دخترمتوفی4-بهزاد منوچهری ف منصور ش 
ملی 2249177384ت ت1358پس�رمتوفی5-رفعت چوپان ف فرج اله ش ملی 2249092346ت ت1338همسرمتوفی واغیر اینک 
ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی 

نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1536-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

7- اجرائیه
مشخصات محکوم له : تعاونی اعتبار ثامن اائمه مع الواسطه عبدالحسین قوامی، نشانی : کرمان خ چمران نبش خ ابن سینا مشخصات 
محکوم علیه : 1- حس�ین ش�یخ اکبری ، فرزند : اصغر، نش�انی : کرمان – کرمان بل جمهوری بل حمزه ک 28 س�مت چپ منزل 3 ، 
2- خداداد میرزایی، فرزند : اکبر، نش�انی : کرمان – کرمان خ 24 آذر بعد از 4 راه ک هاش�م نادری س�مت چپ درب 6 ، 3- رس�ول 
صالحی پور خراجی ، فرزند : علی، نشانی : کرمان کرمان خ 24 آذر ک هاشم نادری سمت چپ درب 6 مشخصات نماینده یاقائم مقام 
قانونی محکوم له/ محکوم علیه : سوسن تجربه کار، فرزند : اسعد، نشانی : کرمان خ فیروزه 5 پ 20 ، نوع رابطه : وکیل تعاونی اعتبار 
ثامن اائمه مع الواس�طه عبدالحس�ین قوامی محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609973468400780 محکوم علیهم محکوم اس�ت به پرداخت  تضمینی مبلغ 175/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/02/09 و مبلغ 4/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق 

خواهان و پرداخت نیم عشر دولت در حق دولت.
211 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

8- مفقودی
برگ س�بز خودروی پژو 405 مدل 1389 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پاک 44 ص 415- 
 NAAM 01 CA 9 AR 507096 ایران 45 به ش�ماره موتور 1248836927 و ش�ماره شاس�ی
بنام اعظم حاج ملک فرزند علی به ش�ماره شناس�نامه 1819 صادره از کرمان مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

9- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983466800330 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973466801034 
خواهان : آقای علیرضا محمودی پور دهش�ترانی فرزند عطااله به نش�انی استان کرمان- شهرستان شهربابک – خاتون آباد- خیابان 
بس�یج کوچه ش�هید علیرض�ا محمودی پاک 452 خوان�دگان : 1- خانم نوربی بی فرامرزی نمداد فرزند گل مراد به نش�انی اس�تان 
کرمان- شهرس�تان بم- بم – نرماش�یر- روس�تای چمن  منزل ش�خصی 2- آقای حس�ین شمسی نیا فرزند غامحس�ین به نشانی 
کرمان- س�ه راه س�یلو- ستاد فرماندهی کل ناجا استان کرمان خواسته : 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند خودرو 
گردش�کار : خواهان دادخواس�تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق 
جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، 
لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در 
خص�وص دادخواس�ت تقدیمی خواه�ان علی رضا محمودی به طرفیت خواندگان نور بی بی فرامرزی نمداد و حس�ین شمس�ی نیا به 
خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو پژو مدل 90 به ش�ماره انتظامی 85 ج 668- ایران 65 نظر به اس�تعام شماره 97/220 مورخه 
97/6/3 مالکیت پاک بنام نور بی بی فرامرزی نمداد اس�ت توجها به س�ند ضمیمه مالکیت خودرو نیز بنام ایش�ان می باشد خواهان 
با ارایه دادخواس�ت اظهار داش�ته که خودرو فوق الذکر را وفق قولنامه شماره 2048 از آقای شمسی نیا در مورخه 96/10/3 خریداری 
نم�وده و تاکنون نس�بت به انتقال س�ند اقدامی صورت نگرفته لذا با عنای�ت به محتویات پرونده خواس�ته خواهان مقرون به صحت 
تش�خیص و مس�تند به ماده 219- 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده نور بی بی فرامرزی نمداد به انتقال سند خودرو پژو به 
ش�ماره انتظامی 85 ج 668 ایران 65 صادر و اعام می گردد و نس�بت به خوانده ردیف دوم حسن شمسی نیا به دلیل نداشتن سمت 
وفق ماده 84 قرار رد دعوا صادر می گردد رای صادره غیابی ظرف بیس�ت روز قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 

دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
330 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان

اصاحیه
  درخصوص آگهی بشماره بایگانی970770صادره ازشعبه6شورای حل اختاف گرگان احدی از 

وراث بنام نرگس نجفلوی ترکمانی شماره کدملی2230010824تصحیح میگردد.
1386-شعبه6شورای حل اختاف شهرستان گرگان

10- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983469200852 شورای حل اختاف شماره 16 شهرس�تان کرمان تصمیم نهایی شماره 970973469201136 
خواهان : آقای حمیدرضا ادهمی فرزند محمد به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خ شهید رجایی کوچه ی 35 
پاک 50 شمالی 2 خوانده : خانم نسیم ابراهیمی مقدم فرزند مجید به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه خسارت  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را 
کتبا اعام داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای 
قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت خواهان حمیدرضا ادهمی فرزند محمد به طرفیت خوانده نسیم ابراهیمی مقدم فرزند مجید به 
خواسته دریافت خسارت وارده به خودروی سواری فاو به پاک 319 ق 82 ایران 45 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات 
خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 97/10/8 و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قانونی و آگهی روزنامه و جلسه رسیدگی و همچنین 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی خسارت که به طرفین اباغ گردیده و مصون از اعتراض مانده است لذا شوری 
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 ق.آ.د.م و مواد 331- 328 قانون مدنی و مواد 1-2 قانون مسئولیت 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال بابت خسارت و مبلغ سی میلیون ریال بابت افت قیمت 
و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال هزینه کارشناس�ی و مبلغ دو میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و یکصد ریال بابت هزینه تمبر 
و مبلغ سیصد هزار ریال بابت آگهی روزنامه در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کرمان می باشد.
852 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

11- آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به تاریخ 97/9/25 خانم فاطمه نامجو باغینی دادخواستی به شماره 107/2/97/ش به طرفیت آقای منصور سادات حسنی گروه به این 
شورا تقدیم نمده و به علت مجهول المکان بودن خوانده وقت رسیدگی 1397/11/30 ساعت 10 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع 
از وقت رسیدگی در جلسه شورا واقع در باغین – خیابان امام – روبروی بلوار نماز جمعه، ساختمان شورای حل اختاف شعبه 2 باغین 
مراجعه و در جلسه شورا جهت دفاع از خود شرکت نماید و یا ایحه ای ارسال نماید عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. نظریه کارشناس احتراما در پاسخ به قرار صادره در خصوص درخواست خانم فاطمه نامجو باغینی، 
اینجان�ب ب�ه اتفاق خواهان از محل بازدید و ضمن بررس�ی و معاینه محل ، نظریه اینجانب به ش�رح ذی�ل حضورتان اعام می گردد : 
1- آدرس محل : باغین- بلوار علمدار- خیابان شهید بهشتی- کوچه شماره 8 ، 2- اظهارات خواهان : خواهان اعام داشتند که مدتی 
قبل ش�خصی به نام منصور حس�نی به عنوان بنا، اقدام به اجرای موزاییک کف حیاط ایش�ان نموده اس�ت و بعد از اتمام کار با ایشان 
تسویه حساب کرده است، در اثر بارندگی های اخیر در بیشتر قسمت های حیاط آب جمع می شود و حتی آب به داخل ساختمان نیز 
می آید، ایش�ان اعام داش�تند که در حال حاضر به ایشان خسارت وارد شده و برای اصاح می بایست مجددا حیاط ایشان موزاییک 
ش�ود ... 3- ش�رح بازدید از محل : به اتفاق و راهنمایی خواهان به محل مراجعه گردید، ضمن اینکه به ش�ماره همراه آقای حس�نی 
تماس گرفته ش�د، متاسفانه ایشان در محل حاضر نشدند، در بازدید مش�اهده گردید که قسمت حیاط منزل خواهان موازییک شده 
است ، در قسمت هایی از کف حیاط مشاهده گردید که شیب بندی درست اجرا نشده است و آب جمع می شود ، موارد به شرح زیر 
اس�ت : - قس�مت جلوی ساختمان به متراژ 19/50 مترمربع موزاییک و 6/20 متر طول س�نگ 30 سانت . - قسمتی از محوطه سمت 
درب ورودی به متراژ 15 مترمربع موزاییک. – قس�متی از محوطه س�مت دیوار غربی که موازییک ها در جهت عکس کار ش�ده اند به 
متراژ 7/5 مترمربع موزاییک. 4- با توجه به موارد باا و مش�اهدات عینی از محل در حال حاضر کار اجرای موزاییک توس�ط خوانده 
)منصور حس�نی( دارای ایراد و اش�کال می باشد و به دلیل شیب بندی نامناسب در قس�مت هایی از کف حیاط در زمان بارندگی آب 
جمع می ش�ود بنابراین برای اصاح می بایس�ت موزاییک های آن قس�مت از کف حیاط که آب جمع می شود به همراه مات سیمان 
برداشته شود و مجددا فرش موزاییک با رعایت شیب بندی مناسب و اصولی انجام شود، لذا خسارت وارده جمعا به مبلغ 18/500/000 

ریال )هیجده میلیون و پانصدهزار ریال( برآورد و تعیین می گردد، مراتب جهت اطاع و اقدام به شورای محترم تقدیم می گردد.
107 شورای حل اختاف شماره 2 باغین شهرستان کرمان

12- حصروراثت
آقای خلیل اله رس�انه فرزند محمدعلی دارای شناس�نامه 3200009618 شرح دادخواست شماره 97/582/3  مورخ 97/9/10 توضیح 
داده ش�ادروان محمدطاها رسانه فرزند خلیل اله بشناس�نامه 6050402833  در تاریخ 1397/6/7 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- خلیل اله رسانه فرزند محمدعلی ش.ش 3200009616 متولد 1368 پدر متوفی. 2- مژده صالحی زاده 
ر ئیس�ی فرزند خداداد ش.ش 10423 متولد 1367 مادر متوفی. نامبرده به غیر از ورثه فوق وراث دیگری ندارد. جمع کل وراث 2 نفر 
می باش�د.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
582 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
رس�تم نصیری اصل دارای شناس�نامه شماره 271 بشرح دادخواست به کاسه 970452 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جبرائیل نصیری اصل بشناس�نامه یک در تاریخ 97/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- رس�تم نصیری اصل فرزندجبرائی�ل ش ش271ت ت42فرزندمتوفی2.یوس�ف نصیری اصل 
فرزندجبرائیل ش ش330ت ت49فرزندمتوفی3.ش�هرام نصیری اصل فرزندجبرائیل ش ش398ت ت53فرزندمتوفی4.محرم نصیری 
اصل فرزندجبرائیل ش ش24ت ت65فرزندمتوفی5.فرحنازنصیری اصل فرزندجبرائیل ش ش356ت ت51فرزندمتوفی6.فرح نصیری 
اصل فرزندجبرائیل ش ش6400012257ت ت56فرزندمتوفی7.س�ارانصیری اص�ل فرزندجبرائیل ش ش488ت ت57فرزندمتوفی8.
قمری نصیری اصل فرزندجبرائیل ش ش492ت ت58فرزندمتوفی9.اوصاندوق جاهدوس�ت فرزندغام ش ش11ت ت23همسرمتوفی 
.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3788- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط – نادرزمانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خدیجه خانم موائی بالو دارای شناس�نامه ش�ماره 44 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 57/971291از این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان یحیی امامی قراحس�نلو بشناس�نامه 706 در تاری�خ 81/11/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-خدیجه خان�م موائی بالو فرزندمحمد ش ش44 مادرمتوفی.اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حس�بی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
3800- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی حصر وراثت
بانو :ش�ها  ش�هرت: ش�معونی اهوازی نام پدر: سوید  بشناس�نامه : 9293 صادره از: اهواز درخواس�تی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم تسواحن شهرت: رطیع بشناسنامه 13354 صادره: اهواز در تاریخ 1396/1/14 در اهواز  
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  شها شمعونی اهوازی ش ش 9293 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 2 – مریم 
ش�معونی اهوازی ش ش 432 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 3 – قس�یمه ش�معونی اهوازی ش ش 3912 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 
4 – رحیمه ش�معونی اهوازی ش ش 819 صادره اهواز ) دختر متوفی ( 5 – فهیمه ش�معونی اهواز ش ش 37309 صادره اهواز ) دختر 
متوفی ( 6 – جاسم شمعونی اهوازی ش ش 1631 صادره اهواز ) پسر متوفی ( 7 – محمد شمعونی اهوازی ش ش 286 صادره اهواز ) 
پسر متوفی ( 8 – مهدی شمعونی اهوازی ش ش 286 صادره اهواز ) پسرمتوفی (  9 – قاسم شمعونی اهوازی ش ش 37308  صادره 
اهواز ) پس�ر متوفی ( واغیر . اینکه با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 10/35  -شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص شکایت آقای عناد بریهی به طرفیت متهم آقای جعفر خضیراوی به اتهام حمل ساح، قدرت نمایی و اخال در نظم عمومی 
و ایراد جرح عمدی و تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان استان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک 
اس�تان خوزستان )16 کیفری استان سابق( واقع در اس�تان خوزستان - شهرستان اهواز - خرم کوشک - ابتدای نیوساید - مجتمع 
قضایی ش�هید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کاس�ه 9509986119400753 و شماره بایگانی 960130 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1398/04/10 و س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده اس�ت که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواس�ت شاکی و به تجویز تبصره 
ی�ک م�اده 394 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دس�تور دادگاه مراتب دو نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگه�ی می ش�ود تا متهم پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن ب�ه دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل در وقت 
مق�رر ف�وق جهت رس�یدگی حاض�ر گردد.ضمنا" نتیجه عدم حضور صدور رای می باش�د. نوب�ت اول :   24 /   10 /  97    ؛  نوبت دوم  

 97 /  11  /  4  :
3562 -دفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری استان سابق(

آگهی وقت رسیدگی
نظر به اینکه پرونده آقایان  اسماعیل رضایی فرزند غام و مهدی مرادی فرزند بندر هردو متهم به مشارکت در آدم ربایی و تهدید و 
لواط به عنف نس�بت به شاکی به کاس�ه 940086 در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان ثبت و وقت رسیدگی آن مورخه 
1398/01/24 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت متواری بودن متهمین و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دس�تور دادگاه مراتب دو نوبت و به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی 
می شود. بدینصورت که از آخرین آگهی تا وقت رسیدگی یک ماه فاصله باشد تا متهمین پس از نشر آگهی و اطاع در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند. نوبت اول :   24 /   10 /  97    ؛  نوبت دوم  :  4  /  11  / 97
  3563 -مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )1کیفری استان سابق( - علی 
ملکی

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  535/7/97
مش�خصات محکوم له: نورالدین نعمتی یوشانلوئی بنشانی اسامشهرخ امام محمد باقر ک18 شهید شفیعی پ28 مشخصات محکوم 
علیه: مریم س�ااریان مجهول المکان به: بموجب دادنامه شماره 572 مورخ شورای حل اختاف شعبه7 که وفق دادنامه شماره شعبه 
دادگاه تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل کرده اس�ت حکم به محکومیت خوانده به تنظیم س�ند رس�می مالکیت خودرو وانت پیکان 
ب�ه ش�ماره انتظامی 38 ایران/  283 د 28 بابت اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی به مبلغ 134000 ریال درح�ق خواهان صادرگردید 
وهمچنین  پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف 
ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن 
میسرباشد و در صورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم 
کنداگرمالی ندارد صریحا«اعام نماید هرگاه ظرف س�ه س�ال بعدازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده34 
اج�رای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مص�وب 79/1/21 وهمچنین مفادقانون نحوه 

اجرای محکومیتهای مالی مصوب10آبان1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 3727
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

آگهی ثبت طاق 
آقای قنبر هاش�م آبادی فرزند رمضان  به اطاع جنابعالی میرس�اند که زوجه شما فاطمه کاظمی  با شرایط دادنامه طاق 970301043 
ش 1 خانواده ش�یروان غیابا طاق داده ش�ده اس�ت که به ش�ماره ترتیب 496 بتاریخ 1397/10/18 در دفتر خانه طاق 39 ش�یروان 

ثبت گردید. 10
حسن اشرفی زیارتی – سر دفتر ازدواج 42 و طاق 39 شیروان 

آگهی مزایده نوبت اول 
 در مورد پرونده اجرائی کاس�ه 971561 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد  فیمابین محکوم له آمنه رحمتی  و محکوم علیه حس�ین 
رضای�ی ب�ا موض�وع مطالبه مهریه  ی�ک قطعه زمین  واقع در بجنورد  - خ فردوس�ی – کوچه ش�هید یزدانی  که ب�ا عنایت به انجام 

کارشناسی  به مشخصات ذیل الذکر : 
1- ملک تحت پاک ثبتی 6745 فرعی  از 164 اصلی  بخش 2  بجنورد  که ارزش ملک توس�ط  کارش�ناس رس�می دادگس�تری به 
مبلغ 550/000/000 ریال ارزیابی گریدده اس�ت و اینکه پس از س�یر مراحل قانونی  مقرر گردیده  ملک مذکور در روز  دوشنبه  مورخ 
1397/11/06 س�اعت 11/30 الی 12/00  و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د. 
بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و 
در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد ش�د و ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. و در 
ص�ورت ع�دم پرداخت الباقی ) نود درصد( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کس�ر هزینه های مزای�ده به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید می گردد15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – ظفری 

متن آگهی
آگهی اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم  به آقای رضا احمدی  فرزند سبز علی خواهان آقای حسن حسن زاده دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای رضا احمدی فرزند  س�بزعلی  به خواس�ته مطالبه طلب  مطرح  که به این ش�عبه ارجاع  و به ش�ماره پرونده 
کاس�ه  97/63/ح1 ش�ورای حل اختاف شهرستان جاجرم  ثبت و وقت رس�یدگی  مورخ 97/11/27 ساعت 16:00  تعیین که حسب 
دس�تور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی  به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود  نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در ش�ورای حل 

اختاف سنخواست حاضر گردد . 13
مسئول دفتر حوزه یک شورای حل اختاف شهرستان جاجرم – شهر سنخواست علیرضا یزدانی 

متن آگهی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی  و دادخواس�ت و ضمائم  به آقای رضا احمدی  فرزند س�بز علی خواهان آقای حس�ن شبانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای رضا احمدی فرزند  س�بزعلی  به خواس�ته مطالبه طلب  مطرح  که به این ش�عبه ارجاع  و به ش�ماره پرونده 
کاس�ه  97/64/ح1  حوزه یک ش�ورای حل اختاف شهرس�تان جاجرم  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/11/27 ساعت 15:00  تعیین 
که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی  به دفتر ش�ورا 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود  نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورای 

حل اختاف سنخواست حاضر گردد . 13
مسئول دفتر حوزه یک شورای حل اختاف شهرستان جاجرم – شهر سنخواست علیرضا یزدانی 

متن آگهی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی  و دادخواس�ت و ضمائم  به آقای رضا احمدی  فرزند س�بز علی خواهان آقای ناصر 
حس�ن زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای رضا احمدی فرزند  سبزعلی  به خواسته مطالبه طلب  مطرح  
که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کاسه  97/62/ح1  حوزه یک شورای حل اختاف شهرستان جاجرم  
ثبت و وقت رس�یدگی  مورخ 97/11/27 س�اعت 15:30  تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار 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 شورای حل اختاف سنخواست حاضر گردد . 13
مسئول دفتر حوزه یک شورای حل اختاف شهرستان جاجرم – شهر سنخواست علیرضا یزدانی 

آگهی مفقودی 
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی سواری پیکان مدل 1381  به شماره پاک ایران 
26-512 ص 56  و شماره موتور  11158185789 و شماره شاسی 81584152 به نام 

امید اخباری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709982610800088 ش�عبه 8  دادگاه عمومی و حقوق�ی کرج تصمیم نهایی 
شماره 9709972610800709 خواهان: آقای مهدی گودرزی فرزند محمدعلی  به نشانی استان 
البرز شهرس�تان کرج شهر کرج مهرویا میدان  مادر به سمت خیابان  درختی روبروی مدرسه 
معل�م مجتم�ع 117 طبقه 2  واح�د 4 خوانده: خانم مهوش ش�کرچیان فرزند محمد به نش�انی 
مجهول المکان خواس�ته: اعس�ار از پرداخت هزینه دادرس�ی گردش�کار: خواه�ان به طرفیت 
خوانده دادخواس�تی بش�رح فوق الذکر ارائه نموده دادگاه پس از اعام ختم دادرس�ی به شرح 
آتی مبادرت به انش�اء رای می نماید. رای  دادگاه در  خصوص دادخواست آقای مهدی گودرزی 
فرزند محمدعلی به طرفیت خانم مهوش ش�کرچیان فرزند محمد به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس�ی در مرحله نخس�تین نظر به اینکه استشهادیه پیوس�ت دادخواست و شهادت 
ش�هود معرفی ش�ده از س�وی  خواهان دالت بر ا عس�ار  خواهان از پرداخت هزینه دادرس�ی 
دارد و خوانده نیز دلیل  مخالفی ارائه ننموده اس�ت لذا دادگاه خواس�ته خواهان را وارد دانسته 
و مس�تندا به مواد 504، 506 و 507  قانون آیین دادرس�ی مدنی  حکم بر قبول اعس�ار نامبرده 
و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرس�ی صادر و اعام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان البرز می باشد. 
88 رئیس شعبه 8 دادگاه  حقوقی کرج 

آگهی حصر وراثت 
خانم معصومه نصیر هیودی فرزند حسین به شماره شناسنامه 768 صادره از دزفول در خواستی 
به ش�ماره 9709987078700471 به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح د اده 
که مرحوم غامرضا قالبی حاجی وند فرزند علیرضا به ش�ماره شناسنامه 724 صادره از دزفول 
در تاریخ 1397/08/29 در شهرستان دزفول فوت ورثه اش عبارتند  از: 1. متقاضی فوق )زوجه 
متوف�ی(  2. آرمان قالبی حاجی وند به ش�ماره شناس�نامه 1991027346 ص�ادره از دزفول 3. 
ابوالفضل قالبی حاجی وند به ش�ماره شناسنامه 1991307713  صادره از دزفول پسران متوفی 
4. زیبا قالبی حاجی وند به ش�ماره شناس�نامه 199065708 صادره از دزفول  5. س�میه قالبی 
حاجی  وند به شماره شناسنامه 1990787657 صادره از دزفول دختران  متوفی و اغیر پرونده 
کاس�ه 970487 در این ثبت گردید اینک  با انجام تش�ریفات قانون�ی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا  هر کس اعتراض د ارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 
نشر  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  و اا گواهی صادر و هر وصیت ناممه بجز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط  است. 
144 شعبه 7  شورای حل اختاف شهرستان دزفول 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی همتی  گرده فرزند مالک به شرح پرونده کاسه  82 سیار این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده اند که شادروان مالک همتی گرده با کد ملی 1464764166 در تاریخ 1397/10/08 در  اقامتگاه دائمی خو د بدرود حیات گفته و 
رثه آن  مرحوم منحصر اس�ت به: 1. علی همتی کرده کد ملی 1465769961 پس�ر متوفی 2. اکبر همتی کرده کد ملی 1467789143 
پس�ر متوفی 3. عس�گر همتی کرده کد ملی 1467024864 پس�ر متوفی 4. رحیمه همتی کرده کد ملی 1464767556 دختر متوفی  
5. رقی�ه  همتی کرده کد مل�ی 1464769389 دختر متوفی  6. فاطمه همتی کرده کد ملی 1464768536 دختر متوفی 7. س�کینه 
همت�ی کرده  کد مل�ی 1464770956 دختر متوفی 8. مریم همتی کرده کد ملی 1464772487 دختر متوفی 9.  صغری همتی کرده  
کد ملی 1464768161 دختر متوفی 10. فرنگیز  جابری  کد ملی 1466874684 همس�ر متوفی  ا ینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  آگهی می  نماید هر کس ا عتراض د ارد و یا  وصیت نامه  ای از متوفی نزد او باش�د  از تاریخ نش�ر 
آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا  تقدیم دارد  و اا گواهی صادر و هر  وصیت نامه جز س�ری و رس�می که بعد از مو عد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
10999991 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین – محمود ایمانی 

آگهی حصر وراثت 
آقای آرزو  فیض زاده کریق دارای  شناسنامه به شماره 4990006909 به شرح پرونده کاسه 97001657 این شورا  درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و  چنین توضیح د اده که ش�ادروان اقبال آذری حمیدآباد به ش�ماره شناس�نامه 13 در تاریخ 1395/11/14 در ا 
ردبیل  اقامتگاه د ائمی خود بدرود حیات گفته و رثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. ش�هناز حس�ن خانپور فرزند صفر علی ش�ماره 
شناسنامه 2533 زوجه متوفی 2. مهناز آذری حمیدآباد فرزند اقبال شماره شناسنامه 17674 فرزند متوفی 3. الهام آذری حمیدآباد 
فرزند اقبال شماره شناسنامه 25933 فرزند متوفی 4. آرمان آذری حمیدآباد فرزند اقبال شماره شناسنامه 5356 فرزند متوفی  5. 
بابک آذری حمیدآباد فرزند اقبال ش�ماره شناس�نامه 30193 فرزند متوفی 6. شهریار آذری حمیدآباد فرزند اقبال شماره شناسنامه 
1354 فرزند متوفی 7. شهرام آذری حمیدآباد فرزند اقبال شماره شناسنامه 18282 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزب�ور را در ی�ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بااثر خواهد بود. 
10999989 رئیس شعبه یازده شورای حل اختاف  اردبیل 

آگهی حصر وراثت
آقای داود نظری دارای ش�ماره شناسنامه 3297 به شرح دادخواست به کاسه 97000400835 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل نظری به شماره شناسنامه 398 به تاریخ 1383/05/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- عزیزه ش�هبازی فرزند جعفر بش�ماره شناسنامه 1 متولد 1337 
صادره هش�ترود همس�ر متوفی 2- محس�ن نظری فرزند اسماعیل بش�ماره شناس�نامه 4793 متولد 1366 صادره کرج پسر متوفی 
3 – داود نظری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 3297 متولد 1358 صادره ساوجباغ پسر متوفی  4- زیبا نظری فرزند اسماعیل 
بش�ماره شناس�نامه 4890007296 متولد 1368 صادره س�اوجباغ دختر متوفی 5- ملیحه نظری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 
1832 متولد 1364 صادره کرج دختر متوفی 6- مریم نظری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 611 متولد 1361 صادره هشتگرد دختر 
متوفی 7- زهرا امراه زاده فرزند نقدعلی بش�ماره شناس�نامه 170 متولد 1304 صادره هش�ترود مادر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1873

اباغ رای 
پرونده کاس�ه 9609983051400753 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد تصمیم نهایی شماره 97099773051400282 
. خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه ترابی وناشی فرزند قاسم علی به نشانی قزوین – آبیک – خ طالقانی روبروی بانک 
مس�کن س�اختمان مهدی طبقه 2 . خوانده گان : 1- آقای محمد فاح ش�میرانی فرزند عباس به نش�انی تهران اسامشهر – شهرک 
واوان خ بهش�تی کوچه 48 ش�رقی 2- آقای مجتبی فاح شمیرانی فرزند محمد به نشانی استان البرز – شهرستان ساوجباغ – شهر 
هش�تگرد خ مصلی روبروی درمانگاه فرهنگیان طبقه زیرین اماک وایت کلپ آرس�ام- . خواسته ها : 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه 
خس�ارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خس�ارت دادرس�ی . به تاریخ 1397/03/30 پرونده کاس�ه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر است 
ش�ورا با توجه به محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای  ش�ورا . در خصوص  
دادخواس�ت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه ترابی وناش�ی به طرفیت آقایان محمد و مجتبی فاح شمیرانی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 60/000/000 ریال و هزینه دادرس�ی/ خس�ارت تاخیر تادیه به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و 
ارائه اصول اس�ناد لذا ش�ورا خواس�ته خواهان را ثابت و وارد دانس�ته و به اس�تناد مواد 198 و 519 قانون آینن دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/130/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
و خس�ارت تاخی�ر تادیه از سررس�ید تا زمان پرداخت و حق الوکال�ه وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ص�ادر و اعام می دارد . رای 
صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�ورا و ظرف  بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

محاکم حقوقی نظرآباد می باشد .
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد- عزیزیان  نظرآباد : 1874   

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

برابر رای ش�ماره 139760309030000740 مورخ 1397/09/13 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان 
های فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین- البرز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سهیا بهرامی 
زاغه به شناس�نامه ش�ماره 858 کد ملی 5589379261 صادره قروه فرزند عباس در شش�دانگ یک باب خانه به مساحت 387/22 
متر مربع واقع در قطعه اول افرازی در پاک ش�ماره 13 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین و انتقال عادی مع الواس�طه از 
آقای ذبیح اله علیرضایی مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم 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: 1397/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/09  م الف: 171/22 17

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز- شعبان عسگری
آگهی حصر وراثت 

آقای محمد جانی دارای ش�ماره شناس�نامه 372 به ش�رح دادخواست 970602 از این شورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان نصرت اله جانی به ش�ماره شناس�نامه 113 مورخه 69/10/7 در اقامتگاه دایم�ی خود بدرود حیات 
گفته ورثه حین الفوت آن روانش�اد منحصر اس�ت به: 1- غامرضا جانی ش م 4321656176 فرزند متوفی- 2- احمدعلی جانی ش 
م 4321657008 فرزن�د متوف�ی- 3- محرم جان�ی ش م 4321658055 فرزند متوفی- 4- رقیه جان�ی ش م 4323859376 فرزند 
متوف�ی- 5- س�کینه جانی ش م 4321656400 فرزند متوف�ی- 6- مریم جانی ش م 4321658365 فرزن�د 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 ای از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد.12
م الف: 173/22  مورخه: 97/10/24   قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- سید 
افشین میرسعید قاضی 

آگهی حصر وراثت 
آقای حبیب نبی دارای ش�ماره شناس�نامه 5909953990 به شرح دادخواست 970625 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حمیدرضا نبی به ش�ماره شناسنامه 0452332001 مورخه 97/9/16 در اقامتگاه دایمی خود 
بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن روانش�اد منحصر اس�ت به: 1- زینب نبی ش م 5900021424 خواهر متوفی- 2- زهرا نبی ش 
م 5909655442 خواه�ر متوف�ی- 3- طیبه نب�ی ش م 5909655450 خواهر متوفی- 4- صغری نب�ی ش م 5909655681 خواهر 
متوف�ی- 5- حبی�ب نبی ش م 5909953990 برادر متوفی- 6- کبری نب�ی ش م 5909980211 خواهر متوفی- 7- فاطمه نبی ش م 

0452304301 خواهر 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 ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد. م الف: 2805/15 مورخه: 97/10/24  15
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- داود رضائی 

مفقودی 
پ�اک موت�ور س�یکلت ب�ه ش�ماره انتظام�ی 524-261 57 ای�ران مدل 90، ش�ماره شاس�ی 
125E9003832***N2D و ش�ماره موت�ور 156FMI*1007412* ب�ه نام ابوطالب رش�یدی 

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

اگهی
ش�ماره کاس�ه پرونده:99/6/96        تاریخ صدور رای: 97/7/22              ش�ماره دادنامه:97/480 مرجع رس�یدگی: قاضی ش�ورای 
حل اختاف شهرس�تان مسجدس�لیمان   خواهان: مجید ابولی خواه   آدرس: مسجدسلیمان_ بازار چشمه علی_پشت دبستان سینا 
خوانده:1-همت کریمی2-داریو ش طاهری زاده آدرس: 1-مسجدس�لیمان-مال جونکی بعد از مس�جد رو به روی مدرسه دولتی امام 
س�جاد  خواس�ته : مطالبه  رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت خواهان آقای مجید ابولی خواه فرزند خدایار بطرفیت 1. همت 
کریمی 2. داریوش طاهرزاده بخواسته مطالبه مبلغ چهارصد هزار تومان بابت یک راس بره ماده به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخی�ر تادیه تا زمان اجرای حکم ، بدین توضیح که خواهان بیان داش�ته ک�ه در تاریخ 94/4/24 یک راس بره ماده به مبلغ چهارصد 
ه�زار تومان فروختم که قرار ش�د پ�س از چهل روز ثمن معامله را به بن�ده پرداخت نماید لیکن تا کن�ون از پرداخت ثمن خودداری 
نموده اس�ت . لذا قاضی ش�ورا با بررسی اوراق و محتویات  پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به حضور خوانده ردیف دوم در جلسه 
رس�یدگی و عدم دفاع موثر دعوی خواهان را وارد دانس�ته و مس�تندا بمواد 10-219-220 قانون مدنی و مواد 198-515-523 قانون 
آیی�ن دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخ�ت مبلغ چهارصد هزار تومان بابت یک راس بره ماده به انضمام 
هزینه ای دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم صادر و اعام می نماید رای نس�بت به خوانده ردیف دوم بدلیل عدم 
توجه دعوی به اس�تناد تبصره 4 ماده قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می نماید رای صادره حضوری اس�ت و 

پس از اباغ بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی مسجدسلیمان می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف مسجدسلیمان-علی زلقی                شماره:6752

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9700336
بدین وس�یله به خانم مهناز قزلو فرزند محمد حس�ن تاریخ تولد 1340/11/16 ش�ماره ملی: 0040697878 ش�ماره شناسنامه: 1705 
ب�ه نش�انی گرمس�ار بلوار صدوقی کوچ�ه پیک پ 5 و خان�م فاطمه قزلو فرزند محمد حس�ن تاری�خ تولد: 1335/6/1 ش�ماره ملی: 
0047131330 ش�ماره شناس�نامه: 756به نشانی گرمس�ار بلوار صدوقی کوچه پیک پ5  فعا مجهول المکان می باشند خانم شراره 
کریمی به موجب سند نکاحیه شماره 952-94/6/1 مبنی بر وصول مهریه به مبلغ 177/500/000 ریال اصل و 8/875/000 ریال حقوق 
دولتی علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده که پرونده به کاسه 9700336 در این اجرا تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور اجرا 
اباغ اجرائیه در نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را معرفی 
نماید لذا با تقاضای بس�تانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد اس�ناد رس�می ازم ااجرا، اجرائیه صادره فوق الذکر در یک 
نوبت در روزنامه های کثیراانتشار آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه 
محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب میگردد. ازم به تذکر است که 

بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال فقط یکبار منتشر و آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد.  
م الف: 993                مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار- 
مهدی صابری منش

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970744/شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان بدینوس�یله به هادی روائی فرزند  محمد رضا مجهول المکان اخطار 
میگردد خواهان تعاونی اعتبار امیدجلین گرگان درحال تصفیه با مدیریت عباس صابر با وکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین 
دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواس�ته  مطالبه وجه-مطالبه خسارات دادرسی-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه به شورای حل اختاف 
تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جه�ت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه16شورای حل اختاف گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که بتاریخ97/11/27ساعت8/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه 

نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1550-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970733/شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان بدینوس�یله به علی اصغر نادری فرزند  حس�ن 
مجه�ول الم�کان اخطار میگ�ردد خواهان بانک مهراقتصاد با مدیریت رس�ول س�عیدی حقیقت دادخواس�تی 
بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه ومطالبه خس�ارات دادرسی به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده است 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جه�ت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” ب�ه ماده 73 قانون آئین دادرس�ی 
مدن�ی مراتب دریکنوب�ت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه16ش�ورای 
ح�ل اختاف گرگان حاضر ونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرس�ی 
که بتاریخ97/11/28س�اعت8/45صبح تعیین شده است ش�رکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط 

یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1546-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970764/شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان بدینوسیله به میثم نجفی مجهول المکان اخطار 
میگردد خواهان بانک قوامین استان گلستان دادخواستی بطرفیت شما به خواسته  مطالبه وجه-مطالبه خسارت 
دادرسی-مطالبه خسارت تاخیرتادیه به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت 
آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفی�ن نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفتر شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان حاضر ونسخه 
ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که بتاریخ97/11/27ساعت9صبح تعیین 

شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1548-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970677/شعبه16ش�ورای ح�ل اختاف گرگان بدینوس�یله ب�ه خدیجه فروتن خ�واه فرزند  
تیمورمجه�ول الم�کان اخطارمیگردد خواه�ان تعاونی اعتبارامیدجلی�ن درحال تصفیه با وکالت مع الواس�طه 
موسس�ه کاسپین دادخواستی بطرفیت شما به خواس�ته  مطالبه وجه سفته-مطالبه خسارات دادرسی-مطالبه 
خس�ارت تاخیرتادیه به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه 
فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول 
المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه16شورای حل اختاف گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که بتاریخ97/11/27ساعت8/45صبح تعیین شده است 

شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1547-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاسه 9709988323200663 
ش�عبه 12 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب کرمانش�اه متهمین 1. محمد جواد ویسی فرزند داراب 2. احسان 
جعفری فرزند جهانبخش به اتهام مش�ارکت در س�رقت تعزیری مش�دد موضوع ش�کایت مصطفی ذهابی فرد 
فرزند صفدر تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان  و عدم امکان اباغ احضاریه 
و عدم دسترسی به آنها  مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مارالذکر 
جهت پاس�خگویی به ا تهام خویش حاضر ش�وند. در صورت  عدم حضور در مهل�ت مذکور تصمیم ازم گرفته 

خواهد شد. 
1176 دادیار شعبه 12  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 9709988323200682 ش�عبه 12 دادیاری 
دادس�رای عمومی و انقاب کرمانشاه آقایان 1. فردین انگزی به اتهام مباشرت در سرقت تعزیری مشدد موضوع شکایت خانم نرگس 
س�یاه بانی و صادق رضایی فر و س�امان پور مست 2. علی میر صیدی به اتهام مشارکت در سرقت تعزیری  از منزل مسکونی موضوع 
ش�کایت خانم عاطفه کرد امیری تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان  و عدم امکان اباغ احضاریه و 
عدم دسترس�ی به آنها  مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مارالذکر جهت پاسخگویی به ا 

تهام خویش حاضر شوند. در صورت  عدم حضور در مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1175 دادیار شعبه 12  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اج�رای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کاس�ه 970998323200509 ش�عبه 12 دادیاری 
دادس�رای عمومی وانقاب کرمانش�اه آقای تورج حمزه ای فرزند فتح اله به اتهام  مباش�رت در سرقت تعزیری موضوع شکایت آقای 
اس�داله صفایی  تبار فرزند ش�رف خان حس�ب قرار جلب به دادرسی شعبه محترم 103 دادگاه کیفری 2 کرمانشاه تحت قرار دارند .با 
توج�ه به معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به آنها مرات�ب یک نوبت در روزنامه آگهی 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مارالذکر جهت پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور در مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. 
1174 دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و ا نقاب شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم اس�د قنبری به اتهام توهین و تهدید س�اده مو ضوع ش�کایت محمد آب متین از طرف این 
ش�عبه دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه به ش�ماره پرونده 9609988604200605 و کاسه بایگانی 970016 
تحت تعقیب اس�ت و اباغ اخطاریه به ایش�ان ممکن نگردیده بدینوس�یله در اجرای م�اده 174 قانون آیین د 
ادرسی امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ  انتشار آگهی در شعبه ششم 
د ادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کر مانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صو 

رت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1173 مدیر دفتر شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظ�ر ب�ه اینک�ه متهم مجتبی حس�ینی ب�ه اتهام تهدید با س�اح گ�رم – نگه�داری و حمل س�اح غیر مجاز 
موضوع ش�کایت مرتضی حس�ینی از طرف این شعبه دادس�رای عمومی و انقاب کرمانش�اه به شماره پرونده 
9509988322600086 و کاسه بایگانی 950094 تحت تعقیب است و اباغ  اخطاریه به  ایشان  ممکن نگردیده 
بدینوسیله  در اجرای ماده 174 قانون آیین د ادرسی امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف 
یکماه از تا ریخ انتش�ار آگهی در شعبه شش�م دادیاری  د ادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه جهت 
پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر ش�وند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1172 مدیر دفتر شعبه ششم د ادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه 

آگهی تغییرات شرکت راه سازان راهوار سهامی خاص به 
شماره ثبت 10735 و شناسه ملی 14004191436 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 1397/09/20 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - اعضای 
هیئ�ت مدی�ره عبارتنداز: محمد دوس�تی انارکی به کد ملی 
2122753250 تلناز نوروزی به کد ملی 2020103931 اشکان 
دوستی انارکی به کد ملی 2122557291 برای مدت دو سال 
انتخ�اب ش�دند . - بارعایت ماده147ایح�ه اصاحی قانون 
تجارت ارس�ان میرفندرس�کی به کد مل�ی 2032114828 
به س�مت بازرس اصلی و سیداحسان حس�ینی منش به کد 
ملی 2121762711 به س�مت بازرس عل�ی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراانتشارحمایت 
جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخ�اب ش�د. - ترازنامه و 
حس�اب سود و زیان شرکت منتهی به سال 95مورد تصویب 

قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )347961(
آگهی تغییرات شرکت راه سازان راهوار سهامی خاص به 

شماره ثبت 10735 و شناسه ملی 14004191436 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره م�ورخ 1397/09/20 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : - اش�کان دوس�تی انارکی به 
کد ملی 2122557291 به س�مت رئی�س هیئت مدیره تلناز 
نوروزی به کد ملی 2020103931 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره محمد دوس�تی انارکی به کد مل�ی 2122753250 به 
س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو س�ال 
انتخاب شدندو کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر خواهدبودو سایر نامه 
های اداری ش�رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )347964(
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز امید گلستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 11125 و شناسه ملی 14004786610

 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بط�ور فوق 
العاده مورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اعضای 
هیئ�ت مدی�ره عبارتن�داز: محمدتق�ی احمدی ب�ه کد ملی 
2121804854 علی اکبر احمدی به کد ملی 6429738272 
مجتبی احمدی به کد ملی 2122641533 شعبانعلی احمدی 
به ک�د ملی 2120340056 محمدحس�ین احمدی به کد ملی 
2122421320 ک�ه ب�رای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند. 
س�یدمحمدمهدی فاضلی به کد ملی 2121431128 به سمت 
بازرس اصلی و عل�ی منوچهری به کد ملی 0069245241 به 
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب 
ش�دند. ترازنامه و حس�اب س�ود و زیان ش�رکت منتهی به 
س�ال1395مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراانتش�ار 

حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)347966(
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آگهی تغییرات موسسه نور امید سعادت مشهد به شماره 
ثبت 5586 و شناسه ملی 14006887680 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی م�ورخ 
م�ورخ   920/97/75261 ش�ماره  نام�ه  و   1397/02/12
97/6/18 اداره بهزیستی مش�هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - روزنامه کثیراانتش�ار حمایت جه�ت درج آگهی های 
شرکت تعیین ش�د. 2- آقای اصغر دباغ ثانی به شماره ملی 
0933383134 به عنوان بازرس اصلی برای یک س�ال مالی 
انتخاب گردیدند. 3- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 99/4/15 
ب�ه قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س�ید مهدی اس�دزاده 
بیرجندی به ش�ماره ملی 0933695871 و آقای س�ید علی 
اسدزاده به ش�ماره ملی 5239719551 و آقای پاشا عبدی 

ده سرخ به شماره ملی 0942770455 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346900(

آگهی تغییرات حافظان سروش ملل موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 5849 و شناسه ملی 14007288770 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 13/05/1397 
تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : ب�ه اس�تناد نام�ه ش�ماره 
192/374/3/1945مورخ 20/05/1397پلیس پیش�گیری فا 
. اس�تان خراس�ان رضوی آقای غام حسن اسماعیل پور به 
کد ملی 0935437126 به س�مت مدی�ر عامل و آقای اصغر 
اجتهادی بجستانی به کدملی 5629781189 به سمت رئیس 
هیئ�ت مدیره و آقای عباس صبور به کد ملی 0935413030 
به س�مت نائب رئیس موسس�ه برای مدت باقیمانده تصدی 
ت�ا تاریخ 29/09/1398 انتخ�اب گردیدند و حق امضاء کلیه 
اوراق و اس�ناد به�ادار و تعه�د آور موسس�ه از قبیل چک ، 
س�فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس�امی و همچنین کلیه 
نام�ه های عادی و اداری با امض�ای منفرد مدیر عامل )آقای 
غام حس�ن اسماعیل پور ( همراه با مهر موسسه معتبر می 

باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346903(

آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت روژان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 61494 و شناسه ملی 

 14006778563
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ 
27/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای ناصر مصدق 
ب�ا دریافت مبل�غ 10000 ری�ال از صندوق ش�رکت از ردیف 
ش�رکاء ش�رکت خارج گردید در نتیجه س�رمایه شرکت از 
مبلغ 1010000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و سهم 
الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می باشد: خانم اعظم 
یوس�فی زاده صفدرآباد 990000 ریال س�هم الشرکه و آقای 

عبدالمجید بنیادی 10000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346905(

آگهی تغییرات حافظان سروش ملل موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 5849 و شناسه ملی 14007288770 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ 
13/05/1397 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : به اس�تناد نامه 
192/374/3/1945مورخ20/05/1397پلی�س  ش�ماره 
پیشگیری فا. استان خراسان رضوی خانم بی بی زهرا مدنی 
ازغن�دی به کد مل�ی 0937680052 کل مبل�غ 100000 ریال 
سهم الشرکه خود را به آقای اصغر اجتهادی بجستانی به کد 
ملی 5629781189 طبق س�ند صلح شماره 177028 مورخ 
13/05/1397دفترخانه 15 مشهد واگذار نمودند. آقای علی 
رض�ا داروغه به کد مل�ی 0848838051 مبلغ 165000 ریال 
س�هم الشرکه از کل مبلغ 230000ریال سهم الشرکه خود را 
به آقای اصغر اجتهادی بجستانی به کد ملی 5629781189 
طب�ق س�ند صل�ح ش�ماره 177029 م�ورخ 13/05/1397 
دفترخانه 15 مش�هد واگذار نمودند. آقای علی رضا داروغه 
به کد ملی 0848838051 مبلغ 65000 1ریال س�هم الشرکه 
از کل مبلغ 230000ریال سهم الشرکه خود را به آقای محمد 
عش�قی به کد ملی 1061863697 طبق س�ند صلح ش�ماره 
177029 م�ورخ 13/05/1397 دفترخانه 15 مش�هد واگذار 
نمودن�د )آقای عل�ی رضا داروغه و خانم ب�ی بی زهرا مدنی 
ازغندی از موسس�ه خارج ش�دند و هیچگونه حق و سمتی 
در موسس�ه ندارند.( س�ر مایه موسس�ه مبلغ 1000000ریال 
میباش�د و میزان سهم الش�رکه هر یک از ش�رکاء به شرح 
ذیل میباش�د آقای غام حس�ن اس�ماعیل پور ب�ه کد ملی 
0935437126 دارای 470000 ریال س�هم الش�رکه میباشد 
آقای اصغر اجتهادی بجس�تانی به کدمل�ی 5629781189 
دارای 165000 ریال سهم الشرکه میباشد آقای عباس صبور 
به کدملی 0935413030 دارای 100000ریال س�هم الش�رکه 
میباشد سید علی س�یدی به کدملی 0939673088 دارای 
100000 ریال س�هم الش�رکه میباش�د آقای محمد عشقی به 
کدمل�ی 1061863697 دارای 165000ریال س�هم الش�رکه 

میباشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )346912(
آگهی تغییرات شرکت پسته کاران طای خندان جوین شرکت 

تعاونی به شماره ثبت 368 و شناسه ملی 14006185719 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1397/07/10 و نامه شماره 1698/97 مورخ 1397/9/20 نمایندگی 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس�تان جوین تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : - روزنام�ه کثیراانتش�ار حمای�ت جه�ت درج آگهی های 
ش�رکت تعیین ش�د. - اعضاء هیئ�ت مدیره به ق�رار ذیل انتخاب 
گردیدن�د: اس�معیل کریمی ب�ه کدمل�ی 5739625645 1353 
آس�یه ابویس�انی به کدمل�ی 5219587501 زهرا کری�م آبادی به 
کدمل�ی 5739619203 ب�ه عنوان اعض�اء اصلی هی�أت مدیره و 
اکب�ر یعقوبی ب�ه کدمل�ی 0791713921 و پوران کری�م آبادی به 
کدمل�ی 0790401150 ب�ه عنوان اعض�اء علی الب�دل هیأت برای 
مدت سه س�ال انتخاب گردیدند. -علیرضا کریم آبادی به کدملی 
5739883989 و فاطمه بداغ آبادی به کدملی 5730004664 به 
ترتیب به س�مت بازرس�ین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین 

)346914(
آگهی تغییرات شرکت مهار روان آب شرق شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 38809 و شناسه ملی 10380545302 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1397/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 آقای براتعلی خاموش�ی به کد ملی 
0748837817 به س�مت رئی�س هیئت مدی�ره 2- آقای مهدی 
معصومی به ک�د ملی 0941423905 به س�مت نایب رئیس هیئت 
مدی�ره 3- آقای حمی�د منصوریان به کد مل�ی 5219977891 به 
س�مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیده اند. -کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور رسمی 
و بانکی ب�ا امضاء مدیرعامل آقای حمید منصوریان و امضاء رئیس 
هیئت مدیره آقای براتعلی خاموش�ی یا نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای مهدی معصومی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346916(

512/61رونوشت گواهی حصر وراثت
خاتم اعظم حس�ن زاده داراي شناسنامه شماره 0890105294  به شرح دادخواست به کاسه 970238 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که فاطمه ابراهیمی مقدم به شناسنامه4 در 
تاری�خ 1396/8/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند:1-غامحس�ین 
حس�ن زاده فرزند علی ش. ملی0900250331 متولد1338 همس�ر 2-مهدی حس�ن زاده فرزند غامحس�ین 
ش. ملی 0902528815متولد1366 پس�ر 3-س�عید حس�ن زاده فرزند غامحس�ین ش. مل�ی0890283941 
متولد1372 پسر4-حجت حسن زاده فرزند غامحسین ش. ملی 0901724572متولد1361 پسر5-محمدرضا 
حسن زاده فرزند غامحسین ش. ملی0901693243 متولد1358 پسر6-فاطمه حسن زاده فرزند غامحسین 
ش. مل�ی0901746835 متول�د1363 دختر7-زهرا حس�ن زاده فرزند غامحس�ین ش. مل�ی0900284935 
متولد1356 پس�ر8-اعظم حس�ن زاده فرزند غامحس�ین ش. مل�ی0890105294 متول�د1369 دختر اینک 
ب�ا انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را یک نوب�ت آگهي مي نماید تا هر کس�ي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنام�ه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدی�م دارد و اا گواهي صادر 

خواهد شد. 
دفتر شعبه 3  خانواده شوراي حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/62آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه مختاری صعوه فرزند علی اصغر داراي شناس�نامه ش�ماره 242 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
پرونده ش�ماره970100-6 دراین شعبه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عل�ی امام�ی فرزند محمد مهدی درتاری�خ 88/1/12 در اقامت�گاه دائمي خودفوت نم�وده و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-نرگ�س امامی فرزند علی ش.ملی069279371- 2-حس�ین امامی فرزندعلی 
ش.ش114—3-زه�را امامی فرزندعل�ی ش.ش16745—4-عصم�ت امامی فرزندعل�ی ش.ش20259—5-
نص�رت امامی فرزندعلی ش.ش454—6-حس�ن امامی فرزندعلی ش.ش405—7-مه�دی امامی فرزندعلی 
ش.ش673—8-خدیج�ه خاتون خرس�ندی فرزند هادی ش.ش36 مرحوم ورثه دیگ�ری ندارد اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
دبیر شعبه 6  شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/63رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حجیه نس�اء خنده ریش داراي شناس�نامه ش�ماره 3876 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
2/661/97 از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدخنده 
ری�ش ب�ه شناس�نامه 1572 در تاری�خ1387/11/3 در اقامت�گاه دائمي خود ب�درود زندگي گفت�ه ورثه حین 
الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-حس�ین عبدالهی تبار فرزن�د محمدوفاطمه متولد1341/5/6 وش�ماره 
مل�ی 6509333708 فرزندمتوفی2-عب�اس خنده ریش فرزن�د محمد وفاطمه متولد1353/06/30 وش�ماره 
مل�ی 6509347271 فرزندمتوفی3-حس�ن خنده ریش فرزند محم�د وفاطمه متولد1347/03/07 وش�ماره 
مل�ی 6509336774 فرزندمتوفی4-عل�ی خنده ریش فرزن�د محمد وفاطمه متولد1354/4/2 وش�ماره ملی 
6509347288 فرزندمتوفی 5-حجیه نس�اء خنده ریش فرزند محمد وفاطمه متولد1342/4/5 وش�ماره ملی 
6509336766 فرزندمتوفی6-س�کینه خن�ده ریش فرزند محم�د وفاطمه متولد1339/01/02 وش�ماره ملی 
6509333694 فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/64رونوشت گواهی حصر وراثت
آقاي محمدطالب زاده فرزندحس�ن داراي شناسنامه شماره 91  به شرح دادخواست به کاسه 257/97 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضایی مقدم فرزندحسین 
به شناسنامه19 در تاریخ 1397/2/07 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به:1-حسین رضایی مقدم فرزند محمد به ش.ش13 وش.ملی4889300848 متولد1346 ساکن 
شهرس�تان کاش�مر فرزندمتوفی2-علی اکبر رضایی مقدم فرزند محمد ب�ه ش.ش 35 وش.ملی0901614149 
متولد1349 ساکن  خلیل آباد روستای جابوز فرزندمتوفی3-حسنعلی رضایی مقدم فرزند محمد به ش.ش55  
وش.مل�ی0901683442 متولد 1357س�اکن خلیل آباد روس�تای جابوز فرزندمتوف�ی 4-حجت رضایی مقدم 
فرزند محمد به ش.ش 44 وش.ملی0901711675 متولد1360 ساکن خلیل آباد روستای جابوز فرزندمتوفی5-
مه�دی رضایی مق�دم فرزند محم�د ب�ه ش.ش 432 وش.مل�ی0902522167 متولد1364 س�اکن خلیل آباد 
روس�تای جابوز فرزندمتوفی 6-عباس رضای�ی مقدم فرزند محمد ب�ه ش.ش 14506 وش.ملی0902482289 
متولد1367 س�اکن خلیل آباد روس�تای جابوز فرزندمتوفی7-حلیمه رضایی مقدم فرزند محمد به ش.ش 33 
وش.ملی0901646202 متولد1353 ساکن شهرستان مشهد فرزندمتوفی8-عصمت رضایی مقدم فرزند محمد 
به ش.ش 4553 وش.ملی 5729075634متولد 1358 س�اکن شهرس�تان بردس�کن باب الحکم فرزندمتوفی 
9-فاطمه حسن زاده فرزند عباس به ش.ش18 وش ملی5729429754 متولد1324 ساکن خلیل آباد روستای 
جابوز همس�رمتوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کس�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 و اا گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه  چهارم شوراي حل اختاف کندر

512/65رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي محمدغامپور ش�یرآبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 0690482140 به ش�رح دادخواس�ت 
به کاس�ه11/206/97 از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان 
غامحس�ین غامپور شیرآبادی فرزندابراهیم به شناسنامه 245تربت حیدریه در تاریخ97/7/30 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمدغامپورشیرآبادی فرزند 
غامحس�ین متولد1373 کدملی 0690482140فرزندمتوفی 2-حجت غامپور ش�یرآبادی فرزند غامحسین 
متول�د1382 ک�د مل�ی0690973691 فرزندمتوفی3-عل�ی اصغ�ر غامپ�ور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین 
متول�د1341 شناس�نامه یک ترب�ت حیدریه فرزندمتوفی4-حس�ن غامپور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین 
متول�د1364 شناس�نامه23تربت حیدری�ه فرزندمتوفی5-عب�اس غامپ�ور فرزند غامحس�ین متولد1356 
شناس�نامه 4ترب�ت حیدری�ه فرزندمتوفی6-فرزان�ه غامپور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین متولد1371 کد 
مل�ی0690347081 فرزندمتوفی7-س�یکنه غامپور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین متولد1363شناس�نامه 
2تربت حیدریه فرزندمتوفی8-آس�یه غامپور شیرآبادی فرزند غامحسین متولد1359 شناسنامه 180تربت 
حیدریه فرزندمتوفی9-زهرا غامپور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین متولد1347شناسنامه319تربت حیدریه 
فرزندمتوفی10-معصومه ترکمن زاده اس�دآبادی فرزند غامحسین متولد1341 شناسنامه 333تربت حیدریه 
همسرمتوفی11-حس�ین غامپ�ور ش�یرآبادی فرزند غامحس�ین متولد1350شناس�نامه 326تربت حیدریه 
فرزندمتوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
دبیر شورا شعبه 11 شوراي حل اختاف شهرستان  رباط سنگ-تربت حیدریه

512/66رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرااحمدی داراي شناس�نامه ش�ماره 3104 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 2/713/97  
از این ش�ورا درخواس�ت گواه�ي حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهی�م احمدی به 
شناسنامه2182  در تاریخ1392/10/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت ب�ه: 1-زهرااحمدی فرزندحس�ین متولد1339/03/1 ش�ماره ملی0934091668 همس�رمتوفی 
2-عل�ی اکبر احمدی فرزند ابراهیم متولد1354/1/2 وش�ماره مل�ی6509341751 فرزندمتوفی3-علی اصغر 
احم�دی فرزند ابراهیم متولد1358/6/8 وش�ماره ملی6509347326 فرزندمتوفی4-فرش�ته احمدی فرزند 
ابراهی�م متول�د1359/6/20 وش�ماره مل�ی6509347334 فرزندمتوفی5-حس�ین احم�دی فرزن�د ابراهیم 
متولد1367/4/1 وشماره ملی6509952971 فرزندمتوفی6-عین الحیر احمدی فرزند ابراهیم متولد1363/1/1 
وش�ماره مل�ی6509890216 فرزندمتوفی7-عل�ی رضا احم�دی فرزند ابراهی�م متولد1357/2/15 وش�ماره 
ملی6509347318 فرزندمتوفی8-سهراب احمدی فرزند ابراهیم متولد1369/9/1 وشماره ملی0690215681 
فرزندمتوفی9-حس�ن احمدی فرزند ابراهیم متولد1372/03/24 وش�ماره ملی6500108191 فرزندمتوفی10-
عب�اس احمدی فرزند ابراهی�م متولد1364/6/30 وش�ماره مل�ی6509950723 فرزندمتوفی این�ک با انجام 
تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کس�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 و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه اش�رف داراي شناسنامه ش�ماره 2314 به شرح دادخواست به کاسه 2/730/97  از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا صفری به شناسنامه 
3432 در تاری�خ1390/6/24 در اقامتگاه دائمي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به:1-فاطمه اش�رف فرزند حس�نعلی متولد1335/3/10 ش�ماره ملی 6509331128 همس�رمتوفی2-
علیرض�ا صف�ری فرزند غامرضا متول�د1353/1/1 ش�ماره مل�ی6509342413 فرزندمتوفی3-محمد صفری 
فرزند غامرضا متولد1370/3/29 ش�ماره ملی 0690266766 فرزندمتوفی 4-س�کینه صفری فرزند غامرضا 
متولد1359/4/15 شماره ملی6509345722 فرزندمتوفی 5-مصطفی صفری فرزند غامرضا متولد1372/1/6 
ش�ماره مل�ی6500022610 فرزندمتوف�ی 6-صدیق�ه صف�ری فرزن�د غامرض�ا متول�د1362/5/3 ش�ماره 
ملی6509872676 فرزندمتوفی7-مصعومه صفری فرزند غامرضا متولد1368/1/1 شماره ملی0690027737 
فرزندمتوف�ی 8-زهرا صفری فرزن�د غامرضا متولد1366/2/2 ش�ماره مل�ی6509952645 فرزندمتوفی9-

مری�م صفری فرزند غامرضا متولد1375/6/2 ش�ماره مل�ی650068556 فرزندمتوفی 10-کنیز صفری فرزند 
غامرض�ا متول�د1355/2/10 ش�ماره مل�ی 6509342421فرزندمتوفی11-علی اصغر صف�ری فرزند غامرضا 
متولد1364/6/29 شماره ملی6509950111 فرزندمتوفی12-علی اکبر صفری فرزند غامرضا متولد1358/3/1 
ش�ماره ملی6509345713 فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شورا-شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي هادی علی آبادی تربقان داراي شناسنامه شماره 349 به شرح دادخواست به کاسه 
3/686/97  از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان 
غامرضا علی آبادی تربقان به شناسنامه 4 در تاریخ1393/8/22 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1-مرضیه علی آب�ادی تربقان ش.ش2611 ت.ت 
1353/9/17 فرزندمتوفی2-کبری علی آبادی تربقان ش.ش2805 ت.ت 1357/6/30 فرزندمتوفی3-
محمد علی آبادی تربقان ش.ش 1498 ت.ت 1360/06/20 فرزندمتوفی4-حسین علی آبادی تربقان 
ش.ش2497 ت.ت1363/6/20 فرزندمتوفی5-معصومه خزاعی فدافن ش.ش56 ت.ت1325/12/13 
همس�رمتوفی6-فاطمه علی آب�ادی تربق�ان ش.ش65 ت.ت 1346/2/9فرزندمتوفی7-زهرا علی 
آب�ادی تربق�ان ش.ش80 ت.ت1351/3/22 فرزندمتوفی8-طاه�ره علی آبادی تربق�ان ش.ش106 
ت.ت1366/1/6  ش.ش8805  تربق�ان  آب�ادی  عل�ی  فرزندمتوفی9-حس�ن  ت.ت1355/6/05 
فرزندمتوفی10-هادی علی آبادی تربقان ش.ش349 ت.ت 1367/02/05 فرزندمتوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اا گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طاهره روش�نی داراي شناس�نامه شماره 174 به شرح دادخواست به کاسه 97/510  از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حمیدسعیدی به شناسنامه 7 
در تاری�خ1397/1/5 در اقامت�گاه دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت 
به:1-مجتب�ی س�عیدی ش.ش5720144481 ت.ت1380 صادره ازبردس�کن فرزندمتوفی2-مرتضی س�عیدی 
ش.ش5720207147 ت.ت1385 ص�ادره ازبردس�کن فرزندمتوفی3-طاهره روش�نی ش.ش174 ت.ت1350 
صادره ازبردس�کن همسرمتوفی4-محمدس�عیدی ش.ش38 ت.ت1322 پدرمتوفی اینک با انجام تش�ریفات 
مقدمات�ي درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي ی�ک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس�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 و 

اا گواهي صادر خواهد شد. 
مدیر دفترشعبه یک  شوراي حل اختاف شهرستان بردسکن

512/70اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306011000587 هی�ات موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی اقای قاسم عباس زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 201 کد ملی 5729474199 صادره از بردسکن 
در شش�دانگ یک باب س�اختمان به مس�احت 138/34 مترمربع قس�متی پاک 1121 فرعی از4-اصلی واقع 
درخراس�ان رض�وی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردس�کن خریداری از مالک رس�می آقای عل�ی اکبر عبدالهی 
اح�دی از ورثه غامرضا عبدالهی محرزگردیده اس�ت ل�ذا به منظوراطاع عموم مرات�ب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درص�ورت انقض�ای مدت مذکوروعدم وص�ول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د . تاریخ 

انتشارنوبت اول:97/10/24 ، نوبت دوم :1397/11/9 
رئیس ثبت اسنادواماک بردسکن-غامرضا گنج بخش

512/71اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306011000587 هی�ات موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی اقای قاسم عباس زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 201 کد ملی 5729474199 صادره از بردسکن 
در شش�دانگ یک باب س�اختمان به مس�احت 138/34 مترمربع قس�متی پاک 1121 فرعی از4-اصلی واقع 
درخراس�ان رض�وی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردس�کن خریداری از مالک رس�می آقای عل�ی اکبر عبدالهی 
اح�دی از ورثه غامرضا عبدالهی محرزگردیده اس�ت ل�ذا به منظوراطاع عموم مرات�ب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درص�ورت انقض�ای مدت مذکوروعدم وص�ول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د . تاریخ 

انتشارنوبت اول:97/10/24 ، نوبت دوم :1397/11/9 
رئیس ثبت اسنادواماک بردسکن-غامرضا گنج بخش

512/72سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی

آگهي تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی بجستان

پی�رو آگه�ي تحدید حدود قبلی که ب�ه موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش�ر گردیده اینک بر حس�ب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از اماک واقع در 

بخش دو گناباد حوزه ثبتی این واحد بشرح ذیل:
پاک دو-اصلی سرده

1302 فرع�ی مف�روزی از 72 فرع�ی از دو اصلی آقای مهدی بهمن بجس�تانی قس�متی از شش�دانگ یکباب 
ساختمان مشتمل بر دو باب مغازه 

در مورخ 1397/11/18 ساعت ده صبح انجام خواهد شد.
. ل�ذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و مجاورین  ش�ماره هاي فوق الذکر بوس�یله این 
آگهي اخطار مي گردد که در روز و س�اعت مقرر باا در محل حضور به هم رس�انند چنانچه هر یک از صاحبان 
ام�اک ی�ا نماینده قانون�ي آنها در موقع مقرر حاضر نباش�ند مطابق م�اده 15 قانون مزبور مل�ک مورد آگهي 
ب�ا حدود اظهار ش�ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش�د و اعتراضات مجاورین نس�بت ب�ه حدود و حقوق 
ارتفاقي و نیز صاحبان اماک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س�ي روز از 
تاری�خ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش�د و در اجراي تبصره 2 ماده واح�ده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي 
معترض ثبتي، معترضین مي بایس�ت از تاریخ تس�لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس�ت اعتراض 
خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم را مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ 

انتشار:1397/10/24   
رئیس ثبت اسناد و اماک بجستان-حمید رضا باقرزاده

511/73آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول )پاک ثبتی(
به موجب کاس�ه  پرونده اجرایی 61/964210  صادره از ش�عبه 191 ش�وراهای حل اختاف مشهد آقای/ خانم  
س�ید محمد رس�ول فرخن�ده   محکوم به پرداخ�ت مبل�غ 81/300/000 ریال در حق آقای/ خان�م ملیحه تقی 
ه�روی  و مبل�غ  4/050/000 ریال نیم عش�ر دولتی اس�ت. نظر به اینکه نامبرده نس�بت ب�ه پرداخت دیونش 
اقدامی ننموده اس�ت، حس�ب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به،یکباب منزل /آپارتمان یکواحد مسکونی 
بمس�احت 103/58 مترمربع واقع در ابوطالب 32-پاک 11  توقیف و توس�ط کارش�ناس رسمی دادگستری به 
مبل�غ 2/500/000/000 ری�ال ارزیابی گردیده و مقرر گردی�ده در تاریخ 97/11/21 از س�اعت 10 الی 11 صبح با 
حضور نماینده محترم دادس�تان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش�ماره چهار 
ش�وراهای  حل اختاف مش�هد، واقع در بولوار کوثر � نبش کوثر ش�مالی 15� از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. 
طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید. ضمنا حتما حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و 
باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم 
سند در محضر بالمناصفه بوده و تخلیه و تحویل ملک تابع تشریفات قانونی می باشد و به اجرای احکام مربوط 
نمی شود .مال مورد مزایده یک باب منزل /آپارتمان نیم دانگ از یک دانگ یکواحد مسکونی به شماره 3104 
فرعی از 2-اصلی قطعه 3 تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از 595 فرعی  از 2-اصلی بخش 9 مش�هد مس�احت 
103/58 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه دوم که 1/6 مترمربع آن تراس مسقف –انباری قطعه 3 به مساحت 
3/76 مترمربع واقع در طبقه هم کف به اتهام پارکینگ مزاحم قطعه 3 تفکیک بمساحت 12/5 مترمربع واقع 
در طبقه هم کف یا قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق ق تملک آپارتمان ها ثبت می باشد 

.نیم دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان 208/333/333 ریال بفروش می رسد 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

512/74رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ناهید محدثی   داراي شناس�نامه ش�ماره  1223به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970418 
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حسن خلق عبدل 
آبادی  به شناسنامه 2792 در تاریخ 1396/5/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراس�ت به:1-بتول حداد حس�ن آبادی فرزند باقر ت ت 1323 کد ملی 6519742961 همسر 
متوفی 2- جواد صمدی نژاد فرزند محمد حس�ن ت ت 1355 کد ملی 6519685021 فرزند متوفی 3- محمد 
صم�دی نژاد فرزند محمد حس�ن ت ت 1357 کد مل�ی 6519319589 فرزند 4- صدیق�ه خلق عبدل آبادی 
فرزن�د محمد حس�ن ت ت 1350 کد مل�ی 6519677558 فرزن�د 5-طاهره خلق فرزند محمد حس�ن ت ت 
1353 ک�د مل�ی 6519315265 فرزند 6- علیرضا خلق عبدل آبادی فرزند محمد حس�ن ت ت 1360 کد ملی 
0702550671 فرزند 7- نجمه خلق عبدل آبادی فرزند محمد حسن ت ت 1364 ت ت 6519974935 فرزند 
8- نرج�س خلق عبدل آبادی فرزند محمد حس�ن ت ت 1346 کد مل�ی 6519309044 فرزند   اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 2 شوراي حل اختاف مه وات

511/75آگهی اباغ اجرائیه 
شماره بایگانی:960973-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
علیه آقای اسحاق اعظمی ریزه ای وزبیراعظمی ریزه ای که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از ش�عبه6 دادگاه حقوقی مشهد متضامنا 
محکوم به پرداخت مبلغ250/000/000ریال وخسارات دادرسی وتاخیرتادیه درحق 
محک�وم له علیرضا نجاتی مقدم ونیم عش�ردولتی دولت ش�ده ای�د ظرف  ده روز 
از انتش�ار آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمائید در غیر 
اینص�ورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وص�ول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفتر شعبه6دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/76آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1-لیا دنیوی راد 2-علی پور طوس�ی فرزند 1-موسی الرضا 2-محمد علی اباغ 
که بانک ملت دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه علیه ش�ما ارائه که به کاسه 
5/97/820 ثبت و برای مورخه 97/11/29 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اس�ت ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام آدرس 

خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

 512/77آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1-هادی س�لیمانی 2-عذرا بی بی آزاد منجیری فرزند 1-محمد 2- س�ید علی  
اباغ که بانک ملت دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 
5/97/822  ثبت و برای مورخه 97/11/29 س�اعت 18/30 وقت رس�یدگی تعیین 
گردیده اس�ت شما می توانید قبل از رس�یدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام 

آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

512/78آگهی اباغ وقت رسیدگی
ب�ه 1-عبدالرض�ا م�رادی لنب�ر فرزن�د بابا  اب�اغ که عل�ی صفری بجدن�ی فرزند 
حس�ین دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم س�ند خودرو پیکان به ش�ماره انتظامی 
282ص18ایران 91 علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 12/97/938 ثبت و برای مورخه 
97/11/30 س�اعت 16/50 وقت رس�یدگی 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 12 شورای حل اختاف سبزوار

512/79آگهی اباغ وقت رسیدگی
ب�ه 1-مه�دی عابدینی فرزن�د علیرضا  اباغ ک�ه اصغر گوهری زاده فرزند حس�ین  
دادخواستی به خواسته تنظیم سند خودرو پراید به شماره انتظامی 566ن 37 ایران 
36 علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 12/97/940 ثبت و برای مورخه 97/11/30 ساعت 
18 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه 

مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 12 شورای حل اختاف سبزوار

512/80آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1-حمزه مندیلی فرزند جابر   اباغ که احمد نوده فرزند رضا دادخواستی 
به خواسته تنظیم سند خودرو پراید به شماره انتظامی 331ب23 ایران 48 
علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 12/97/939 ثبت و ب�رای مورخه 97/11/30 
س�اعت 17/30 وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت ش�ما می توانید قبل 
از رس�یدگی به این ش�عبه مراجع�ه و ضمن اعام آدرس خود نس�خه ثانی 

دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 12 شورای حل اختاف سبزوار

512/81آگهی اباغ وقت رسیدگی
به پارس�ا صالحی راد   اباغ که مریم بالی فرزند روح اله  دادخواس�تی به 
خواس�ته مطالبه مبلغ 95/000/000  علیه شما ارائه که به کاسه 9/97/838 
ثبت و برای مورخه 97/12/6 س�اعت 16/30 وقت رس�یدگی تعیین گردیده 
اس�ت ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام 

آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 9 شورای حل اختاف سبزوار

512/82آگهی اباغ وقت رسیدگی
به گل محمد جوان فرزند محمد علی  اباغ که بتول قزی فرزند غامحسین  
دادخواستی به خواسته تنظیم سند ششدانگ خودرو سواری پژو 206 مدل 
1381 به شماره انتظامی 36-366م26  علیه شما ارائه که به کاسه 97/906 
ثبت و برای مورخه شنبه 97/12/4 ساعت 16/30 عصر وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن 

اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 2 شورای حل اختاف سبزوار

512/83آگهی اباغ وقت رسیدگی
ب�ه علی اکبر فرج�ی فرزند فرج ال�ه   اباغ که بانک ملت دادخواس�تی به 
خواس�ته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاس�ه 5/97/631 ثبت و برای 
مورخه 97/11/27 س�اعت 18 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است شما می 
توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه 

ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

512/84آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1-محمد محمدآبادی 2-علی بابا محمد آبادی 3-علی اصغر محمد آبادی  
فرزند 1-غضنفر 2- شعبان 3- حسن    اباغ که بانک ملت دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاس�ه 5/97/914 ثبت و برای 
مورخه 97/11/29 س�اعت 17 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است شما می 
توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه 

ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

512/85آگهی اباغ وقت رسیدگی
ب�ه 1-س�لیمه عبداللهی 2-هادی اس�ماعیل آب�ادی فرزند 1-حس�ینعلی 
2-عبدالحس�ین   اباغ که بانک ملت دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه 
علیه شما ارائه که به کاسه 5/97/916 ثبت و برای مورخه 97/11/29 ساعت 
16/30 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی 
به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نس�خه ثانی دادخواست را 

دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

512/86آگهی اباغ وقت رسیدگی
به 1-زهره حارث آبادی 2-جواد آل حسن3- عباس حارث آبادی 4-حسن 
ش�جاعیان فرزند 1-عباس 2-غامرضا 3-محمدرضا 4-هاش�م    اباغ که 
بانک ملت دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کاسه 
5/97/908 ثب�ت و برای مورخه 97/11/29 س�اعت 17/30 وقت رس�یدگی 
تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و 

ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید
شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار

512/87سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه  آقای مهدی هروی برابر وکالتنامه 76778-1397/10/12 دفتر 
30 فریمان   به اس�تناد دو برگ استش�هادیه گواهي شده منظم به تقاضاي 
کتب�ي جهت دریافت س�ند مالکیت المثني نوبت اول به ای�ن اداره مراجعه 
ومدعي است سند مالکیت موازی 1000 سهم مشاع از 8000 سهم یک دانگ 
و نیم مشاع از کل 32000 سهم ششدانگ پاک 2138 فرعی )قطعه 624(از 
276-اصلی بخش 13 مش�هد که متعلق به آقای علیرضا امیری می باشد به 
علت بی احتیاطی مفقود شده است با برسی دفتر اماک معلوم شد که سند 
مالکیت ذیل دفتر 185 صفحه 310 ثبت 31316 به نام علیرضا امیری ثبت و 
سند بشماره چاپی 448545 سری-سال-صادر و تسلیم شده است که برابر 
سند قطعی ش�ماره 12822-1371/7/8 دفتر 30 فریمان به متقاضی انتقال 
قطعی گردیده اس�ت دفتر اماک بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به اس�تناد 
تبصره ذیل  ماده120 اصاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکرمي 
گردد هرکس نس�بت به ملک مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایس�تي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین 
آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوس�ت اصل س�ند مالکیت یا سند معامله 
ای به این اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي 
نسبت به صدورس�ند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد 

شد 
رئیس اداره ثبت اسنادواماک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/88آگهی
در پرونده کاس�ه 961029 آقای مهدی پاک دامن فرزند اس�کندر  به اتهام 
حمل 90 سانت حشیش  تحت تعقیب قرار دارد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس�ی دادگاهی عمومی 
و انق�اب در امور کیفری مرات�ب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف 
اس�ت در مورخه شنبه 97/11/27 راس س�اعت 9 صبح جهت رسیدگی در 
ش�عبه اول دادگاه انقاب اسامی حوزه تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر پرونده رس�یدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد شد 
مدیر دفتر دادگاه انقاب حوزه تربت جام-علیخانی

512/89آگهی
در پرونده کاسه 970676 آقای محمد یوسف احمد زی فرزند سراج الدین  
به اتهام وارد کردن مقدار 9 گرم و 50 سانت حشیش به کشور  تحت تعقیب 
قرار دارد به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرس�ی دادگاهی عمومی و انق�اب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف اس�ت در مورخه ش�نبه 97/11/27 
راس س�اعت 10 صبح جهت رسیدگی در ش�عبه اول دادگاه انقاب اسامی 
حوزه تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد 
مدیر دفتر دادگاه انقاب حوزه تربت جام-علیخانی

512/90آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوس�یله به  امی�ر مطهری راک نیا فرزند اس�کندر  فعا مجهول المکان 
اباغ مي ش�ود  که آقای عبد اله فیضی  دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه 
وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 1 ش�وراي حل اختاف شهرستان تربت جام 
تقدیم نموده است  که به کاسه 1/491/97   ثبت  و برای روز 2شنبه بتاریخ 
97/12/13 س�اعت 9 تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي 
مدن�ي  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتش�ار درج میگردد ش�ما می 
توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه1 شهرستان 
تربت جام مس�تقر در مجتمع ش�ماره مرکزی  به نش�انی بلوار امام خمینی  
مراجع�ه و ب�ا ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را 
دریافت و دروقت مقررجهت رس�یدگي در این ش�ورا حاضر ش�ود.  بدیهی 

است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1 شورای حل اختاف تربت جام
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای عبدالرسول بیکی داراي شماره شناسنامه 335 به شرح دادخواست به کاسه 1126/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم 
دانائی عطائی بشناس�نامه شماره  65 درتاریخ  97/9/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفت�ه ورث�ه حین الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1-متقاضی با مش�خصات ف�وق الذکر 
عبدالرس�ول بیکی داراي ش�ماره شناس�نامه 335  متولد 1349 پس�رمتوفی 2- مهدی بیکی 
دارای ش�ماره شناس�نامه 166 متولد 1361 پس�رمتوفی 3- لیا بیکی دارای شماره شناسنامه 
3830 متولد 1356 دخترمتوفی 4- منصوره بیکی دارای ش�ماره شناسنامه 2851 متولد 1359 
دخترمتوفی 5- نسرین بیکی دارای ش�ماره شناسنامه 0014692104 متولد 1370 دخترمتوفی 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه 

یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
       2060         رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای محمد اصغری ولدی داراي شماره شناسنامه 4  به شرح دادخواست به کاسه 1122/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سکینه 
موق�ری پهمدان�ی بشناس�نامه ش�ماره  7 در تاری�خ  95/6/1  اقامت�گاه دائمی خ�ود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-مرتضی پور رمضان دارای شماره 
شناس�نامه 1811 متولد 1356 پس�رمتوفی 2- فاطمه پور رمضان گاویه دارای شماره شناسنامه 
1654 متولد 1353 دخترمتوفی 3- زینب پور رمضان دارای ش�ماره شناسنامه 22 متولد 1364 
دخترمتوفی 4- کلثوم پور رمضان گاویه دارای ش�ماره شناسنامه 11 متولد 1357 دخترمتوفی 
5- معصوم�ه پ�ور رمضان دارای ش�ماره شناس�نامه 21 متولد 1361 دخترمتوف�ی 6- علی پور 
رمضان گابیه دارای ش�ماره شناس�نامه 5 متولد 1326 همس�رمتوفی اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
       2059      رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     آقای محمد اصغری ولدی داراي شماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست به کاسه 1105/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین موقری 
پهمدانی بشناس�نامه ش�ماره  534 درتاری�خ 83/12/18  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-غامحس�ن موقری پهمدانی دارای شماره 
شناس�نامه 1774 متولد 1343 پسرمتوفی 2- س�کینه موقری پهمدانی دارای شماره شناسنامه 
7 متول�د 1330 دخترمتوف�ی 3- فاطمه ایمانی فاح دارای ش�ماره شناس�نامه 359 متولد 1311 
همس�رمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
         2058       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم زینب رضا نژاد فرزند ش�عبانعلی بش�رح درخواس�تی ک�ه به پرونده کاس�ه 9709988181100224-این ش�ورا ثبت گردیده 
درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که غام رضا کیاء احمدی  فرزند غام بش�ماره شناس�نامه230 صادره 
ازکردکوی درتاریخ93/11/11دراقامتگاه دائمی خودشهرس�تان کردکوی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت اس�ت از1-زینب 
رضا نژاد ف ش�عبانعلی ش ملی 2249337144ت ت1342همسرمتوفی2-فاطمه کیاء احمدی ف غام رضا ش ملی 2249189773ت 
ت1360دخترمتوفی3-فرش�ته کیاأ احمدی ف غام رضا ش مل�ی 2240056290ت ت1369دخترمتوفی4-هژبر کیاء احمدی ف غام 
رضا ش ملی 2249201234ت ت1361پس�رمتوفی5-احمد رضاء احمدی ف غام رضا ش ملی 2240012854ت ت1368پس�رمتوفی 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1535-شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای حمید علی گلی فرزند ش�عبان بش�رح درخواستی که بکاس�ه 1/9709988181100223ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواه�ی انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته که مرحومه صغری غامی فرزند حمزه بش�ماره شناس�نامه 6002صادره ازگلوگاه 
درتاریخ97/09/11 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارت است از1-زهرا علی گلی 
ف ش�عبان ش م2249818241ت ت1362دخترمتوفی2-حمید علی گلی ف ش�عبان ش م 2249871884ت ت1367پسرمتوفی3-

امید علی گلی ف شعبان ش م 2248544774 پسرمتوفی4-حسین علی گلی ف شعبان ش م 2249151326ت ت1353پسرمتوفی 
واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1534-قاضی شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مریم لیاقی فرزند ابوالقاسم بشرح درخواستی که بکاسه 1/9709988181100192ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که مرحوم علی اکبر داودی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 355صادره ازکردکوی درتاریخ 97/08/22 
دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتس�ت از1-عباس�علی داودی ف محمد علی ش 
م 2248718594ت ت1340پدرمتوفی2-معصومه موس�وی س�رکا ف رضا ش م 2248718861ت ت 1344مادرمتوفی3-مریم لیاقی ف 
ابوالقاسم ش م2240023260ت ت1368همسرمتوفی4-امیررضا داودی ف علی اکبر ش م2240403081پسرمتوفی واغیر اینک شورا پس 
ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1533-قاضی شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای علی اصغر عباس�ی فرزند حسن بشرح درخواستی که بکاس�ه 1/9709988181100089ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که س�ینا عباس�ی فرزند علی اصغر بش�ماره ملی2240339160 صادره ازکردکوی 
درتاری�خ92/6/19 دراقامت�گاه دائم�ی خود شهرس�تان کردکوی فوت نم�وده وورثه/ وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-عل�ی اصغ�ر عباس�ی ف حس�ن ش م2249156115ت ت1354/11/10پدرمتوفی2-رقیه میرزائی ف ب�رات ش م2031731981ت 
ت1362/6/8مادرمتوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوب�ت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراض�ی دارد ویاوصی�ت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجع�ه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادر خواهد شد.
 1532-قاضی شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان کردکوی- بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای س�ید س�جاد عقیلی فرزند سید محمد مهدی بشرح درخواستی که بکاس�ه2/970125 ش این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته که معصومه مازین�ی فرزند تقی بش�ماره ملی2249616795ص�ادره ازکردکوی 
درتاریخ 97/9/14 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-

س�ید محمد مهدی عقیلی ف س�ید ش�عبان ش م 2249067201ت ت 1330/1/6همسرمتوفی2-س�ید س�جاد عقیلی ف سید محمد 
مهدی ش م 2240058234ت ت 1369/8/22فرزند متوفی3-س�ید علی اصغر عقیلی ف س�ید محم�د مهدی ش م2240213205ت 
ت1375/10/25فرزن�د متوف�ی4- ف   ت ت ش ش  متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 1528-قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کردکوی- براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   درخصوص درخواست حاجی موسی باغبانی فرزند خانجان مبنی برصدورگواهی حصروراثت مرحوم تاشجان ناصرنژاد فرزند عبدالجیل 
بادرنظرگرفتن گواهی فوت ش�ماره 862856ف/20-اداره ثبت احوال گمیش�ان وبالحاظ اس�ناد هویت وشناسنامه ارائه شده که درپرونده 
پیوس�ت میباشد که پس ازانجام تش�ریفات قانونی وبموجب این ورقه شعبه اول ش�ورای حل اختاف شهرستان گمیشان تایید مینماید 
که تاش�جان ناصرنژاد فرزند عبدالجیل بش�ماره شناسنامه 17صادره ازگمیشان که پیرو دین اس�ام وآخرین اقامتگاه دائمی اوشهرستان 
گمیشان میباشد درتاریخ1397/9/15دراثرحوادث ترافیکی فوت نموده وورثه حین الفوت اوعبارتند از1-خانجان باغبانی ف حاجی نور ش 
م6289702580ت ت 1332همسرمتوفی2-حاجی موسی باغبانی ف خانجان ش م6289752995ت ت 1361پسرمتوفی3-یعقوب باغبانی 
ف خانجان ش م 6289765124ت ت 1363 پس�رمتوفی4-عبدالقیوم باغبانی ف خانجان ش م6280051374ت ت 1372پس�رمتوفی5-

م6280011331ت  ش  خانج�ان  ف  باغبان�ی  1363دخترمتوفی6-نعیم�ه  ت  6289765132ت  م  ش  خانج�ان  ف  باغبان�ی  مرج�ن 
ت1369دخترمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 1524-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گمیشان-قنبرزاده افروزی

آگهی مزایده 
   درپرون�ده کاسه970038/ش�عبه اول احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان گنبد کاووس محک�وم علیه مصطفی محمدی 
فرزن�د قربانعلی محکوم اس�ت بپرداخت مبل�غ 97/170/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخ�ت مبلغ2/530/000ری�ال بابت هزینه 
دادرسی وپرداخت مبلغ3/498/120ریال بابت حق الوکاله وکیل ومبلغ 41/027/333 ریال بابت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ شهریور 
سال1396 لغایت آبان سال1397درحق محکوم له سید حسین خسروی ف سید علی وهمچنین پرداخت مبلغ 7/211/272 ریال بابت 
نیم عشر اجرائی درحق دولت ودرمجموع151/436/725ریال که درراستای اجرای حکم اموال محکومعلیه مصطفی محمدی شامل1-
دودس�تگاه فریزر ایس�تاده 6درب RADSARMA و2-یکدس�تگاه چاپگر وکیب�ورد ومانیتور وجای پول)صندوق پول فروش�گاه(

درحق محکوم له س�ید حس�ین خس�روی توقیف وحس�ب نظریه کارش�ناس درتاریخ1397/9/29دودس�تگاه فریزر ایستاده 6درب 
RADSARMA هردستگاه 47/000/000ریال ودرمجموع94/000/000ریال وحسب نظریه کارشناس درتاریخ20/ 1397/05یکدستگاه 

چابگر وکیبورد ومانیتور وصندوق پول فروش�گاه بمبلغ 15/000/000ریال ودرمجموع109/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت که جهت 
وصول محکوم به ازطریق مزایده بفروش میرس�د.1-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس�ی ش�روع ش�ده وبه بااترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میش�ود2-موعد مزایده روزش�نبه مورخه 1397/11/13س�اعت9 الی10میباش�د3-مزایده 2دس�تگاه فریزرایس�تاده 6درب 
RADSARMA برای جلس�ه دوم ومزایده1دس�تگاه چاپگر وکیبورد ومانیتور وجای پول )صندوق پول فروش�گاه(برای جلس�ه اول 

تش�کیل میگردد4-مکان مزایده ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرس�تان گنبد کاووس میباشد5-متقاضیان 
میتوانن�د 5روزقب�ل ازتاری�خ مزایده ازاموال مذک�ور بازدید نمایند6-ای�ن آگهی در1نوبت منتش�ر میگردد7-برن�ده مزایده مکلف 
است10درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس بصندوق دادگستری گنبد کاووس تودیع والباقی را ظرف مهلت یکماه بحساب 
مذک�ور واری�ز وفیش آنرا تحویل اجرای ای�ن دادگاه نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درح�ق دولت ضبط میگردد.8-بهمراه 

داشتن کارت شناسائی معتبر برای متقاضیان الزامی است. 
1523-مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گنبد کاووس-آناقلی

13- دادنامه
پرونده کاسه 9709983468400286 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468400686 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای امیرناصر ابراهیمی میمند فرزند عباس به نش�انی اس�تان کرمان- شهرستان کرمان- شهر 
کرمان- خیابان شهید بهشتی کوی 6 خواندگان : 1- آقای مسلم افتتاحی خبیصی فرزند محسن به نشانی استان کرمان- شهرستان 
کرمان- ش�هر کرمان- خیابان اس�دآبادی کوچه 38 آخر کوچه نبش بلوار 22 بهمن روبرو شهرداری 2- آقای عبدالرضا بلوچی فرزند 
مصطفی به نشانی کرمان- مجتمع صنایع استیک بارز خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کاس�ه فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مشورتی خود 
را کتبا اعام داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت امیرناصر ابراهیمی میمند به طرفیت خواندگان 1- مسلم 
افتتاحی خبیصی فرزند محسن 2- عبدالرضا بلوچی فرزند مصطفی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال 816864 
عهده بانک سپه امام جمعه به مبلغ 250/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی خواهان و 
فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و بقای اصول مس�تندات مذکور در ید مدعی که دالت بر بقای دین 
و اش�تغال ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع موثری در قبال دعوای مطروحه معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لهذا بنا بر مستندات فوق دعوای خواهان بنحو مطروحه ثابت تشخیص و 
مستندا به ماده 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی اعضا شورا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 152/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 3/305/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/4/20 تا زمان اجرا که توسط اجرای احکام حقوقی براساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعام می شود محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له مسترد نماید در حق خواهان صادر و اعام می نماید این رای 
نسبت به عبدالرضا بلوچی غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی درهمین شورا و پس از گذشت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باش�د و نس�بت به مسلم افتتاحی خبیصی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از 

اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
286 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

14- مفقودی
برگ س�بز و سند خودروی س�واری سایپا SX131 به رنگ سفید – روغنی مدل 1390 به شماره 
پاک 45- 882 د 26 به ش�ماره موتور 4112310 و ش�ماره شاس�ی S 3412290931102 به نام 
قمرنساء س�لغارنژاد فرزند برفعلی به شماره شناسنامه 3469 صادره از رابر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

15- حصروراثت
آقای س�عید چناریان نخعی فرزند علی دارای شناس�نامه 16 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 324/1/97  مورخ 97/10/22 توضیح داده 
ش�ادروان علی چناریان نخعی فرزند حس�ین بشناس�نامه 1  در تاریخ 1397/10/4 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- سعید چناریان نخعی ش.ش 16 صادره از کرمان متولد 1349 فرزند متوفی. 2- مریم چناریان نخعی ش.ش 160 صادره 
از کرمان متولد 1357 فرزند متوفی. 3- سمیه چناریان نخعی ش.ش 97 صادره از کرمان متولد 1365 فرزند متوفی. 4- زهرا چناریان 
نخع�ی ش.ش 2 ص�ادره از کرمان متولد 1347 فرزند متوفی. 5- مرضیه چناریان نخعی ش.ش 1 ص�ادره از کرمان متولد 1361 فرزند 
متوف�ی. 6- زین�ب چناریان نخعی ش.ش 2980426131 صادره از کرمان متول�د 1371 فرزند متوفی. 7- وحید چناریان نخعی ش.ش 
2980005797 ص�ادره از کرم�ان متولد 1368 فرزند متوفی. 8- مجید چناریان نخع�ی ش.ش 7 صادره از کرمان متولد 1353 فرزند 
متوفی. 9- حسین چناریان نخعی ش.ش 90 صادره از کرمان متولد 1363 فرزند متوفی. 10- سکینه ریشقاوندی پور ش.ش 2 صادره 
از کرمان متولد 1329 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی 

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

16- حصروراثت
آقای محمد وهبی باب س�نگی فرزند ابراهیم دارای شناس�نامه 845 ش�رح دادخواست ش�ماره 778/1/97  مورخ 97/10/16 توضیح 
داده ش�ادروان یاس�ر وهبی باب سنگی فرزند محمد بشناس�نامه 935  در تاریخ 1397/10/3 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- محمد وهبی باب س�نگی فرزن�د ابراهیم و نصرت ش.ش 845 متولد 1334 ص�ادره از کرمان پدر متوفی. 
2- طاهره وهبی باب س�نگی فرزند س�هراب و فاطمه ش.ش 2 متولد 1342 صادره از شهداد مادر متوفی. 3- معظمه پوررنجبر فرزند 
رضا و فاطمه ش.ش 2980479632 متولد 1371 صادره از کرمان همس�ر )زوجه( متوفی. 4- اش�کان وهبی باب س�نگی فرزند یاس�ر 
و معظم�ه ش.ش 2981975307 متول�د 1386 ص�ادره از کرمان فرزن�د متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
778 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

17- حصروراثت
آقای حس�ین اشرف عس�کری فرزند اس�فندیار دارای کدملی 2991402989 ش�رح دادخواست ش�ماره 970705  مورخ 97/10/17 
توضی�ح داده ش�ادروان عصمت قرائی فرزند حس�ین و کلپوره کدمل�ی 2991938528 در تاریخ 1396/10/18 در ش�هر کرمان فوت 
ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای حس�ین اش�رف عس�کری فرزند اس�فندیار کدملی 2991402989 پس�ر متوفی. 
2- آقای مسعود اشرف عسکری فرزند اسفندیار کدملی 2992091626 پسر متوفی. 3- آقای محمود اشرف عسکری فرزند اسفندیار 
کدملی 2992169390 پس�ر متوفی. 4- آقای محمد اش�رف عسکری فرزند اس�فندیار کدملی 2991684585 پسر متوفی. 5- خانم 
معصومه اشرف عسکری فرزند اسفندیار کدملی 2992074497 دختر متوفی. 6- خانم مریم اشرف عسکری فرزند اسفندیار کدملی 
2991521872 دختر متوفی. 7- خانم مهناز اش�رف عس�کری فرزند اس�فندیار کدملی 2991579706 دختر متوفی. براساس اظهار 
خواهان ماترک متوفیه نامحدود )بیش از سی میلیون ( ریال تعیین گردیده است.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
705 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

18- اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان منص�ور امیرپ�ور اقطاع�ی ب�ه طرفی�ت خوان�ده منوچه�ر س�لیمی پور ب�ه خواس�ته مطالب�ه به ش�ماره کاس�ه پرونده 
9709983469000529 ثبت و وقت رس�یدگی در تاریخ 97/11/2 س�اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس�ب درخواس�ت خواهان و موافقت شورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب سال 1379 مراتب 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود خوانده / خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نش�ر آگهی تا وقت تعیین شده جهت 
رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حضوریابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
529 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

آگهی وقت رسیدگی
ش�کات اولی�ای دم مقتول هجری به طرفیت متهم داود فیصلی )کنعانی میر( به اتهام مش�ارکت در قت�ل عمدی و تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان اس�تان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزس�تان )16 کیفری استان 
س�ابق( واقع در اس�تان خوزستان - شهرستان اهواز - خرم کوش�ک - ابتدای نیوساید - مجتمع قضایی ش�هید تندگویان )انرژی( 
ارجاع و به کاس�ه 8809986142500036 و بایگانی 930017 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1398/03/28  و س�اعت 10 
صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دس�تور دادگاه مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا متهم 
پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی حاضر گردد. 

نوبت اول :  24 / 10  /   97   ؛  نوبت دوم :  4  / 11   / 97
   3564 -دفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری استان سابق(

آگهی وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 در خصوص ش�کایت اولیا  دم مرحوم بسنه 
بترانی علیه متهم س�الم نیراتی فرزند حمید در پرونده کاس�ه  8809986114200241 ش�ماره بایگانی 920042 به متهم به اتهام قتل 
عمد مذکور اباغ می گردد که در جهت ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی مورخ 1398/03/06 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر 

اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. نوبت اول :   24 /   10 /  97    ؛  نوبت دوم  :  4  /  11  / 97
   3565 -دادرس دادگاه شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )17 کیفری استان سابق( کریم کروشاتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه پرونده آقای محمد مددی فرزند علی )علی ضامن( متهم به توهین به مقدس�ات - توهین و تهدید نس�بت به ش�اکی به 
کاسه 970125 در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان ثبت و وقت رسیدگی آن مورخه 1398/01/24 ساعت 9 صبح تعیین 
ش�ده اس�ت. به علت متواری بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری و دس�تور دادگاه مراتب دو نوبت و به فاصله 10 روز در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود. بدینصورت که از آخرین 
آگهی تا وقت رس�یدگی یک ماه فاصله باش�د تا متهم پس از نش�ر آگهی و اطاع در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. نوبت اول :   24 /   10 /  97    ؛  نوبت دوم  :  4  /  11  / 97
 3566 -مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )1 کیفری استان سابق( - علی ملکی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به 1. ش�رکت کار و اندیش�ه هیوا ) سهامی خاص ( 2. سیدعلی حویزی 3. رضا دهه پور فرزند فاضل خواهان آقای محمد حاجی محمد 
باقر دادخواستی به طرفیت خوانده : 1. سید علی حویزی 2. رضا دهه پور فرزند فاضل 3. شرکت کارو اندیشه هیوا ) سهامی خاص(  به 
خواس�ته مطالبه وجه 2 فقره چک جمعا به میزان 000 / 000 / 750 ریال به انضمام کلیه خس�ارات قانونی منجمله خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک تا اجرای کامل حکم مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  9709986130200718 شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس�تری شهرس�تان بندر ماهشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ 14 / 12 / 1397 ساعت : 00 : 10  تعیین که 
حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مرات�ب ی�ک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میگردد تا خوان�ده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد .  نوبت اول :   24 /   10 /  97    ؛  نوبت دوم  :  4  /  11  / 97
 3567 -منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان بندر ماهشهر - جواد دورقی

آگهی 
در پرونده کاس�ه این ش�عبه متهم محمدحس�ین ایزدنگهدار فرزند محمد به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب  قرار گرفته اند  با 
عنای�ت ب�ه مجهول الم�کان بودن متهم در  اجرای مقررات ماده 15  قانون آیین دادرس�ی به نامبرده اباغ م�ی گردد تا ظرف 30 روز 
از انتش�ار  این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در ا ین ش�عبه حاضر گردد بدیهی  اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات  

رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان  آبادان 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاس�ه 960535 ش�عبه پنجم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب بوش�هر آقای کورش پرویزی )معروف به کورش 
افغانی( که مش�خصات بیش�تری از مشارالیه در دست نیست به اتهام  مباشرت در قتل  عمد مرحوم جعفر سرتلیان تحت تعقیب می 
باش�د به نامبرده اخطار و اباغ می گردد که جهت دفاع از بزه انتس�ابی تا یک ماه پس از انتشار  این آگهی در این شعبه حاضر گردد. 
در ص�ورت ع�دم حضور غیابا به موضوع رس�یدگی و اتخاذ تصمیم خواهد ش�د این آگهی به تجویز  ماده 174  قانون آیین دادرس�ی   

کیفری برای یک نوبت در جراید کثیر اانتشار درج می گردد. 
900 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب دادنامه شماره 54 مورخه 1396/2/25 صادر شده در پرونده کاسه 95/287 اداره تعاون کارو رفاه شهرستان مایر موضوع پرونده 
اجرایی کاس�ه 960303 شعبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری نهاوند آقای ابراهیم سیاوشی محکوم است به پرداخت مبلغ  40138340  
ریال  به عنوان اصل  خواسته در حق یونس سوری و پرداخت  مبلغ  2006917 ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا حسب 
تقاضای محکوم علیه سند مشاعی زراعی به شماره 134787  از پاک ثبتی 42 اصلی که به عنوان مال معرفی نموده و ارزیاب  دادگستری 
قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ  8250000000 ریال  برآورد نموده اند این اجراء به درخواست محکوم له ا قدام به فروش ملک موصوف که 
توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می  نماید و مقرر است از ساعت 11  تا 12 مورخه 1397/11/15 در محل شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگس�تری  نهاوند از طریق مزایده به فروش برس�د. مزایده از قیمت پایه کارشناسی 8250000000 ریال  شروع می شود و به 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده وی پس 
از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از 
تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، 
ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال 
مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. دو قطعه باغ به مساحت دو ممیز پنج هکتار به ا زاء  هر متر مربع 250000 
ریال  جمعا به مبلغ  6250000000 ریال  که با احتس�اب س�الن کش�تارگاه  و عمارت باغی که حدود 1000 متر می باشد و جمعا باغ  و سالن و 

عمارت 8250000000 ریال  ارزیابی گردیده است آدرس مایر ا بتدای جاده آسفالت روستای بانسره 
7010 قاضی اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند – عباس آزاد بخت 

آگهی مزایده اموال غیر منققول )نوبت دوم(
به موجب دادنامه ش�ماره 9609978531100383 مورخه 96/7/15 صادره ش�ده در پرونده کاس�ه 960292 شعبه 
111  شورای حل اختاف نهاوند موضوع پرونده اجرایی کاسه 970203 شعبه اجرای احکام حقوقی آقای نورمحمد 
لولوهری فرزند میر حس�ین محکوم است به پرداخت مبلغ  یکصد و بیست میلیون ریال  به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ  3/205/000 ریال  بابت هزینه دادرس�ی و  مبلغ  444/440 ریال   هزینه تاخیر و تادیه در حق آقای  علی یار 
خزائی فرزند براتعلی پرداخت مبلغ  6/000/000 ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوی اسامی ایر ان لذا 
حس�ب تقاضای شخص ثالث خانم فریبا خس�روی فرزند سردار یک باب عمارت مسکونی تحت پاک ثبتی شماره 
3489 فرعی از 3  اصلی بخش 2 نهاوند ملکی خانم فریبا خسروی واقع در  نهاوند شهرک طالقانی پشت ناسیونال  
که شخص  ثالث علیه خانم  فریبا خسروی به عنوان مال معرفی  نموده است و ارزیاب دادگستری  قیمت آن را جهت 
مزایده به مبلغ  1/728/000/000 ریال  برآورد  نموده اند این اجرا به درخواست  محکوم له آقای علی یار خزائی اقدام 
به فروش ملک موصوف که توس�ط کارش�ناس به شرح ذیل  توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 
10:30 تا 11:30 مورخه 97/11/23 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف نهاوند از طریق مزایده به  فروش 
برس�د مزایده از قیمت پایه کارشناس�ی  1/728/000/000 ریال  شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که 
بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی 
تضمینی از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  
تهیه وجه مزایده نپردازد س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
در صورت ایصال اعتراض از س�وی اش�خاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا 
رس�یدگی به  اعتراض از س�وی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد ش�د، ضمنا متقاضیان به 
شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند 
مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. یک باب عمارت مسکونی تحت پاک ثبتی 
ش�ماره 3489 فرعی از 3 اصلی بخش 2 نهاوند ملکی خانم فریبا خس�روی و اقع  درنهاوند ش�هرک طالقانی پشت 

ناسیونال که کارشناس رسمی دادگستری به قیمت 1/728/000/000 ریال  برآورد و ارزیابی نموده ا ست. 
3806 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی  علوی 

مفقودی سند موتورسیکلت 
س�ند موتورسیکلت دلتا به ش�ماره انتظامی 124- 27463 به رنگ س�فید مدل 1392  شماره 
موت�ور 249NC5225145 ش�ماره تنه NC5***249M9211423 مفق�ود گردیده و از درجه 

ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی 
به موجب دادنامه شماره 9509978312300653 و اجرائیه صادره از شعبه هشتم دادگاه خانواده بنا به مجهول المکان  بودن خوانده 
بنام عبداله مس�کینی  فرزند محمود  مش�ارالیه علیه محکوم اس�ت به مهریه به مبلغ  350 هزار تومان به نرخ روز دستور فرمائید به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ما ده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مرا تب یک نوبت در یکی از جراید   کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از تاریخ انتشار آگهی به 

مدت 10 روز مفاد اجرائیه را به مرحله ا جرا بگذارد تاریخ انتشار اباغ اجرائیه محسوب می شود. 
2064 مدیر دفتر شعبه 8 خانواده شهرستان کرمانشاه 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی 
ش�کایت محم�د رس�تمی ب�ر علیه بهمن بخش�ی به اته�ام حادث�ه کار مطرح که ب�ه این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709988321000031 ش�عبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/29 ساعت 
08:30 تعیی�ن که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان  بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
2031 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای محمدحسن سلطانی فعله گری 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی به آقای محمدحس�ن سلطانی فعله گری شکایتی دایر بر  توهین و تهدید مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کاسه 9709988609000303 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )109 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/11/29 س�اعت 09:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول 
المکان  بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1163 مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )109 جزایی سابق(

آگهی اباغ وقت رسیدگی پرونده 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی پرونده آقای س�عید حیرانی مبنی بر جرح عمدی با چاقو که به این ش�عبه ار  و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9509988321000708 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )109 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/11/28 ساعت 
11:00 تعیی�ن که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان  بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1162 مدیر دفتر شعبه 109  دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )109 جزایی سابق( 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده970811/شعبه16ش�ورای حل اختاف گرگان بدینوس�یله به مریم جمعه فرزند قمبر مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان بانک مهراقتصاد دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواس�ته  مطالبه وجه چک-مطالبه خس�ارات دادرس�ی-مطالبه خس�ارت 
تاخیرتادیه به ش�ورای حل اختاف تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی 
تعیی�ن وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جه�ت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه16شورای حل اختاف 
گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که بتاریخ97/11/27ساعت9صبح تعیین 

شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
1546-مدیردفترشعبه16شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی مفقودی
برگ س�بز-کارت خودروی م�زدا وانت تیپ 2000 مدل 1394 به ش�ماره موتو FEA  32569 و   
شماره شاسNAGP PC2  11 154960FA به شماره انتظامی ایران 22–714 س 88 متعلق به 

آقای عبداله ناصر فاح مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
      دادنامه    326

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم ش�هین آبساان فرزند ناصر دارای شناسنامه شماره 411 بش�رح دادخواست به کاسه 774/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا دوس�تی فرزند تیپه به ش�ماره شناسنامه 440 
در تاری�خ 1391/4/30 در اقامت�گاه دائمی خود ب�درود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- ایمان دوس�تی 
متولد 1369 به ش�ماره شناس�نامه 1920088253 صادره از دزفول پس�رمتوفی 2- پیمان دوس�تی متولد 1373 به شماره شناسنامه 
1920245790 صادره از اندیمش�ک پس�رمتوفی 3-  آرمان دوستی متولد 1371 به ش�ماره شناسنامه 4510043805 صادره ازدزفول 
پس�رمتوفی 4- ش�هین آبساان متولد 1348 به شماره شناس�نامه 411 صادره از دهلران همسر متوفی 5- نصرت خانم شاهمحمدی 
متولد 1312  به ش�ماره شناس�نامه 106 صادره از آبدانان مادر متوفی واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث 
دیگ�ری ندارد اینک با انجام تش�ریقات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ی�ک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صاد رخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- عالی نصری

آگهی مفقودی
بدینوس�یله س�ند مالکیت )س�ند کمپان�ی(وکارت س�بزوکارت ماش�ین وبیمه ش�خص ثالث 
س�واریMVM  تی�پAT-X22 م�دل 1396برن�گ قرم�ز متالی�ک اس�پرت ش�ماره موتور 
MVMD4G15BAGH001207 ش�ماره شاس�ی NATFBABWXH1001259 ب�ه ش�ماره 
انتظام�ی 869م32 ای�ران 15-بن�ام س�اار علی�زاده فرهمن�د فرزن�د ابراهی�م ش�ماره ملی 

1361054352 مفقود وساقط هر گونه اعتبار می باشد
ح/تبریز

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به اقای  جمش�ید چهرازی تقی پور فرزند حبیب اله خواهان خانم  آمنه زراس�وند نیا دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای  جمش�ید 
چهرازی تقی پور به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986111200704 شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اهواز ) 9 خانواده سابق (ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/12/14 ساعت 00 : 11 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده 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. 
 -10 / 78 شعبه  7 دادگاه خانواده شهرستان اهواز9  ( خانواده سابق( – فردین مومنی

حصروراثت
خانم الهام ش�هرت افضلی فرزند حاتم بشناس�نامه 97 صادره از بهبهان درخواس�تی به خواس�ته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که مادرش مرحوم بدیره ش�هرت غبیش�اوی شناسنامه 156 صادره از هندیجان در تاریخ 97/6/23 در اقامتگاه دائمیش 
فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مش�خصات باا 2-ش�کیبا افضلی فرزند حاتم ش.ش 48 صادره از امیدیه  3-رویا افضلی 
فرزند حاتم ش.ش 68 صادره از آغاجاری)فرزندان اناث متوفی(  4-بهنام افضلی فرزند حاتم ش.ش 1259 صادره از آغاجاری)فرزند 
ذکورمتوفی(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 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.
دفتر شعبه3 شورای حل اختاف شهرستان امیدیه شماره:6756

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده  970458 آقای / خانم    محمد حس�ن دوس�ت کلدو به ش�ماره  شناسنامه 314 فرزند  حسین 
جان  از این ش�ورا  درخواس�ت  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  داده که ش�ادروان    حس�ین جان  
حس�ن دوس�ت کلدو  فرزند   حسن تاریخ  48/10/18 در شهرستان   آستانه فوت نموده است ورثه  آن مرحوم  
به ش�رح  ذیل تعرفه  ش�ده اند:1- محمد حسن دوست کلدو شماره شناسنامه 314 نام پدر حسین جان نسبت  
فرزند 2-  احمد حسن دوست کلدو شماره شناسنامه 315 نام پدر حسین جان نسبت  فرزند 3-  موسی حسن 
دوس�ت کلدو ش�ماره شناسنامه 10 نام پدر حسین جان نسبت  فرزند4-   ابوالحسن حسن دوست کلدو شماره 
شناسنامه 13 نام پدر حسین جان نسبت  فرزند 5-  رخسار حسن دوست کلدو شماره شناسنامه 313 نام پدر 
حسین جان نسبت  فرزند 6-  زینب حسن دوست کلدو شماره شناسنامه 4 نام پدر حسین جان نسبت  فرزند 
7- فاطمه رحیم پور کلدو ش�ماره شناس�نامه 8 نام پدر  جان نسبت همسر 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  ش�ماره  970458 
مفاد  در خواس�ت مذبور را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هر ش�خص  اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از 
متوفی  نزد او   باش�د  از تاریخ  نش�ر  آگهی ظرف  یک ماه  به دفتر  ش�عبه   دوم ش�ورای حل اختاف  اس�تانه  

تسلیم نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت  برابر  در خواست  صادر خواهد شد.
ح  5973    قاضی شورای  حل اختاف شعبه  دوم  شهری آستانه اشرفیه  

 آگهی حصر وراثت
 اقای بابک حسینی  واجارگاه  دارای شناسنامه شماره  13 فرزند محمد علی  از این شورا  در خواست  گواهی  حصر وراثت  نموده  و 
چنین توضیح داده که  مرحومه  فاطمه  حبیبی واجارگاه  فرزند  ولی  در تاریخ  1397/8/1 در اقامتگاه  دائمی خود  شهرستان رودسر  
بدرود زندگی  گفته و ورثه  آن مرحوم  منحصر  است به : 1- سیامک  حسینی واجاری شماره شناسنامه 7 نام پدر محمد علی  نسبت 
فرزند  پس�ر  2-  بابک حس�ینی  واجارگاه ش�ماره شناسنامه 13 نام پدر محمد علی  نس�بت فرزند  پسر 3- اتابک  حسینی واجاری 
شماره شناسنامه 2 نام پدر محمد علی  نسبت فرزندپسر4-  محمد علی  حسینی واجاری شماره شناسنامه 637 نام پدرعلی  نسبت 
همسر  دائمی متوفی  و به غیر  از وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد .  اینک پس از  ماحظه  دادخواست  و انجام تشریفات قانونی  
و ثبت آن به  شماره  190-1397/10/18 مفاد  در خواست مذبور را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هر شخص  اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه  از متوفی  نزد او   باش�د  از تاریخ  نش�ر  آگهی ظرف  یک ماه  به دفتر  ش�ورای حل اختاف شهر واجارگاه  تسلیم نماید. 

در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت  برابر   در خواست  صادر خواهد شد.
 ح  5974  رئیس  شورای حل اختاف شماره یک  واجارگاه   شهرستنان  رودسر- محمود محمد 
پور

   نظر به دس�تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب 
20/ 1390/9 ام�اک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمس�تقردرواحد ثبتی آمل مورد 
رس�یدگی و تصرفات مالکانه و بامع�ارض آنان محرز و رای ازم صادر گردیده جهت اطاع عموم به ش�رح 

ذیل آگهی می گردد : 
اماک متقاضیان واقع دربخش یک  شهر آمل

1154 - اصلی
9 فرعی  خانمها مریم قربانی و ربابه وجدانی آملی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین با ساختمان احداثی به مساحت 212.73 مترمربع خریداری با واسطه از رحمت اله وجدانی آملی . 
اماک متقاضیان واقع دربخش 2  ثبت آمل- دهستان دابو

38 - اصلی ) قریه مریج محله (
889 فرعی  خانم سیده عالیه صبوری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی جهت تجمیع  به 

مساحت 215.15 مترمربع . خریداری با واسطه از مهدی دهقان .  
62 - اصلی ) قریه کچب علیا (

532 فرعی  آقای س�ید ناصر امانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 844.73 
مترمربع . خریداری با واسطه از سید رحمت فاضلی .

105 - اصلی ) قریه آهنگر کا (
262 فرعی  خانم عالیه قلی پور و آقای س�ید عقیل حس�ینی آهنگری  هر یک به نس�بت سه دانگ مشاع 
از شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری ورزشی به مساحت 193.56 مترمربع که هفت 
سیر مشاع از کل ششدانگ عرصه وقف میباشد . خریداری باواسطه از فضل اله حسینی و عقیل حسینی 

آهنگری . 
109 - اصلی ) قریه اسبو کای علیا (

19 فرعی  آقای علی احمدی  در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی با کاربری مس�کونی به 
مساحت 148.12 مترمربع که 34 سیر و 12 مثقال و 13 نخود از 240 سیر عرصه وقف میباشد . خریداری با 

واسطه از ابوالفضل محمدی  .
اماک متقاضیان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر

یک اصلی ) قریه هارون محله(
7288 فرعی  از 742 فرعی آقایان کریم گرجی زاده اطاقسرا و  باقر متان هر یک به نسبت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 160.47 متر مربع خریداری مع الواسطه از عباس 

سقائی اسکی . 
 7289 فرعی  از 374 فرعی قطعه 89 – افرازی آقای عماد قاسم تبار نشلی  به نسبت پنج دانگ و ده سیر 
مشاع از ششدانگ  قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی  به مساحت 150 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از سکینه اریجانی .
7290 فرعی  از 742 فرعی آقای  ناصر برزگر در شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مس�احت 

156.30  متر مربع خریداری مع الواسطه از عباس و غامعلی سقائی اسکی  .
3 - اصلی ) قریه پاشاکا (

14 فرعی  آقای حسن ابراهیمیان راد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی 
به مساحت 151.10 متر مربع . خریداری با واسطه از عبداله بناگر  .

13– اصلی ) قریه بوران و ساار محله  (
6007 فرعی  خانم س�ودابه ناروئی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به 

مساحت 190.49 مترمربع . خریداری با واسطه از رضا و امین خدری  .
6008 فرعی  خانم آرزو اس�معیلی در شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 

261.70 مترمربع . خریداری با واسطه  از عارف حسن زاده واسکس  .
6009 فرعی  آقای رحمت اله قربانی در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان تجاری به مساحت 34.15 

مترمربع . خریداری با واسطه از محمد رضا قنبری .
6010 فرعی  آقای علی اکبر اس�دی مقدم در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی مسکونی  به 

مساحت 101.40 مترمربع . خریداری با واسطه از سهراب و اسفندیار عزیزی .
14– اصلی ) قریه رشه کا و گاوزن کا و اسپیاربن  (

3080 فرعی  از 486 فرعی آقای حس�ن محمد نژاد در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی  به 
مساحت 148.40 مترمربع . خریداری مع الواسطه از ابوالفضل حیدری  .

25– اصلی ) قریه مهدی خیل  (
368 فرعی  آقای داود ذبیحی در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغی به مساحت 1922.24 مترمربع . 

خریداری مع الواسطه از عباس ذبیحی کیانی  .
27– اصلی ) قریه کلمیس  (

6 فرعی  آقای منوچهر اصفهانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1172.52 متر 
مربع  . خریداری مع الواسطه از یوسف حسین زاده . 

7 فرعی  آقای منوچهر اصفهانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 437.23 متر 
مربع  . خریداری مع الواسطه از یوسف حسین زاده . 

30– اصلی ) قریه کته پشت سفلی  (
3762 فرعی  آقای حجت اله دهقان زرخونی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به 

مساحت 121.90 مترمربع . خریداری با واسطه از عمه جان امینی زرخونی  . 
3766 فرعی  آقای عسکری باقر پور کتی سری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری احداثی به 

مساحت 24 مترمربع . خریداری با واسطه از رضا صفا نوائی  . 
31– اصلی ) قریه پلک علیا  (

991 فرعی  آقای س�ید رسول اسدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری تجاری به 
مساحت 42.52 مترمربع . خریداری با واسطه از جمشید امیر صادقی  . 

992 فرعی  آقای حامد عس�گری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی  به 
مساحت 116 مترمربع . خریداری با واسطه از شیرین حسن زاده  . 

993 فرعی  آقای علی صالحی زرخونی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 217.93 
مترمربع . خریداری با واسطه از سید رضا احمد پناه  . 

994 فرعی  آقای رمضانعلی سلمانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 
141.93 مترمربع . خریداری با واسطه از حسن احمد زاده  . 

32– اصلی ) قریه پلک سفلی (
3907 فرعی آقای شعبان سلحشور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 224.24 

مترمربع . خریداری با واسطه از سکینه فرهادی  . 
33– اصلی ) قریه بازیار کا (

9089 فرع�ی  از 643 فرع�ی آقای احمد رضا امیری اریجانی در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان 
احداثی به مساحت 135 مترمربع . خریداری مع الواسطه از فرشید خانزاد  .

34– اصلی ) قریه کنسی  (
317 فرعی  آقایان رضا و علی رضا چکن  هر یک به نس�بت س�ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

زراعی به مساحت 2884.95  مترمربع . خریداری مع الواسطه از نصراله چکن .
37– اصلی ) قریه کمکا (

135 فرعی  آقای عسگری فتحی در ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی به مساحت 9472 مترمربع 
. خریداری مع الواسطه از فتح اله فتحی   .

اماک متقاضیان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان لیتکوه
3- اصلی ) قریه کاک سفلی (

6874 فرعی  آقای حس�ن کاظمی نوا در شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی  به مس�احت 126.40 
مترمربع . خریداری با واسطه از فاطمه زمانی آملی  .  

5- اصلی ) قریه شاه محله (
5226 فرعی  آقای ابراهیم فدائی در شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به 

مساحت 117.31  مترمربع . خریداری با واسطه از جواد ابراهیمی . 
12- اصلی ) قریه آغوزکتی  (

92 فرعی  خانم حمیده فدائی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 1689 متر مربع 
که کاربری ) 210 متر مربع مس�کونی و 190 متر مربع تجاری و الباقی باغی( میباش�د . خریداری مع الواسطه 

از زین العابدین محمدی.  
13- اصلی ) قریه پیت کت (

2555 فرعی  از 38 فرعی آقایان عزت اله قدرتی قرقی و حسین قدرتی  هر یک به ترتیب به نسبت چهار 
دانگ و دو دانگ مش�اع از شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی به  مساحت 2333 متر مربع . 

خریداری مع الواسطه از عزت اله قدرتی قرقی .  
14- اصلی ) قریه انصاری محله (

1018 فرعی  آقای جمعلی عابدین پور اصفهانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 
مس�کونی که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد  به مساحت 191.50 مترمربع . خریداری با 

واسطه از حسین توکلی و سید محمود تقوی  .
21- اصلی ) قریه حسین آباد شرقی ) سفلی ( (

196 فرع�ی  آقای مجتبی عبادی در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی  ب�ا کاربری زراعی به 
مساحت 395.37 متر مربع . خریداری با واسطه از محمد عبادی  .

41- اصلی ) قریه تجن جار علیا (
5827 فرعی  آقای سید مسیب حسینی و خانم زهرا علی پور هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه زمین زراعی به مساحت 149.40 متر مربع  . خریداری باواسطه از جواد سعادتی  .
5847 فرعی  آقای منصور توکلی و خانم راضیه کردانی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 131.16 مترمربع . خریداری باواسطه از رستم اخوت  .
5848 فرعی  خانم عارفه تجن جاری و آقای هادی یا حقی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با س�اختمان مسکونی به مس�احت 289.75 مترمربع . خریداری باواسطه از صدیقه تجن 

جاری .  
5849 فرعی  از 477 فرعی خانم س�یده عذرا موس�وی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 

با کاربری تجاری مسکونی  به مساحت 86.78  مترمربع . خریداری مع الواسطه از محمد علی صدیقی .  
45- اصلی ) قریه درازان (

948 فرعی  از 18 فرعی آقای مهدی نوروزی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 300 
مترمربع . خریداری با واسطه از ولی اله حسین زاده   . ) آگهی اصاحی (

48- اصلی ) قریه چندر محله و میخران (
430 فرعی  آقای حسین احمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 490 مترمربع 

. خریداری با واسطه از حسن احمدی . 
51- اصلی ) قریه درمه کا علیا  (

807 فرعی  آقای شاهین احمدیان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به 
مساحت 439.62  مترمربع . خریداری با واسطه از عباس احمدیان  . 

808 فرعی  خانم عرفانه توس�لی مقدم  در شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 160.40  
مترمربع . خریداری با واسطه از مهدی توسلی  مقدم . 

809 فرعی  آقای محمد علی توسلی مقدم  در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 220.20  
مترمربع . خریداری با واسطه از مهدی توسلی مقدم  . 

810 فرعی  خانم امینه توس�لی مقدم در شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 128.38  
مترمربع . خریداری با واسطه از مهدی توسلی مقدم  . 

811 فرعی  خانم امینه توس�لی مقدم در شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مس�احت 208.53  
مترمربع . خریداری با واسطه از مهدی توسلی مقدم  . 

812 فرعی  آقای امیر حس�ین حس�نی نیاکی و خانم آذین حسنی نیاکی هر یک به نسبت سه دانگ مشاع 
از  شش�دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 208.95  مترمربع . خریداری با واسطه از فتانه 

روحی   . 
813 فرعی  آقای اصغر روحی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 212.10  مترمربع . 

خریداری با واسطه از فتانه روحی   . 
814 فرعی  آقای اصغر روحی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 217.50  مترمربع . 

خریداری با واسطه از شکراله حیدر نژاد   . 
815 فرعی  آقای اصغر روحی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 204.70  مترمربع . 

خریداری با واسطه از علی رضا زارع   . 
52- اصلی ) قریه درمه کا سفلی  (

4337 فرعی  آقای محمد ش�هبازی  در شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان  احداثی که یک نهم مشاع 
از کل عرصه وقف اس�ت به مس�احت 155.25 مترمربع . خریداری با واس�طه از علی رزمجو و خانم آتیکه 

یعقوب پور .  
56- اصلی ) قریه آعوزبن   (

71 فرعی  آقای مهدی سعیدی و خانم مریم عماری الهیاری هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری 120 متر مربع آن توسعه مسکونی و الباقی زراعی است  به 
مس�احت 208.06 مترمربع که چهل و یک س�یر و یازده مثقال از کل ششدانگ وقف میباشد . خریداری با 

واسطه از رمضان موسوی .
58- اصلی ) قریه سائیج محله   (

559 فرعی  آقای رضا فضلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 201.39 مترمربع 
. خریداری با واسطه از غامرضا طبر دار  .

59- اصلی ) قریه انجه پل  (
70 فرعی  آقای سید رضا مظلوم  در ششدانگ یک قطعه زمین که ده سیر مشاع از ششدانگ عرصه وقف 

میباشد به مساحت 2500.70 مترمربع . خریداری مع الواسطه از سید ابوالحسن مظلوم  .
70- اصلی ) قریه کاسمده و اسکو محله  (

1642 فرعی  خانم منیژه محمدپور و خانم خیرالنس�اء محمد پور  هر یک به نس�بت س�ه دانگ مش�اع از 
شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی تجاری مسکونی به مساحت 94.40 مترمربع . خریداری با 

واسطه از موسی کیاساار .
1643 فرعی  آقای جواد وائی در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی با کاربری مس�کونی به 
مس�احت 192.90مترمربع . خریداری با واس�طه از علی محمد وایی . ) مشرو ط به اینکه حق منافع مادام 

العمر فروشنده متعلق به خودش بوده و بعد از فوتش قابل توریث نمیباشد .  
1644 فرعی  خانم فاطمه فاح و آقای جواد یوس�فی هر یک به نس�بت س�ه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با س�اختمان احداثی با کاربری مس�کونی به مساحت 225.85 مترمربع . خریداری با واسطه از 

ابوالقاسم یوسفی .
1645 فرعی  آقای جواد عبدی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 453.15 مترمربع 

. خریداری با واسطه از مجید عبدی .
138- اصلی ) قریه رزکه  (

518 فرعی  آقای محمد عباسقلی تبار عمرانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 
مسکونی به مساحت 200 مترمربع . خریداری با واسطه از رمضان دهقان  .

اماک متقاضیان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپی 
3 - اصلی ) قریه بختیار کتی شرقی (

111 فرعی  آقای قدرت اله آهنگر پور در شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که کاربری سیصد 
متر مربع توس�عه مسکونی و الباقی زراعی میباشد به مس�احت 565.28 متر مربع . خریداری با واسطه از 

حسن آهنگر پور  . 
112 فرعی  آقای سعید شعبانی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مساحت 219.29 متر مربع 

. خریداری با واسطه از یداله نوراله پور ارچی  . 
114 فرعی  آقای سعید قبادی اسکی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 

108.70 متر مربع . خریداری با واسطه از خاتون عابدی شاهاندشتی  . 
5 - اصلی ) قریه آهنگر کا (

219 فرعی از 121 فرعی خانم  مریم سلطانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
273.45 متر مربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی   . 

220 فرعی  از 170 فرعی آقای  شعبانعلی فضلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری 
مسکونی به مساحت 349.30 متر مربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  . 

221 فرعی  از 174 و 120 فرعی آقای  نبی اله بابائی در شش�دانگ یک قطعه زمین با س�اختمان احداثی به 
مساحت 448.40 متر مربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  . 

16 - اصلی ) قریه رودبار (
73 فرعی  آقای  قربانعلی ذکریا نژاد کاس�گری در شش�دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی که یک 
دانگ مش�اع وقف عام و پنج دانگ مش�اع از ششدانگ وقف خاص میباشد به  مساحت 641.25  متر مربع . 

خریداری با واسطه از مسعود ملک پور . 
43 - اصلی ) قریه قادی محله  (

342 فرعی  آقای  سعدی محمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به 
مساحت 442.44 متر مربع که دو سیر و شش مثقال و هفت نخود از کل عرصه وقف میباشد . خریداری با 

واسطه از سید رحمت اله حسینی  . 
45 - اصلی ) قریه احمد آباد ) هره پاک سابق ( (

120 فرعی  آقای بهروز دهقان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 248.10 
متر مربع خریداری با واسطه از علی اکبر قنبری  .

لذا به موجب ماده – 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده – 13 
– آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر اانتشار در شهرها 
منتش�ر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اش�خاص ذینفع به آرای اعل ام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است 
برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قباً اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم  1397/11/09

م.الف:97/150/5666سید محمد حسن روشنائی- رئیس اداره  ثبت اسناد و اماک آمل

 آگهی شماره ) 50 ( دیماه – 1398 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
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آگهی تغییرات شرکت رایکا معدن آریا زمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 65349 و شناسه ملی 14007785180 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/10/09 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آقای س�ید جواد س�جادی به 
س�مت رئیس هیات مدیره ش�ماره ملی 0935141219 خانم 
ب�ی بی عزت س�جادی به س�مت نای�ب رئیس ش�ماره ملی 
0935064273 خانم آرزو رس�تگار مقدم ش�خص به سمت 
عضوهیئت مدیره ش�ماره ملی 0933307837 آقای س�ید 
مصطفی س�جادی به س�مت مدی�ر عامل )خ�ارج از اعضا و 
سهامداران ( ش�ماره ملی 0945863276 آقای رضا حطیط 
به سمت عضو هیات مدیره شماره ملی 0943524105 خانم 
لیل�ی فاتح بهاری به س�مت عضو هیات مدیره ش�ماره ملی 
0941157318 آقای مجید جمش�یدی به س�مت عضو هیات 
مدیره شماره ملی 0945181086 برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدن�د . کلیه چکها و اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور 
ش�رکت به امضاء منف�رد رئیس هیئت مدیره هم�راه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346922(

آگهی انحال شرکت توسعه میهن پخش پالیک ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 60520 و شناسه ملی 

 14006519433
به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ 
1397/10/08 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : ب�ه اس�تناد 
صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی فوق الع�اده مورخ ب�ا انحال 
ش�رکت موافقت و آقای محمد مش�هدی حس�ینی کدملی 
0945454503 ب�ه س�مت مدیرتصفی�ه برای مدت 2 س�ال 
انتخ�اب گردید و نش�انی مح�ل تصفیه فرامرز عباس�ی 11 

پاک1 با کد پستی 9143843484 می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346924(
شرکت زیبا سازان کوه بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

28827 و شناسه ملی 10380440939
 طب�ق م�واد 39 و 40 قان�ون تجارت نقل و انتقال س�هام از 
موارد صدور آگهی نمیباش�د. س�ازمان ثبت اس�نادواماک 
کل کش�ور رئیس اداره ثبت اس�نادواماک ناحیه دو مشهد 

محمداسماعیل ذاکری
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346926(

آگهی تغییرات شرکت رایکا معدن آریا زمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 65349 و شناسه ملی 14007785180 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 1397/10/09 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : - اعضاء 
هیئت مدی�ره به ق�رار ذیل انتخ�اب گردیدن�د: خانم آرزو 
رس�تگار مقدم شخص به ش�ماره ملی 0933307837 خانم 
لیلی فاتح بهاری به ش�ماره ملی 0941157318 آقای س�ید 
جواد سجادی به شماره ملی 0935141219 خانم بی بی عزت 
سجادی به شماره ملی 0935064273 آقای مجید جمشیدی 
به شماره ملی 0945181086 آقای رضا حطیط به شماره ملی 
0943524105 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . - آقای 
سیدحس�ین تقوی شاندیز به ش�ماره ملی 0921158114 به 
عنوان بازرس اصلی ، آقای بی بی بهجت حسینی رشخواری 
به ش�ماره ملی 0939057395 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 )346931(

آگهی تغییرات شرکت سیمین تجارت روژان شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 61494 و شناسه ملی 

14006778563
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی م�ورخ 
1397/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای عبدالمجید 
بنیادی به ش�ماره ملی 1200072839 و خانم اعظم یوس�فی 
زاده صفدرآب�اد به ش�ماره مل�ی 0941144445 ب�ه عنوان 

اعضای هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346932(

آگهی تغییرات شرکت رایکا معدن آریا زمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 65349 و شناسه ملی 14007785180 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : بنا بر تفوی�ض اختیار حاصله از 
مجم�ع عمومی ف�وق العاده م�ورخ 97/10/08 و ب�ا توجه به 
اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه 
مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت 
هیئت مدیره ،افزایش س�رمایه راعملی دانس�ته ،در نتیجه 
مبلغ9000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب 
س�رمایه منظور گردیده اس�ت و ماده 5 اساس�نامه به شرح 
زیراصاح گردید ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ10000000 ریال 
منقس�م به 1000 س�هم 10000ریالی با نام می باش�د که تمامًا 

پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )346935(
آگهی تغییرات شرکت کامیاب پسران نظیر شرکت با مسئولیت 

محدود به شماره ثبت 64975 و شناسه ملی 
14007697385 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی 
فوق الع�اده مورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 
1 - آقای محمد علی ش�هباز به ش�ماره فراگیر 116488610 
با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف 
ش�رکاء شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000 ری�ال ب�ه 12500000 ری�ال افزای�ش یاف�ت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید.ش�رکا شرکت و میزان 
س�هم الشرکه آنها به شرح ذیل میباش�د: آقای شهباز علی 
به ش�ماره فراگی�ر 115723504 دارای 5000000 ریال س�هم 
الش�رکه 2� آقای جواد علی به شماره فراگیر 115788069 
دارای 5000000 ری�ال س�هم الش�رکه 3� آق�ای محمد علی 
ش�هباز به ش�ماره فراگیر 116488610 دارای 2500000ریال 

سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )346947(

آگهی تغییرات شرکت پسته کاران طای خندان جوین 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 368 و شناسه ملی 14006185719

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/07/10 و نامه 
ش�ماره 1698/97 مورخ 1397/9/20 نمایندگ�ی تعاون کار و رفاه 
اجتماع�ی شهرس�تان جوین تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : -آقای 
اسمعیل کریمی به کد ملی 5739625645 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل خانم آسیه ابویسانی به کد ملی 5219587501 
به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره خانم زه�را کریم آبادی به کد 
ملی 5739619203 به س�مت منش�ی هیئت مدیره برای مدت 3 
س�ال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها و اس�ناد رسمی و تعهد 
آور بانک�ی از قبیل چک ، س�فته ، ب�رات و اوراق به�ادار با امضاء 
اس�معیل کریمی )رئیس هیئت مدیره و مدی�ر عامل ( و در غیاب 
ایش�ان با امضاء آس�یه ابویس�انی ) نائب رئیس هیئ�ت مدیره ( و 
همراه با مهرش�رکت معتبرمی باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء 
آقای اسمعیل کریمی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )346955(

آگهی تغییرات شرکت رایکا معدن آریا زمین شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 65349 و شناسه ملی 14007785180 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 به 6 نفر 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه به شرح مذکور اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )346964(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رادین راز مهر آتا
 درتاری�خ 1397/08/29 به ش�ماره ثبت 66294 به شناس�ه ملی 
14007957709 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تهی�ه ،تولی�د و بس�ته بندی،خرید و فروش ، ص�ادرات و واردات 
کااه�ای مج�از بازرگانی و ان�واع مصالح س�اختمانی – اخذ وام و 
تسهیات از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی 
جهت ش�رکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – انجام 
کلی�ه فعالیتها پس از اخ�ذ مجوزهای ازم . درص�ورت لزوم پس 
از اخ�ذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ 
ثب�ت به م�دت نامح�دود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، 
شهرس�تان مش�هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، س�راب ، کوچه 
گرانمهر ، خیابان امام خمینی17]ش�هیدخیاط زاده[ ، پاک 67.1 ، 
طبقه همکف کدپستی 9133948678 سرمایه شخصیت حقوقی 
عب�ارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه 
هر یک از ش�رکا آقای علی الحلو به ش�ماره فراگیر 114875941 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای رضا الحلو به شماره فراگیر 
115946097 دارنده 100000 ریال س�هم الشرکه آقای محمود حلو 
به ش�ماره فراگیر 94579828 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای علی الحلو به شماره فراگیر 114875941و 
به س�مت نایب رئیس هیئ�ت مدیره به مدت نامح�دود آقای رضا 
الحلو به شماره فراگیر 115946097و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای محمود حلو به شماره فراگیر 94579828و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اس�امی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری باامضاء منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر اانتش�ار حمایت جهت درج 
آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثب�ت 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 )346965(

 512/91آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به  امیر مطهری راک نیا فرزند اسکندر  فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که آقای عبد اله فیضی  
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 1 شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام تقدیم 
نموده اس�ت  که به کاس�ه 1/492/97   ثبت  و برای روز 2ش�نبه بتاریخ 97/12/13 س�اعت 9 تعیین و لذا به 
استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه1 شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره 
مرکزی  به نش�انی بلوار امام خمینی  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را 
دریافت و دروقت مقررجهت رس�یدگي در این ش�ورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا 

غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1 شورای حل اختاف تربت جام

512/92آگهی حصر وراثت
خانم بشرا اسکندری سهل آبادی تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 1 شورای 
حل اختاف تربت حیدریه ارجاع و به کاس�ه 1/970131 ثبت که چنین اش�عار داش�ته مسعود روح آور فرزند 
محمد  در تاریخ 1397/9/19 به رحمت ایزدی پیوس�ته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-
محمد روح آور فرزند رمضان ش ش 780 ت ت 1332 پدر متوفی 2- مهرداد روح آور فرزند مس�عود ش ملی 
0960953329 ت ت 1393 پس�ر متوفی 3- اعظم مرادی فرزند غامحس�ین ش ش 25018 ت ت 1346 مادر 
متوفی 4- بش�را اس�کندری فرزند محس�ن ش ملی 0922508615 ت ت 1372 همسر متوفی  بجز نامبردگان 
ف�وق وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی اعتراضی یا وصیتنامه ای اعم 
از رس�می و س�ری داشته ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتش�ار به حوزه 1 شورای حل اختاف تربت حیدریه 

ارسال نمائید در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 1 شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/93آگهی حصر وراثت
آق�ای محمد قربانپور فرزند خدابخ�ش تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواس�ت وی به حوزه 1 
شورای حل اختاف تربت حیدریه ارجاع و به کاسه 1/970130 ثبت که چنین اشعار داشته یاسمن  قربان پور 
فرزند محمد  در تاریخ 1397/6/12 به رحمت ایزدی پیوس�ته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند 
از :1-محم�د قرب�ان پور )قربانپور(فرزن�د خدابخ�ش ش ش 807 ت ت 1354 پدر متوفی 2- نجمه ش�جاعی 
زرنوخ�ی فرزند عبدالرض�ا ش ش 650 ت ت 1356  مادر متوفی  بجز نامبردگان ف�وق وارث دیگری ندارد لذا 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف 
مدت یکماه پس از تاریخ انتش�ار به حوزه 1 ش�ورای حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید در غیر اینصورت 

گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 1 شورای حل اختاف تربت حیدریه

511/94آگهی
خواهان علیرضا وحدتی خاکی دادخواس�تی به طرفیت خوانده مجتبی هژبری به خواس�ته مطالبه وجه جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 7 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره یک شهرس�تان مشهد واقع درمش�هد – ابتدای 
خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 970902 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 
97/11/29وس�اعت 9/30 صبح تعیین شده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس ازنش�رآگهی واطاع ازمف�اد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 7شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

512/95آگهی حصر وراثت
آق�ای حبیب اله رمضان پور منظ�ری فرزند علی محمد   ش ش 17 تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که 
درخواس�ت وی به ش�عبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه ارجاع و به کاسه  6/970145ح  ثبت که چنین 
اش�عار داشته مرحوم صدیقه عباسی دوغشکی فرزند محمد حسین در تاریخ 1394/2/27 فوت نموده ووراث 
حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-حبیب اله رمضان پور منظری فرزند علی محمد ش ش 17 ت ت 
1333 فرزن�د 2- فاطم�ه رمضان پور منظری فرزند علی محمد ش ش 6 ت ت 1335 فرزند 3- محمود رمضان 
پ�ور منظری فرزند عل�ی محمد ش ش 1732 ت ت 1348 فرزند  بجز نامبردگان ف�وق وارث دیگری ندارد لذا 
مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف 
م�دت یکماه پس از تاریخ انتش�ار به ش�عبه اول دادگاه عموم�ی حقوقی تربت حیدریه ارس�ال نمائید در غیر 

اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شعبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/96آگهی حصر وراثت
آقای جال صفائی نیک فرزند علی اکبر  ش ش 1832  تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست 
وی به شعبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه ارجاع و به کاسه  6/970139ح  ثبت که چنین اشعار داشته 
مرح�وم عل�ی اکبر صفائی نیک فرزند محمد به ش ش 16957  در تاری�خ 1397/10/1 فوت نموده ووراث حین 
الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-س�لطنت ره گشای فرزند غامرضا ش ش 18597 ت ت 1335/2/12 
همس�ر متوف�ی 2- جواد صفائی نیک فرزند عل�ی اکب�ر ش ش 346 ت ت 1357/1/1 فرزند متوفی 3- جال 
صفائ�ی نیک فرزند علی اکب�ر ش ش 1832 ت ت 1359/7/1 فرزند متوفی 4- مهدیه صفائی نیک فرزند علی 
اکبر ش ش  1754 ت ت 1363/6/26  فرزند متوفی 5- جمال صفائی نیک فرزند علی اکبر ش ش 12637 ت 
ت 1367/5/25 فرزن�د متوف�ی  بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ن�دارد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کس�ی اعتراضی یا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتشار 

به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه ارسال نمائید در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر شعبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/97آگهی اباغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم در پرونده کاسه 
 *970997587100691

وقت رس�یدگی :1397/12/8 روز چهارش�نبه س�اعت 10-خواهان خانم اعظم پورعلی جعفرآب�ادی فرزند بابا 
محم�د با وکالت آقای محمد ابراهی�م گریان خوانده :آقای حجت اله اخوان جعفرآب�اد فرزند ولی اله )مجهول 
المکان(خواس�ته :طاق به درخواست زوجه -خواهان  خانم اعظم پور علی جعفرآبادی دادخواستی به طرفیت 
خوانده اقای حجت اله اخوان جعفرآباد به خواسته طاق  به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
کاس�ه 9709987587100691  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران ثبت گردیده 
که وقت رس�یدگی ان مورخ 1397/12/8 س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
ودس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوان�ده ظرف یک ماه پس 
ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی چناران

512/98آگهي  اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله ب�ه اقای/خانم راننده خودروی  پراید   فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود  که فرش�ته قالی چی  
دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 2  شوراي حل اختاف شهرستان گلبهار تقدیم 
نموده است  که به کاسه 766/97 ثبت  و برای روز 2شنبه بتاریخ 97/11/29 ساعت 15 تعیین و لذا به استناد  
ماده  73 قانون آئین دادرس�ي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتش�ار درج میگردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه2 شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره  به نشانی 
گلبهار-به�ار 3 نرگ�س 5  مراجعه و ب�ا ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت 
و دروقت مقررجهت رس�یدگي در این ش�ورا حاضر ش�ود.  بدیهی اس�ت درصورت عدم حضور در شورا غیابا 

رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف گلبهار

512/99آگهی 
در پرونده کاس�ه 970299  آقای میاد نوعی )نام پدر نامعلوم( به اتهام خیانت در امانت نس�بت به یک عدد 
امپل�ی فایر و مدارک هویتی  تحت تعقیب می باش�د به واس�طه  معلوم نبودن محل اقام�ت نامبرده به تجویز 
م�اده 115 قانون ایین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیف�ری مراتب در روزنامه اگهی نامبرده 
مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب چناران حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب چناران

512/100آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی فرهمند معین فرزند 
حسن*

خواه�ان :غضنف�ر توانا فرزند غام رضا دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده علی فرهمند معین فرزند حس�ن به 
خواس�ته :الزام به تنظیم س�ند خودرو )الزام خوانده به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می جهت نقل و انتقال 
س�ند یک دس�تگاه خودرو پژو پارس به ش�ماره پاک 48ط458 ایران 42 مقوم به بیس�ت میلیون تومان به 
انضمام کلیه خس�ارات و هزینه های دادرس�ی مقوم به دویست میلیون تومان  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه9709987996600132   شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان چناران ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/4 ساعت 8/15 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدن�ی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 5 شورای حل اختاف چناران

512/101آگهی اباغ اجرائیه*
پی�رو آگهی های قبلی بدینوس�یله به آق�ای علیرضا مخملی و خانم توران خجس�ته مرن�دی اباغ می گردد 
براب�ر اجرائیه 97010425177100217 مورخ 1397/7/15 متضامنا با س�ایر خواندگان ملزمید به پرداخت مبلغ 
280/000/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته و مبلغ 9/091/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و هزینه نش�ر آگهی و 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید چک 95/9/13 لغایت یوم الوصول در حق خواهان و پرداخت مبلغ 

14/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت )رای غیابی است(
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چناران

512/102آگهی مزایده اموال غیر منقول  نوبت دوم# 
در پرون�ده کاس�ه 970084این اجرا محک�وم علیه اقای  ج�واد داوری فرزند محمد محک�وم پرداخت  مبلغ 
852/600/000 ریال در حق خانم سیده زهره سیدی  و مبلغ 42/630/000 ریال و نیم عشردولتی در حق دولت 
گردیده اس�ت جهت ادای دین وی یک قطعه زمین واقع در گلمکان بلوار چش�م س�بز ش�ش دانگ عرصه به 
مس�احت 500/35مترمربع با ورودی مرتبط با کوچه به بلوار با دیوار گلی و اعیان  حدود 120متر ش�امل انباری 
و طویله و باا به صورت مس�کونی و س�قف ان  چوبی و تمامی امتیازات و انشعابات توقیف و توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری  به مبلغ 1/180/000/000ری�ال ارزیابی گردیده اس�ت در مورخه 1397/11/15 از س�اعت 
10/30الی 11/30صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده  محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش می رس�د طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  نمایند تا هماهنگی  ازم بعمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع 
و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهدشد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند 
در روز مزایده می بایست 10درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریزی 
نمایندکلیه  بدهی های معوقه به عهده فروشنده  و هزینه  تنظیم سند درصورتیکه انتقال سند ممنوع  نباشد 

به عهده خریدار خواهد بود و تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد .
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار-محمدی

512/103رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه آقاي رس�ول س�رخوش داراي شناس�نامه ش�ماره 5229904461 به ش�رح دادخواست به کاسه 
2/970120 ازای�ن ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراث�ت نموده وچنین توضی�ح داده که ش�ادروان رضا قلی 
س�رخوش  به شناس�نامه5228493492   در تاریخ 1397/9/23 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-رسول سرخوش فرزند رضاقلی ش م 5229904461 ت ت 1364 
فرزند 2- محس�ن سرخوش فرزند رضاقلی ش م 0932153569 ت ت 1352 فرزند 3- فریده سرخوش فرزند 
رضاقلی ش م 5228358269 ت ت 1353 فرزند 4- مسعود سرخوش فرزند رضاقلی ش م  5229558156 ت 
ت 1359 فرزند 5- هاجر سرخوش فرزند رضاقلی ش م 5228414959 ت ت 1361 فرزند 6- فاطمه سرخوش 
فرزند رضاقلی ش م 5229871512 ت ت 1366 فرزند 7- فائزه سرخوش فرزند رضاقلی ش م  5220058460 
ت ت 1371 فرزند   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد 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 نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 2 شوراي حل اختاف چناران

)512/104(آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول )971053(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 7 حقوقی دادگستری نیشابور در کاسه 971053 اجرایی محکوم علیه محمد 
رضا عتباتی محکوم به پرداخت وجه نقد در حق محکوم لهم محمد رضا عتباتی شده است که محکوم له اقدام 
به توقیف یکدس�تگاه پرس هیدرولیک 40 تن به مبلغ 135/000/000 ریال و پرس هیدرولیک 4 س�تونه 8 تن 
ب�ه مبلغ 45/000/000 ریال و پرس هیدرولیک 12 تن دو س�تونه 65/000/000 ریال و پرس ضربه ای 2 تن بدون 
موتور 18/000/000 ریال  ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/11/23 از ساعت 8 الی 9 صبح  در محل اجرای 
احکام حقوقی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
. مورد مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
ده درص�د از بهای پیش�نهاد ش�ده نقدا و فی المجل�س از برنده مزایده اخذ و الباق�ی آن حداکثر ظرف یکماه 
وصول خواهد ش�د . طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری 
نیش�ابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه 
کارش�ناس را رویت و از م�ال توقیفی بازدید نمایند . ضمنا این اجرا هیچگونه مس�ئولیتی جهت تحویل ملک 

فوق الذکر را ندارد.
رادنژاد – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

)512/105(رای شورا )97/579(
کاس�ه پرونده :1/97/579، ش�ماره دادنامه :841/33 -97/9/01 خواهان : مجید بیداد ) فوشنجان ک استان 
3 منزل س�عید امینی (، خوانده : 1- حس�ین زرقام پور 2- قاسم کرمی ) 1- بسیج بلوار جهاد نمایشگاه زرقام 
پ�ور انته�ای مژده 7 2- مجهول المکان (، خواس�ته : صدور حکم و الزام به تنظیم س�ند  )) رای ش�ورا (( در 
خص�وص دعوی آقای مجی�د بیداد فرزند محمد علی به طرفیت 1- آقای حس�ین زرقام پور 2- قاس�م کرمی 
بخواس�ته صدور حکم و الزام به تنظیم س�ند موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به 10/000/000 تومان به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از ناحیه 
خواهان مس�تفاد می گردد خواهان اظهار داش�ته خریدار یک دس�تگاه خودرو پراید به ش�ماره پاک 65 ل 
577 ایران 36 از خوانده ردیف اول می باش�د و در حال حاضر س�ند به نام خوانده ردیف دوم می باشد ولیکن 
نامبردگان حاضر به تنظیم سند خودرو مذکور نمی باشند نظر به اظهارات خواهان و توجهًا به اظهارات خوانده 
اول در جلسه مورخ 97/09/10 مبنی بر وجود مبایعه نامه فی مابین وی و خواهان و ضمن اینکه خواهان مدارک 
خودرو سند مالکیت و کارت ماشین و برگ سبز را ضم پرونده نموده و اظهار داشته مدارک در ید وی می باشد 
و لیکن خوانده دوم بایستی جهت تنظیم سند به نام وی اقدام نماید لذا شورا جهت احراز واقع مالکیت خودرو 
را از ناحیه راهنمائی و رانندگی استعام نموده و برابر جوابیه استعام به عمل آمده مالکیت خودرو با توجه به 
تعویض پاک انجام ش�ده به نام خوانده ردیف دوم اعام گردیده اس�ت لذا نظر موارد فوق و اظهارات طرفین 
مدارک اس�تنادی از ناحیه خواهان و جوابیه اس�تعام ضم پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به 
م�واد 10 و 219 و 220 قان�ون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به تنظیم س�ند یک دس�تگاه خودرو پراید به شماره پاک 65 ل 557 ایران 36 در حق خواهان به عنوان 
اصل خواس�ته صادر و اعام می گردد به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی ) تمبر باطله 157/000 تومان ( و در 
خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه دعوی متوجه وی نمی باش�د مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم 
ب�ه رد دع�وی صادر و اعام می گردد رأی صادره غیابی محس�وب و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شورا و 20 روز پس از اتمام واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 

نیشابور می باشد .
مهر طلب- قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/106(رای شورا )97/388(
کاس�ه پرونده :97/388/ش 10، ش�ماره دادنام�ه :536/67 -97/6/20 خواهان : محمد رضا 
بوژمهرانی )(، خوانده : محمد انتظاری ) مجهول المکان (، خواسته : اجور معوقه )) رای شورا (( 
در خصوص دعوی آقای محمد رضا بوژمهرانی به طرفیت آقای محمد انتظاری بخواس�ته اجور 
معوق�ه یک باب مغ�ازه واقع در پنج راه به مدت 5 ماه قرار ماهیان�ه به مبلغ 8/000/000 ریال و 
هزینه های دادرس�ی به اس�تناد مدارک هویت کپی قرارداد اجاره به ش�رح متن دادخواس�ت 
تقدیمی بدین توضیح که خواهان مدعی هستند خوانده طبق یک فقره قرارداد اجاره پیوست 
مس�تاجر یک باب حجره متعلق به اینجانب واقع در پنج راه می باشد زمان انقضاء مدت اجاره 
96/10/10 است متاسفانه پنج ماه است اجور مورد اجاره معوق مانده و حاضر به پرداخت نیست 
لذا تقاضای رس�یدگی دارم از سوی خوانده عارغم اباغ از طریق نشر آگهی به شماره 7829 
روزنام�ه کار و کارگ�ر در جلس�ه پیدا نکرده و ایح�ه دفاعیه و دلیل و مدرک�ی مدلل و متقن 
جهت رد ادعای خواهان به این ش�عبه ارائه ننموده است بنابراین شورا با توجه به وضع موجود 
و مس�تندات پیوس�تی که دال بر رابطه اس�تیجاری فی مابین طرفین پرون�ده و نظر به اینکه 
پرداخت اجاره بها از تکالیف عرفی و قانونی عقد اجاره می باشد لذا مستنداً به مواد 198 قانون 
آئین دادرسی مدنی و بند سوم از ماده 220 و 490 قانون مدنی و نیز ماده 4 قانون روابط موجر و 
مستاجر خوانده جمعًا محکوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اجور معوقه مدت 5 ماه 
از قرار ماهیانه هشتصد هزار تومان در حق خواهان می گردد ضمنًا طبق ماده 519 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به مبلغ دویس�ت و دو هزار تومان بابت هزینه های دادرس�ی در حق خواهان 
محکوم می گردد. این رأی غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و 
سپس ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدید نظر در محاکم محترم حقوقی نیشابور می باشد .
پیرزاده- قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/107( ب�رگ اج�رائی )2/97/291(
مشخصات محکوم علیه : 1- علی اکبر آبروان 2- مهدی اقبالی نشانی محل اقامت : 1- خیابان ابراهیمی ادهم 
9/12 پ�اک 64 2- مجهول المکان. مش�خصات محکوم له : بانک تجارت با مدیری�ت آقای منصوری با وکالت 
آقای محسن زرعی نشانی محل اقامت : - محکوم به: به موجب رأی شماره 514/26 تاریخ 1397/06/19 شعبه 
2 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان نیش�ابور )رأی شماره،تاریخ،ش�عبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ها محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 97/04/12 تا یوم ااداء را بر مبنای نرخ س�الیانه 18 درصد طب�ق قرارداد و مبلغ 67/250 
تومان بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ پانزده هزار تومان بابت نش�ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکا در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است پس از اباغ 
ای�ن ب�رگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه�د و مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر م�واد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 2  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/108( ب�رگ اج�رائی )1/97/388(
مش�خصات محک�وم علی�ه : زینب وافری نش�انی مح�ل اقامت : مجه�ول المکان. 
مش�خصات محک�وم له : س�حر حس�ن زاده فرزند پرویز ش�غل خانه دار. نش�انی 
مح�ل اقامت : خ کاش�مر - مهربان 5 پ�اک 6 - محکوم به: به موجب رأی ش�ماره 
595/18 تاریخ 1397/7/3 ش�عبه 1 ش�ورای حل اختاف شهرستان نیشابور )رأی 
شماره،تاریخ،ش�عبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محک�وم علیه محکوم 
اس�ت به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رس�می و انتقال رس�می س�ند خودرو پژو 
پ�ارس به ش�ماره پاک 841 ل 57 ایران 36 به نام خواه�ان و پرداخت کلیه هزینه 
های دادرس�ی و تمبر باطله 276/000 تومان در حق محکوم له و پرداخت نیم عش�ر 
دولتی در حق دولت رأی صادره غیابی می باش�د. محکوم علیه مکلف اس�ت پس از 
اب�اغ این برگ اجرائی ظ�رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ�ذارد و یا ترتیبی 
ب�رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعه�د و مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر 
مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای احکام دادگس�تری صورت می 

پذیرد.   
شعب�ه 1  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/109( ب�رگ اج�رائی )4/97/319(
مش�خصات محکوم علیه : 1- ابراهیم توزندجانی 2- اکرم نوری  نشانی محل اقامت 
: هر دو مجهول المکان. مشخصات محکوم له : ام البنین صادقی نشانی محل اقامت 
: خ ابراهیم�ی 9/17 س�مت راس�ت درب دوم - محک�وم به: به موجب رأی ش�ماره 
519/114 تاریخ 97/06/31 ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرستان نیشابور )رأی 
شماره،تاریخ،ش�عبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محک�وم علیه محکوم 
اس�ت به خوانده ردیف دوم خانم اکرم نوری را به الزام تنظیم س�ند یک دس�تگاه 
خودرو پراید به شماره انتظامی 223 ی 94 ایران 32 را به نام محکوم له در یکی از 
دفتر اس�ناد رسمی کشور به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 102/000 تومان در حق 
محکوم له و ضمنًا حکم غیابی می باشد و نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
رأی بده�د . در غیراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای احکام 
مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/110( ب�رگ اج�رائی )4/97/390(
مشخصات محکوم علیه : قاسم اسکندری پور  نشانی محل اقامت : مجهول المکان. 
مش�خصات محکوم له : علی زمانی نژاد نش�انی محل اقامت : نیش�ابور اداره پست 
صندوق ش�ماره 648- محکوم به: به موجب رأی شماره 464/59 تاریخ 97/06/21 
شعبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرستان نیش�ابور )رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه 
عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ س�ه 
میلیون و س�یصد و ش�صت هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
ش�صت و دو ه�زار ریال و هزینه در ج آگهی و خس�ارت تأخیر تأدی�ه که بر مبنای 
ش�اخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سررس�ید چک 95/04/12 الی یوم ااداء در 
ح�ق محکوم له و نیم عش�ر دولتی بر عه�ده محکوم علیه می باش�د و ضمنًا حکم 
غیابی می باش�د. محکوم علیه مکلف اس�ت پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه�د و مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت براب�ر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون 
اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی 

از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/111( ب�رگ اج�رائی )4/97/395(
مش�خصات محکوم علیه : قاسم اس�کندری نش�انی محل اقامت : مجهول المکان. 
مش�خصات محکوم له : علی زمانی نژاد نش�انی محل اقامت : نیشابور – اداره پست 
صندوق ش�ماره 648 - محکوم به: به موجب رأی شماره 428/23 تاریخ 97/06/7 
شعبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرستان نیش�ابور )رأی شماره،تاریخ،شعبه دادگاه 
عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ س�ه 
میلیون و س�یصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته به انضام هزینه دادرسی به 
مبلغ ش�صت و دو هزار ریال و هزینه درج آگهی و خس�ارت تأخیر تأدیه به مبنای 
ش�اخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سر رس�یدچک 1395/06/12 الی یوم ااداء 
در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه 
مکل�ف اس�ت پس از اباغ این ب�رگ اجرائی ظرف ده روز مف�اد آن را به موقع اجرا 
بگ�ذارد و ی�ا ترتیبی ب�رای پرداخت محکوم ب�ه و یا انجام تعهد و مف�اد رأی بدهد 
. در غیراینص�ورت براب�ر مواد 66،64،38،35،34،24 قان�ون اجرای احکام مدنی و 
مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام 

دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

)512/112(آگهی اباغ وقت رسیدگی)970689(
شاکی محمود سعادتی و آقای احمد همتی حسن آبادی فرزند محمد علیه متهم فوق 
الذکر آقای علی دروگر به اتهام مباشرت در جعل اثر انگشت احمد همتی ذیل سند 
شکایتی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970689 شعبه 105 
دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/12/25 ساعت 
11/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و 
در خواس�ت شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می گردد 
ت�ا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
سیدمرتضی مهاجران-رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری شهرستان نیشابور

)512/113( ب�رگ اج�رائی )1/97/374(
مش�خصات محکوم علیه : 1- س�عید مفتوحیان 2- سید محمد حسین سید ملکی 
نش�انی محل اقامت : 1- امام خمینی 21 پاک 168 2- مجهول المکان. مش�خصات 
محک�وم له : مرضیه مس�کری فرزند غامعلی نش�انی محل اقامت : آخر دانش�گاه 
7/4 آخ�ر بوس�تان 9 پ�اک 538 - محکوم به: ب�ه موجب رأی ش�ماره 545/83 
تاری�خ 1397/06/26 ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف شهرس�تان نیش�ابور )رأی 
شماره،تاریخ،ش�عبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محک�وم علیه محکوم 
اس�ت به خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت هزینه های دادرسی و ابطال تمبر و 
انجام تعهدات من�درج در قولنامه و خوانده ردیف دوم ملزم به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت انتقال سند به نام محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
دولت اس�ت، رأی صادره نس�بت به خوانده ردیف اول حضوری و نس�بت به خوانده 
ردیف دوم غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 
قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرس�ی مدنی اقدام 

قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 1  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

512/114ب�رگ اج�رائی )4/97/182(
مش�خصات محکوم علی�ه : 1- محمد صمانی 2- حس�ن تفضلی پور  نش�انی محل 
اقام�ت : ه�ر دو مجهول الم�کان. مش�خصات محکوم له : ن�ورا... ریوندی نش�انی 
محل اقامت : روس�تای ش�وری بزرگ- محکوم به: به موجب رأی ش�ماره 538/18 
تاری�خ 1397/07/02 ش�عبه 4 ش�ورای ح�ل اخت�اف شهرس�تان نیش�ابور )رأی 
شماره،تاریخ،ش�عبه دادگاه عمومی(که قطعیت یافته اس�ت محک�وم علیه محکوم 
اس�ت به : اثبات بیع یک دس�تگاه اتومبیل به ش�ماره انتظامی 521 ل 64 ایران 36 
ف�ی مابین خواهان و خوانده ردیف اول آقای محم�د صمانی و همچنین محکومیت 
خوانده ردیف دوم ) حس�ن تفضلی پور ( به تنظیم سند اتومبیل به شماره انتظامی 
فوق در یکی از دفاتر اس�ناد رس�می کش�ور به نام خواهان و محکومیت مش�ترک 
خواندگان به پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ صد و بیست هزار تومان در حق 
محکوم له و نیم عش�ر دولتی بر عهده محکوم علیه می باش�د و ضمنًا حکم غیابی 
میباش�د. محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد 
آن را ب�ه موقع اجرا بگ�ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب�ه و یا انجام تعهد 
و مف�اد رأی بدهد . در غیراینصورت برابر مواد 66،64،38،35،34،24 قانون اجرای 
احکام مدنی و مواد 526،523،522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.   
شعب�ه 4  ش�ورای حل اخت�اف نیش�اب�ور

512/115رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینکه آقاي حس�ن ش�یرخانی فرزند مرادعلی طی کاس�ه پرون�ده 8/97/980 
درخواس�ت حصر وراثت نموده و اظهارداش�ته فاطمه غام دانائی فرزند حس�ین ش ش 
21915 مورخه 1397/9/26 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از :1-حسن شیرخانی 
ش ش 53298 فرزند مرحومه 2- حس�ین ش�یرخانی ش ش  747 فرزند مرحومه 3- 
طاهره ش�یرخانی ش ش  223 فرزند مرحومه 4- مهری ش�یرخانی ش ش  1064 فرزند 
مرحومه 5- داود شیرخانی ش ش  38406 فرزند مرحومه 6- زهرا شیرخانی ش ش  1180 
فرزند مرحومه 7- مرضیه شیرخانی ش ش  1568 فرزند مرحومه اینک  درخواست مزبور  
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 8 شوراي حل اختاف سبزوار



   دوشنبهآگهی
24   دی 1397
 شماره  4390

12

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای عیس�ی روزپیکر داراي شماره شناسنامه 652 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1123/1/97  از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد روزپیگر 
بشناس�نامه ش�ماره 443 درتاریخ 88/10/27  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرعیسی روزپیکر داراي شماره 
شناسنامه 652 متولد 1338 پسرمتوفی 2- حبیبه روزپیکر دارای شماره شناسنامه 1 متولد 1336 
دخترمتوفی 3- زهرا زورپیکر دارای ش�ماره شناس�نامه 701 متول�د 1344 دخترمتوفی 4- جواهر 
زور پیگر دارای ش�ماره شناسنامه 734 متولد 1347 دخترمتوفی 5- صغری روزپیگر دارای شماره 
شناسنامه 4702 متولد 1351 دخترمتوفی 6- بانو روزپیکر دارای شماره شناسنامه 2411 متولد 1357 
دخترمتوفی 7- بهاره روزپیکر دارای شماره شناسنامه 0013398075 متولد 1370 دخترمتوفی 8- 
فاطمه علی پور دارای شماره شناسنامه 5 متولد 1332 همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
         2057       رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم زهرا وثوقی میاندهی داراي شماره شناسنامه 940 به شرح دادخواست به کاسه 1069/1/97 از این 
شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین پیرنطاق پیشخانی 
بشناسنامه شماره 985 درتاریخ 84/6/11  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر زهرا وثوقی میاندهی داراي شماره شناسنامه 
940 متولد 1333 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
             2056      رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 750/16/97  وقت رسیدگی: شنبه 97/12/11 ساعت 10:30 خواهان: علیرضا گودرزی  
خوانده: آراز راهپیمای عشقی خواسته: مطالبه وجه خواهان علیرضا گودرزی فرزند هاشم دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/12/11 روز شنبه ساعت 10:30  تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/

خواندگان آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند 

و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           2063     دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده نوبت دوم
   درپرونده کاس�ه 971996/ش�عبه اول احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه محمد قوی دل اینچه برون 
فرزند عبدالعظیم محکوم است بپرداخت20/000/000ریال درحق محکوم له حسین جرجانی ف ساعت وهمچنین مبلغ1/000/000ریال بابتنیم 
عشر اجرائی درحق دولت ودرمجموع21/000/000ریال که درراستای اجرای حکم اموال محکومعلیه محمد قوی دل اینچه برون شامل 1تخته 
فرش دست بافت ترکمنی رنگ روناسی باطرح ماری گل3*2مستعمل درحق محکوم له حسین جرجانی توقیف وحسب نظریه کارشناس 
درتاریخ1397/08/21یک تخته فرش دست بافت ترکمنی رنگ روناسی باطرح ماری گل3*2مستعمل بمبلغ12/000/000ریال ارزیابی گردیده 
است که جهت وصول محکوم به ازطریق مزایده بفروش میرسد.1-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناسی شروع شده وبه بااترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میشود2-موعد مزایده روزیکشنبه مورخه 1397/11/15ساعت9 الی10میباشد3-مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد4-مکان 
مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازتاریخ مزایده 
ازاموال مذکور بازدید نمایند6-این آگهی در1نوبت منتشر میگردد7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس 
بصن�دوق دادگس�تری گنبد کاووس تودیع والباقی را ظرف مهلت یکماه بحس�اب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اج�رای این دادگاه نماید 

درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد.8-بهمراه داشتن کارت شناسائی معتبر برای متقاضیان الزامی است. 
1522-مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف گنبد کاووس-آناقلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم بی بی فاطمه اوزن دوجی بش�ماره ملی 4979148034به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی 
بش�ماره970038/ش 1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداش�ته که ش�ادروان قربانسلطان یولی دوجی بش�ماره ملی 5319618018درتا
ریخ1396/08/02دراقامت�گاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-قول نظ�ر اوزن دوجی ف قربان دردی ش 
م2030314609ت ت1332/04/01پسرمتوفی2-عاشورمحمد اوزن دوجی ف قرباندردی ش م4979247295ت ت1337/04/10پسرمتوفی3-

حسن دوجی ف قرباندردی ش م4979789668ت ت1341/02/01پسرمتوفی4-حسین دوردی اوزن دوجی ف قربان دردی4979448631ت 
ت1348/11/01پس�رمتوفی5-عبداله دوج�ی ف قرب�ان  دردی ش م4979449158ت ت1352/05/01پس�رمتوفی6-امان محم�د اوزن 
دوج�ی ف قربان دردی ش م4979120245ت ت1355/04/27پس�رمتوفی7-انامحمد اوزن دوجی ف قرب�ان دردی ش م4979710387ت 
ت1360/06/31پس�رمتوفی8-تازه گل اوزن دوجی ف قربان�دردی ش م4979447708ت ت1342/12/17دخترمتوفی9-بی بی فاطمه اوزن 
دوجی ف قربان دردی ش م4879148034ت ت1355/01/01 دخترمتوفی10-رجب بی بی اوزن دوجی ف قربان دردی ش م 4979148042ت 
ت1357/01/01دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
1541-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم کرکز بشماره ملی 4979555012به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره970080/ش 
1تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان بی بی هاجر مامی بشماره ملی 4979054285درتاریخ1395/04/15دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-نوری نیاز کرکز ف تایلی ش م 4979776752ت ت1329/02/01همسرمتوفی2-
عبدالرئ�وف کرکز ف نوری نی�از ش م 4979146163ت ت1356/01/01پس�رمتوفی3-نعمت اله کرکز ف نوری نی�از ش م4979554709ت 
ت1359/02/01پس�رمتوفی4-ابراهیم کرک�ز ف نوری نیاز ش م 4979555012ت ت 1361/01/06پس�رمتوفی5-رقیه گرکز ف نوری نیاز ش 
م4979146171ت ت1357/01/01دخترمتوفی6-زینب کرکز ف نوری نیاز ش م4979146181ت ت1358/01/01دخترمتوفی7-حبیبه کرکز ف 
نوری نیاز ش م4979908373ت ت06/31/ 1366دخترمتوفی8-راضیه کرکز ف نوری نیاز ش م4979939945ت ت1367/6/9دخترمتوفی 
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1542-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم گلجه مامی بشماره ملی4979057144به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره970081/ش 
1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان خداقلی مامی بشماره ملی 4979735721 درتاریخ 1377/4/13دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-عبدالحکیم مامی ف خداقلی ش م4979779794ت ت1330/3/1پسرمتوفی2-
عبدالجبار کاظمی پور ف خداقلی ش م4979051634 ت ت1331/7/1پس�رمتوفی3-بی بی هاجر مامی ف خداقلی ش م 4979054285ت 
ت1334/10/10دخترمتوفی4-گلج�ه مامی ف خداقلی ش م4979057144ت ت1337/01/01دخترمتوفی5-آناهیتا نازریان ف خداقلی ش م 
4979396208ت ت1341/5/7دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1543-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم اغول بی بی پقه بش�ماره ملی4979395295به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 
970083/ش 1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداش�ته که شادروان س�ید قلی پقه بش�ماره ملی4979323367درتاریخ1397/06/03 
دراقامت�گاه دائم�ی خود ب�درود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-عاش�ور محمد پقه ف س�ید قل�ی ش م4979792707ت 
ت1345/04/01پس�رمتوفی2-امان بی بی پقه ف سید قلی ش م4979346121ت ت1331/01/08دخترمتوفی3-انه گل پقه ف سید قلی ش 
م4979392040ت ت07/17 /1335دخترمتوفی4-اغ�ول بی بی پقه ف س�ید قل�ی ش م4979395295ت ت1338/10/15دخترمتوفی5-

حلیم�ه پق�ه ف س�ید قل�ی ش م4979400264ت ت1346/03/09دخترمتوفی6-هاج�ر پق�ه ف س�ید قل�ی ش م4979400272ت ت09 
/1346/03دخترمتوفی7-خدیجه پقه ف س�ید قل�ی ش م4979400280ت ت1348/06/10 دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1544-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم بگم حیدری بشماره ملی 3672143898به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 970084/ش 
1تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان گل احمد لک زائی بشماره ملی 846درتاریخ 1367/10/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-حس�ن لک زائی ف عباس ش م2030604844ت ت1307/07/10پدرمتوفی2-زینب لکزائی 
ف امیر ش م2030604852ت ت1315/08/20مادرمتوفی3-بگم حیدری ف حاجی ش م 3672143898ت ت1338/05/04همسرمتوفی4-

ابوالفض�ل لکزائ�ی ف گل احم�د ش م 4970091803ت ت1368/05/04پس�ر5-راضیه لکزائ�ی ف گل احم�د ش م 4979259502ت 
ت1363/10/01دخترمتوفی6-آرزو لکزائی ف گل احمد ش م 4979983707ت ت01/ 1366/03دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
1545-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

19- دادنامه
پرونده کاسه 9709983470300564 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973470301128 خواهان 
: آقای علیرضا طالبی زاده س�ردری فرنزد محمود به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان مدیریت شهرک جنت 
خیابان همت کوچه ش�ماره 5 درب 6 س�مت چپ خواندگان : 1- آقای علیرضا مشتاقی گوکی فرزند رضاقلی به نشانی کرمان- بزرگراه امام 
ش�هرک صنعتی کوچه ش�ماره 12 سمت راست درب 7 عقب نشینی 2- آقای حاجی محمدی گودیزی فرزند غامحسین به نشانی مجهول 
المکان خواسته : الزام به تنظیم سند خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی 45- 964 ج 79 و تعویض پاک مقوم به 75/000/000 ریال به 
انضمام مطالبات خسارات دادرسی  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را 
کتبا اعام داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی 
شورا خواهان آقای علیرضا طالبی زاده سردری فرزند محمود به طرفیت خواندگان 1- آقای علیرضا مشتاقی گوکی فرزند رضا قلی 2- آقای 
حاجی محمدی گودیزی فرزند غامحسین دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه وانت پیکان 
به شماره انتظامی 45 – 964 ج 79 تقدیم نموده شورا با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و همچنین در جلسه رسیدگی و 
با توجه به قولنامه ارائه شده توسط خواهان که به امضا طرفین رسیده طبق استعامی که از راهنمایی و رانندگی به عمل آمد آخرین مالک 
آقای حاجی محمدی گودیزی می باشد ولی نامبرده در محل شورا حاضر نشد بنابراین از آنجا که خواهان اسناد اتومبیل را در دست دارد و از 
طرفی طبق گزارش شماره 291712/97/30 مورخ 97/8/21 از پلیس آگاهی ف.ا. استان کرمان خودروی فوق الذکر تا تاریخ 1397/8/20 فاقد 
هر گونه سابقه سرقت می باشد لذا شورا به استناد مواد 223، 219، 10 و 376 قانون مدنی رای بر محکومیت آقای حاجی محمدی گودیزی به 
حضورد ر دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند وانت پیکان به شماره انتظامی 45- 964 ج 79 در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای 
صادره غیابی محس�وب و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی 

دادگستری کرمان می باشد.
564 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

20- دادنامه
پرونده کاسه 9709983468000053 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468000308 خواهان : 
آقای مصطفی ناصح زاده فرزند محمدحسین با وکالت خانم نرگس میرزائی زاده هیکوئی فرزند رحمان به نشانی کرمان- خیابان قدس 2 جنب 
بانک رسالت ساختمان وکا طبقه 4 واحد 16 خوانده : آقای مهدی ساعد موچشی فرزند باقی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
چک  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا آقای مصطفی ناصح زاده با 
وکالت خانم نرگس میرزائی زاده دادخواستی به طرفیت آقای مهدی ساعد موچشی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون 
ریال( بابت وجه یک فقره چک به شماره 480942 عهده بانک سپه تقدیم شورا نموده است اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و ارائه 
مدارک ازم از ناحیه خواهان دالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و باقی اصل مستند مذکور در ید مدعی دالت بر 
بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد چون خوانده علیرغم اباغ در جلسه حاضر نشده و ایحه ای نیز 
ارسال نداشته و دفاعی در قبال دعوای مطروح معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه اقامه وارائه نکرده لذا شورا مستندا به مواد 519 و 522 و 
198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای مطروح را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال )پنجاه میلیون ریال( بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/11/5 که توسط اجرای احکام 
محاسبه و از محکوم علیه وصول به محکوم له مسترد می گردد و همچنین پرداخت مبلغ 2/089/000 ریال )دو میلیون و هشتاد ونه هزار ریال( 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی کرمان می باشد.
530 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان

21- حصروراثت
آقای ش�هرام ش�اهیلو فرزند ستار دارای شناسنامه 2400 کرمان شرح دادخواست ش�ماره 970742  مورخ 97/10/19 توضیح داده شادروان 
مرحوم ستار شاهیلو فرزند علی بشناسنامه 364 ارومیه در تاریخ 1397/10/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- آقای شهرام شاهیلو فرزند ستار ش.ش 2400 کرمان متولد 1349 پسر متوفی. 2- آقای محمد شاهیلو فرزند ستار ش.ش 9462 کرمان 
متولد 1366 پسر متوفی. 3- خانم شراره شاهیلو فرزند ستار ش.ش 423 کرمان متولد 1353 دختر متوفی. 4- خانم فاطمه شاهیلو فرزند 
س�تار ش.ش 1243 کرمان متولد 1359 دختر متوفی. 5- خانم زهرا محمدی نس�ب راینی فرزند اکبر ش.ش 159 کرمان متولد 1330 همسر 
دائمی متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
742 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

22- حصروراثت
آقای اکبر علی محمدی پور کرمانی فرزند ماشااله دارای شناسنامه 581 شرح دادخواست شماره 773/1/97  مورخ 97/10/15 توضیح داده 
شادروان صدیقه مهدوی عرب فرزند مهدی بشناسنامه 179  در تاریخ 95/9/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- حسن علی محمدی پور کرمانی فرزند ماشااله و صدیقه ش.ش 884 متولد 1338 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- حسین علی محمدی 
پور کرمانی فرزند ماشااله و صدیقه ش.ش 461 متولد 1335 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- فاطمه علی محمدی پور کرمانی فرزند ماشااله  
وصدیقه ش.ش 683 متولد 1330 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- پروین علی محمدی پور کرمانی فرزند ماش�االه و صدیقه ش.ش 388 
متولد 1328 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- اکبر علی محمدی پور کرمانی فرزند ماشااله و صدیقه ش.ش 581 متولد 1341صادره از کرمان 
فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

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

23- اباغ وقت رسیدگی
خواهان امیر رودباری نسب به طرفیت خوانده فاطمه میراولیائی به خواسته الزام به تنظیم سند به شماره کاسه پرونده ش 29- 97729  ثبت 
و وقت رسیدگی در تاریخ 97/12/4 ساعت 9/00 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده 
/ خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نش�ر آگهی تا وقت تعیین ش�ده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حضوریابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
729 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول 
 دایره اجرای احکام شورای حل اختاف دادگستری شیروان در نظر دارد  نسبت به مزایده یک دستگاه خودرو 1- خودوری سورای پراید به 
شماره انتظامی 676 ج 14 ایران 42 مدل 1383 به رنگ سبز یشمی  به شماره موتور 984759 و شاسی 1412283413138  که گلگیر عقب 
چپ خوردگی دارد ابروئی  زیر چراغ خطر عقب چپ رنگ پریدگی دارد  قاب آئینه بغل چپ شکسته است  گلگیر جلو راست صافکاری شده 
است  و بی رنگ باقی مانده  درب جلو راست نیز خوردگی دارد  و سایر قسمت های خودرو شامل  سپرهای جلو و عقب  درب صندوق عقب 
و درب موتور )کاپوت( شیشه های جلو و عقب  شیشه های دربهای جلو و عقب چپ و راست همگی سالم  چهارحلقه استیک زیر خودرو 
مستعمل  با آج 70 درصد  می باشد  موتور خودرو روشن شد  و سالم و اماده به کار  و شاسی ها نیز مرتب بودند  که با توجه به این توضیحات 
توسط کارشناس  مبلغ 112/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  را در خصوص پرونده اجرایی به کاسه شماره 970926 اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختاف شیروان در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور 

شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شیروان

زمان مزایده: روز پنج شنبه 1397/11/11 – از ساعت 9 صبح الی 10 صبح
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده با مراجعه به این اجرا معرفی نامه اخذ نمایند ضمنا برنده 

مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. 16
تاریخ انتشار آگهی مزایده در روزنامه حمایت 1397/10/24

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شیروان 
احضار متهم 

در پرونده کاسه 970512 متهم علی اطهری فرزند – به اتهام  تخریب در تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  
و به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امور کیفری  مراتب در روزنامه آگهی  تا ظرف سی روز از تاریخ 
انتش�ار آگهی  در ش�عبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب شیروان حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نمایند  در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی  و اظهار عقیده می نماید . 8
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شیروان 

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم حسن حیدری فرزند حیدر دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسر، فرزند، پدر، مادر( تقدیم حوزه یک شورای حل اختاف بخش 
س�رحد نموده و چنین عنوان کرده که مرحوم حیدر حیدری چوکانلو فرزند حس�ن خان به ش�ماره شناس�نامه 08289383717 در تاریخ 
1395/04/8 در قوچان فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: موارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نسبت( ذکر 
گردید: 1-علی حیدری چوکانلو 0827918011 فرزند حیدر و رضوان نسبت با مرحوم فرزند   2- رمضان حیدری چوکانلو 0827978121 فرزند 
حیدر و رضوان نسبت با مرحوم فرزند   3- حسن حیدری چوکانلو 0827918021 فرزند حیدر و رضوان نسبت با مرحوم فرزند   4- رضوان 
بگم سیدی چوکانلو 0828938954 فرزند سید بابا و فاطمه بگم نسبت با مرحوم همسر   و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب 
یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشخاصی می باشد ظرف یک ماه اعتراض خود را از 
تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 129 تسلیم و ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هرگونه اعتراض و 

یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 1 شورای حل اختاف بخش سرحد

گواهی حصروراثت
آقای سلمان فرج ا لهی آذر)ذینفع( بشماره شناسنامه 857 فرزند سلیمان متولد 1354 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 1178/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سبزعلی احمدی 
فرزند حمزه علی به ش�ماره شناس�نامه 852 درتاریخ 97/2/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- داود 
احمدی فرزند سبزعلی ش.ش0074207598پسرمتوفی2- سعید احمدی فرزند سبزعلی ش.ش0076302512پسرمتوفی3- فاطمه احمدی 
فرزند س�بزعلی ش.ش0060624442دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ 

گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3723 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای حمید آقا بگلو بش�ماره شناس�نامه 551 فرزند علی اوس�ط متولد 1362 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1182/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان علی اوسط آقا بگلو 
فرزندعلی اعظم به ش�ماره شناس�نامه 752 درتاریخ 97/9/12 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- علی 
اعظ�م آق�ا بگلو فرزند محم�د قلی ش.ش514پدرمتوف�ی2- فاطمه آقا بگل�و فرزند احمد ش.ش1472همس�ر متوف�ی3- حمید آقا بگلو 
فرزندعلی اوس�ط ش.ش551پس�رمتوفی4- سعید آقا بگلو فرزندعلی اوسط ش.ش 14847پس�رمتوفی5- زهرا آقا بگلو فرزندعلی اوسط 
ش.ش5560045624دخترمتوفی اینک پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچ�ه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدی�م دارد و اباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.
م الف 3725 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای سعید قدمگاهلو دادخواستی: بطرفیت آقای مهدی یزد چی بخواسته: مطالبه وجه چک  تسلیم دفتر شعبه 8 نموده که پس 
ازثبت به کاسه  930/8/97 شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر برای روز مورخ 97/10/30 ساعت 17:30 تعیین وقت گردیده لذا با توجه 
به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرس�ی مدنی دادگاههای 
عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود که نامبرده فوق در روزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند 

درصورت عدم حضوردادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3718 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بکاسه پرونده  370/209/97
مش�خصات محکوم له: رضوان محمدی تک باغ بنش�انی  چهاردانگه شهرک صنعتی انتهای خ 20پاک 34مشخصات محکوم علیه: بشیر 
اسدی طوین مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 508 مورخ 97/6/6 شورای حل اختاف اسامشهرشعبه209 که وفق دادنامه 
شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان  قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواس�ته با احتساب خس�ارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 96/3/30 وپرداخت مبلغ هشتصد و بیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
درحق محکوم له ضمنا«محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ س�ه میلیون ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم 
علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتی که خود راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف 
ده روزصورت جمع دارایی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکور 
معلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاداجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عاوه برموارد 
باا که قس�متی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباش�دبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین 
مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس�ت توجه نموده وبه آن عمل نماید.م 

الف 3712 
مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709988315200423 ش�عبه 112 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )112 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709978313501052 ش�اکی: نماینده دادس�تان دادس�رای عمومی و انقاب کرمانشاه خانم فرشته شیراوند فرزند عبدالرحمن به نشانی 
استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه خیابان باغ ا بریشم دانشگاه رازی اداره حفاظت فیزیکی متهم: آقای محسن شکوری فرزند حبیب به 
نشانی سرپل ذهاب شهرک جهاد 1 ، اتهام: ایجاد مزاحمت تلفنی و ارسال پیامهای توهین و  تهدید آمیز و مستهجن به تاریخ 1397/10/04  
با بررسی ا وراق پرونده ختم رسیدگی را ا عام   و با ا ستعانت از حضرت حق تعالی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه حسب مفاد 
کیفرخواست شماره  9710438315106729 صادره از دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه آقای محسن شکوری فرزند حبیب 34 ساله اهل 
کرمانشاه متهم ا ست به 1. توهین و فحاشی  2. تهدید 3. ارسال تصاویر مستهجن  در فضای مجازی و 4. ایجاد مزاحمت تلفنی با تو جه به 
شکایت شاکی گزارش پلیس فتای استان کرمانشاه تحقیقات صورت گرفته متن خارج نویسی شده پیامک های ارسالی از سوی متهم موصوف 
و ماحظه تصاویر مستهجن که ضم پرونده  می باشد و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از سوی مشارالیه محرز و مسلم است 
فلذا دادگاه ضمن انطباق عمل وی با مواد 608 و 669  و 743 از  قانون تعزیرات مصوب سال 1375 از حیث اتهام ردیف  اول وی را به  تحمل 
74 ضربه شاق تعزیری  محکوم و ا عام می دارد. از حیث اتهام ردیف دوم نیز وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و ا  عام می 
دارد. و از حیث اتهام ردیف سوم وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و ا عام می دارد در را ستای اعمال ماده 134 از قانون مجازات 
اسامی فقط مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل می یابد یا تبدیل یا غیر قابل ا جرا گردد مجازات 
اشد بعدی بایستی ا جرا گردد. دادگاه در خصوص اتهام ردیف چهارم متهم موصوف را با توجه به اینکه تلفن وسیله ارتکاب جرائم توهین و 
تهدید و ارسال  تصاویر مستهجن بوده است فلذا تعیین مجازات مستقل برای آن فاقد و جاهت قانونی می باشد  فلذا دادگاه مستندا به ماده 
120 از قانون مجازات اسامی  مبادرت به صدور رای به برا ئت می نماید و ا عام می دارد رای صادره در خصوص برائت حضوری محسوب و در 
خصوص  محکومیت غیابی بوده و از طرف 20 روز پس از  اباغ  قابل واخواهی در این شعبه و  پس از  آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه می باشد. 
2045 رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهرستان  کرمانشاه 

آگهی مزایده 
زمان برگزاری مزایده: 1397/11/16 نوبت مزایده: نوبت اول مال مزایده: ملک محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی بشاریات در پرونده 
کاسه 970298 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش بشاریات به نیابت از اجرای احکام دادگستری تاکستان آقای بهروز مافی محکوم 
است به پرداخت 3/000/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و هزینه کارشناسی  و 35/340/000 ریال  هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای 
ابوالفضل خلج و نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش ملک محکوم علیه را نموده که   عبارت 
است از: 1. ملک مسکونی متعلق به آقای بهروز مافی فرزند قلی به مساحت 665/92 متر مربع به پاک ثبتی 1209 فرعی از 13 اصلی شماره 
ثبت 1209 بخش 16 آبیک واقع در قزوین بخش بش�اریات رو س�تای حال آباد با س�قف شیروانی  یک طبقه و نمای سیمانی قدمت بیست 
ساله و حیاط سازی و زیربنا حدود یکصد و هفتاد متر مربع دارای ا نشعاب آب و برق و گاز که توسط کارشناس رسمی دادگستری  به ارزش 
1/990/000/000 ریال  ارزیابی شده است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده اند که این اجرا پس از طی مراحل قانونی 
و عدم پرداخت  محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد  در مورخ 1397/11/16 ساعت 9 صبح در محل  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
بخش بشاریات از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 1/990/000/000 ریال  به فروش برساند. طالبین 
و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  
شرکت نمایند. بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  
پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگاه عمومی بخش بشاریات واریز نمایند و پس از تایید 
مزایده توسط دادگاه محترم، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 
ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و 
یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 
مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت 

نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
385 - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی  دادگاه عمومی بخش بشاریات – قنبری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم 
در پرونده کاس�ه 951146 اجرای احکام مدنی متمرکز دادگس�تری تاکستان مطابق دادنامه صادره از شعبه 3 دادگاه  
عمومی شهرستان تاکستان به شماره دادنامه 9409972861000348 محکوم علیهم آقایان 1. جواد طاهر خانی فرزند 
حسنعلی 2. مهران طاهر خانی فرزند محمود  3. علیرضا طاهر خانی فرزند حسنعلی  4. ذبیح اله طاهرخانی فرزند موسی  
محکومند به صو رت تضامنی به پرداخت مبلغ  یک میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد و نود و پنج 
هزار و پانصد و بیست و دو ریال بابت اصل خو استه و مبلغ  سی و هفت میلیون و  هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد 
و هفتاد ریال  بابت  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه  در حق  محکوم له بانک صادرات  ایران 
مدیریت شعب قزوین با مدیریت فرزاد توکل  مقدم و نیم  عشر دولتی در حق صندوق دولت  می باشد. شخص ثالث 
آقای  عیسی طاهر خانی جهت استیفای محکومیت محکوم علیه بدوا تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال غیر 
منقول به ش�رح و میزان کارشناس�ی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ 1397/11/30 ساعت 10:00 الی 
11:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی متمرکز دادگس�تری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را به فروش 
برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا 
بازدید و در زمان مزایده حضورا  شرکت نمایند. و   خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و 
مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم، صادر 
کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد  و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد 
خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعام انصراف 
نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه ا 
عتراضی را نخواهد د اشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجرا  خو اهد شد. اموال مزایده شامل:  
ارزیابی قسمتی از پاک ثبتی 6017 فرعی از یک اصلی )مبنی بر ارزیابی، ترسیم کروکی و سهل البیع بودن ملک(  ملک 
مورد بازدید شامل 300 متر زمین مشاع از 3375 سهم از 27000 سهم پاک ثبتی 6017  فرعی از یک اصلی می باشد 
ملک دارای سند مالکیت ذیل شماره ثبت 34504 در صفحه 14  دفتر جلد 1312 به مالکیت آقای عیسی طاهر خانی 
می باشد. محل ملک واقع در تاکستان، خیابان امام خمینی جنب کانتی 11 خیابان خیام بوده و هیچگونه بنای در آن 
ساخته نشده و فقط قسمتی از ملک  دارای فنس کشی می باشد. با توجه به مساحت عرصه محل قرارگیری در پان 
شهری و ضعیت مالکیت مشاعی و با عنایت به قرار صادره به استحضار می رساند که : 1. ارزش ریالی 300 متر مربع از 
ملک مذکور به صورت مشاع بنا به نظر و تشخیص این جانب به مبلغ  2/850/000/000 ریال  تعیین و ا عام می گردد. 2. 

با توجه به وضعیت مشاعی و تا زمان تفکیک یا افراز وضعیت ملک سهل البیع  نمی باشد. 
386 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تاکستان  -  رحمانی 

مفقودی
اص�ل س�ند کمپانی و شناس�نامه پ�ژو تیپ 405 ج�ی ال ایک�س آی به رنگ س�فید روغنی  مدل 
1391 ب�ه ش�ماره پ�اک 244 ج98- ایران 65 و ش�ماره موتور 12490226935 و ش�ماره شاس�ی 

NAAM01CAXCE218156مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 
10700

مفقودی
اصل سند کمپانی و برگ سبز سایپا سواری TL 131 به رنگ سفید روغنی مدل 1392 به شماره پاک 
595 ج97- ایران 65 و شماره موتور 4966317 و شماره شاسی NAS411100D3616791  مفقود و 

از در جه ا عتبار ساقط است. 
 10701

مفقودی
اصل سند  کمپانی پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفید روغنی به شماره پاک 387ج49- ایران 75 
و ش�ماره  موتور 12487181997  و ش�ماره شاسی NAAN01CAX9E745630 مفقود و از درجه ا 

عتبار ساقط است. 
10702

آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم ثریا روشن پور فرزند شنبه دارای شماره شناسنامه 950 به شرح کاسه  846/2/97  از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شا دروان بهروز شاهانی شهنی فرزند پیرعلی به شماره شناسنامه 233 در تاریخ 1397/9/27 در ا قامتگاه )ابادان(  
خود بدرود زندگی گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1. صاحب جان شاهوند شماره شناسنامه 260 مادر متوفی 2. ثریا روشن پور به شماره 
شناس�نامه 950 همس�ر متوفی 3. سارینا شا هانی شهنی شماره شناس�نامه 1960728342 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم نما ید واا  گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

 اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970478 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی : 1- نام :حس�ن 2- ن�ام خانوادگی : کاظمی نی�اول  3- نام پدر : 
حاجعلی  4- کد پس�تی : 5- کد ملی : 5179599520 6- نش�انی :  اس�تان گیان- شهرس�تان اهیجان- کوه بنه نبش  ک مرادی 
1 7- منطقه ش�هرداری: آگهی اباغ وقت رس�یدگی  و دادخواس�ت و ضمائم  به آقای حس�ن کاظمی نیاول  فرزند حاجعلی خواهان 
آقای  س�ید صابر آقایی نژاد با وکالت خانم فهیمه نقی  خانلر حس�ن لی  دادخواس�تی  به طرفیت خوانده آقای  حس�ن کاظمی نیاول  
فرزند حاجعلی به ش�ماره ملی 5179599520 به خواس�ته  مطالبه وجه  س�فته مطرح  که به این ش�عبه  ارجاع و به ش�ماره  پرونده 
کاس�ه 9709985278300473 شعبه سوم راهور شورای حل اختاف شهرس�تان اهیجان  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/11/27 
س�اعت 9:00 تعیین که حس�ب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان مراتب  یکنوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا  خوانده ظرف  یک ماه  پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود  ، نس�خه ثانی  دادخواس�ت و ضمائم  را دریافت و دروقت  مقرر فوق  

جهت رسیدگی  در دادگاه حاضر گردد.
ح  5975  دبیر شعبه سوم راهور شورای  حل اختاف اهیجان- سعیده هدایت محمودی

آگهی حصر وراثت
 خانم  افس�ر جانی پور ملومه فرزند  محمد میرزا ش�ماره شناس�نامه  5179853834 اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 97-203 تقدیم  این ش�ورا  نموده  وچنین اشعار داشته  است که  شادروان قاسم عزیزی ملومه 
به ش�ماره شناس�نامه 123 در تاریخ  1397/08/22 در اقامتگاه دائمی خوددر شهرستان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از:1- مهدی عزیزی  ملومه فرزند  قاس�م به ش�ماره شناس�نامه 4900326135 پسر متوفی 2-  علیرضا عزیزی  ملومه فرزند  
قاس�م به ش�ماره شناس�نامه 5170136633 پس�ر متوفی 3-  الهام عزیزی ملومه فرزند  قاسم به ش�ماره شناسنامه 5179968526  
دخترمتوفی  4-  الهه عزیزی  ملومه فرزند  قاس�م به ش�ماره شناسنامه 5170008880  دخترمتوفی  5- افسر جانی پورملومه فرزند 
محمد میرزا به ش�ماره شناس�نامه 5179853834 همس�ر متوفی6- تیمور عزیزی  ملومه فرزند  میرزا علی به ش�ماره شناس�نامه 
5179441900  پدر متوفی  و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتشار درج می گردد 
تا هر کس�ی  نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد وی  می باش�د  ظرف یک ماه پس از انتش�اربه ش�عبه  اول 

شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5976   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
  خانم سوس�ن عوضی  مالفجانی فرزند علی اکبرش�ماره شناس�نامه  5179630029 اس�تناد ش�هادتنامه و گواه�ی  فوت و فتوکپی  
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97-193  تقدیم  این شورا  نموده  وچنین اشعار داشته  است که  شادروان صولت  خانم پور حسن 
مالفجانی به ش�ماره شناس�نامه 289 در تاریخ  1390/07/15 در اقامتگاه دائمی خوددر شهرس�تان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از:1- اس�معیل امین نیا  فرزند علی اکبر به ش�ماره شناسنامه 5179801141 پسر متوفی2- بیژن عوضی مالفجانی  
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  5179035589 پسر متوفی 2-  سامسون عوضی مالفجانی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  
5179632641 پس�ر متوفی 4-  صدیقه عوضی مالفجانی  فرزند  میرزاعلی اکبر به ش�ماره شناس�نامه  5179801443  دختر متوفی 
5-  سوس�ن عوضی مالفجانی  فرزند علی اکبر به ش�ماره شناس�نامه  5179630029  دختر متوفی و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  
دیگری ندارد، این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی  نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی 
از متوفی  نزد وی  می باش�د  ظرف یک ماه پس از انتش�اربه شعبه  اول ش�ورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5977   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
   آقای  خلیل آقا  اسبراهانی فرزند  همت به شماره شناسنامه  5179113539 استناد شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 97-206  تقدیم  این شورا  نموده  وچنین اشعار داشته  است که  شادروان  همت آقا جانی اسب راهانی  به 
شماره شناسنامه 4 در تاریخ  1393/12/19 در اقامتگاه دائمی خوددر شهرستان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از:1- خلیل آقا جانی اسبراهانی فرزند همت به شماره شناسنامه 5179113539 پسر متوفی  2-  همایون آقا جانی اسبراهانی فرزند 
همت به ش�ماره شناس�نامه 5179114136 پسر متوفی 3-  مس�عودآقا جانی  فرزند همت به شماره شناس�نامه 5179705975 پسر 
متوفی 4-  محمد آقا جانی فرزند همت به شماره شناسنامه 5179935490 پسر متوفی 5-  فرحناز آقا جانی اسب راهانی فرزند همت 
به شماره شناسنامه 51791131172  دختر متوفی 6-  فرشیده آقا جانی اسب راهانی فرزند همت به شماره شناسنامه 5179114365  
دخت�ر متوف�ی 7-  میترا آقا جانی اس�ب راهانی فرزند همت به ش�ماره شناس�نامه 5170005997  دختر متوف�ی 8- رقیه مهر نژاد 
فرزند همت  به ش�ماره شناس�نامه 5179113180 دختر متوفی 9- گلدس�ته  تبر زن  کلنادانی  فرزند فیض اله  به ش�ماره شناسنامه 
5179757002 همس�ر متوفی و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتش�ار درج می 
گردد تا هر کسی  نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد وی  می باشد  ظرف یک ماه پس از انتشاربه شعبه  اول 

شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5978   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
   آقای  موس�ی نوری خرمرود  فرزند  عیس�ی  به ش�ماره شناس�نامه  5179442656  اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 97-200  تقدیم  این شورا  نموده  وچنین اشعار داشته  است که  شادروان  فرزانه فرضی گولک 
به ش�ماره شناس�نامه 639 در تاریخ 1397/10/05  در اقامتگاه دائمی خوددر شهرستان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتن�د از:1- مریم نوری خرمرود فرزند موس�ی به ش�ماره شناس�نامه 5170133456 دختر متوفی 2- زهرا ن�وری خرمرود فرزند 
موس�ی به ش�ماره شناس�نامه 5170173962 دختر متوفی 3- محمد یوس�ف فرضی گولک فرزند استاد س�لیم به شماره شناسنامه 
5179539811 پدر متوفی 4- زهرا باقی زاده گولک فرزند عبدالخالق به ش�ماره شناس�نامه 5179891019 مادر متوفی 5- موس�ی 
نوری خرمرود فرزند عیس�ی به ش�ماره شناسنامه 5179442656 همس�ر  متوفی و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، این 
آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هر کس�ی  نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد 
وی  می باشد  ظرف یک ماه پس از انتشاربه شعبه  اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5979   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
   آق�ای  مرتض�ی باقر پور نودهی فرزند کریم  به ش�ماره شناس�نامه  5179804930  اس�تناد ش�هادتنامه و گواه�ی  فوت و فتوکپی  
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97-202  تقدیم  این شورا  نموده  وچنین اشعار داشته  است که  شادروان  کریم باقر پور نودهی 
به ش�ماره شناس�نامه 712 در تاریخ 1397/09/24  در اقامتگاه دائمی خوددر شهرستان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از:1- مرتضی باقرپور نودهی فرزند کریم به ش�ماره شناس�نامه 5179804930 پسر متوفی 2- علیرضا باقرپور نودهی فرزند 
کریم به شماره شناسنامه 3091141292 پسر متوفی 3- حمیدرضا باقرپور نودهی فرزند کریم به شماره شناسنامه 5179807212 پسر 
متوفی 4- مریم باقرپور نودهی فرزند کریم به ش�ماره شناس�نامه 309232316 دختر متوفی 5- مهری باقرپور نودهی فرزند کریم به 
شماره شناسنامه 3091216624 دختر متوفی 6- حرمت رستمی چالکسرائی فرزند شعبان به شماره شناسنامه 5179801583 همسر 
متوفی  و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی  نسبت 
به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد وی  می باش�د  ظرف یک ماه پس از انتش�اربه ش�عبه  اول ش�ورای حل اختاف 

شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 ح  5980  قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
   آقای  مهدی حسینی کلنادان فرزند امین به شماره شناسنامه  5170017715  استناد شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 97-207  تقدیم  این ش�ورا  نموده  وچنین اش�عار داشته  است که  ش�ادروان  عذرا حسینی کلنادانی به 
ش�ماره شناس�نامه 28 در تاریخ 1390/12/14     در اقامتگاه دائمی خوددر شهرس�تان  سیاهکل  در گذش�ته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از:1- اس�ماعیل حس�ینی کلنادانی فرزند امین به شماره شناس�نامه 5179239508 پسر متوفی 2- مهدی حسینی کلنادان 
فرزند امین به شماره شناسنامه 5170017715 پسر متوفی 3- آذر حسینی کلنادانی فرزند امین به شماره شناسنامه 5179775736 
دختر متوفی 4- هاجر حسینی کلنادانی فرزند امین به شماره شناسنامه 5179775760 دختر متوفی 5- مهناز حسینی فرزند امین 
به ش�ماره شناس�نامه 5179239699 دختر متوفی 6- شهناز حسینی فرزند امین به ش�ماره شناسنامه 5179239702 دختر متوفی 
7- فرش�ته حسینی فرزند امین به شماره شناسنامه 5179954266 دختر متوفی 8 –فریبا حسینی فرزند امین به شماره شناسنامه 
5179953138 دختر متوفی 9- بنفش�ه حس�ینی کلنادانی فرزند امین به ش�ماره شناس�نامه 5170034180 دختر متوفی 10- امین 
حسینی کلنادانی فرزند کاس آقا  به شماره شناسنامه 5179756553  همسر  متوفی و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، 
این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هر کس�ی  نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  
نزد وی  می باش�د  ظرف یک ماه پس از انتش�اربه شعبه  اول شورای حل اختاف شهرس�تان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5981   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
   آقای  بهمن حیدری پاش�اکی فرزند فیض اله  به ش�ماره شناس�نامه  5179683025   استناد ش�هادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی  
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 97-204  تقدیم  این شورا  نموده  وچنین اشعار داشته  اس�ت که  شادروان  فیض اله حیدری 
پاش�اکی  به ش�ماره شناس�نامه 52 در تاریخ 1397/08/26     در اقامتگاه دائمی خوددر شهرستان  سیاهکل  در گذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از:1- بهمن حیدری پاش�اکی فرزند فیض اله به ش�ماره شناس�نامه 5179683025 پسر متوفی 2- فرزاد حیدری 
پاشاکی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179098701 پسر متوفی 3- راضیه حیدری پاشاکی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 
2720260363 دختر متوفی 4- مرضیه حیدری پاش�اکی فرزند فیض اله به ش�ماره شناسنامه 2721710680 دختر متوفی 5- فریده 
حیدری پاش�اکی فرزند فیض اله به ش�ماره شناسنامه 2721720211 دختر متوفی 6- زلیخا حیدری پاشاکی فرزند فیض اله به شماره 
شناس�نامه 5179683394 دختر متوفی 7- کبری حیدری پاش�اکی فرزند فیض اه به شماره شناسنامه 5179099064 دختر متوفی 
8- شایس�ته حیدری پاش�اکی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5170165757 دختر متوفی 9 –زهرا حیدری پاشاکی فرزند فیض 
اله به ش�ماره شناس�نامه 5170179091 دختر متوفی 10- گلبانو فاح کاکی فرزند طالب به ش�ماره شناسنامه 2738455026 همسر 
متوفی  و متوفی  بجز وراث  فوق  وراث  دیگری ندارد، این آگهی  برای یکی از  جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی  نسبت 
به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد وی  می باش�د  ظرف یک ماه پس از انتش�اربه ش�عبه  اول ش�ورای حل اختاف 

شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  5982   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

  آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت سوم 
 در خصوص  پرونده  اجرایی کاس�ه 970294 ش�عبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  رودسر له شعبان. رضا. محمد رضا و احمد رضا 
جملگی نوری با وکالت آقای  حس�ین  یعقوب پور بطرفیت ذلیخا  منیره  ، عالیه ،  لیا ،  معصومه جملگی  نوری مقدم  دوران محله و 
گلصفا کیانرودی پور ، بخواس�ته فروش ماترک مرحوم  ذبیح اه نوری مقدم  دورانمحله واقع در  چابکس�ر  دوران محله کبوتر آبکش 
جهت  ارزیابی کارش�ناس ارجاع  که کارش�ناس منتخب  اموال  را بش�رح  ذیل  توصیف اجمالی  و ارزیابی نموده 1- در  خصوص  یک 
قطعه  باغ  چای و مرکبات  واقع در  پشت کارخانه امیری کوچه  معین 2 به مساحت  2586 متر مربع  با حدود  و اربعه  شماا  به باغ  
و محوطه رمضان عباس�ی و ش�رقا  به باغ ذبیح  اه  عش�ور نزاد و جنوبا  به  کوچه معین و غربا  به ملک حبیب نوری  محدود میگردد  
در عرصه  ملک موصوف  درختان  مرکبات و چای مثمر غرس ش�ده اس�ت  و مجاور در کوچه  معین 2 واقع گردیده  اس�ت ارزش  هر 
متر مربع  از ملک موصوف  به مبلغ  4/500/000 ریال و کا به ارزش 11/637/000/000 ریال  ارزیابی  و برآورد میگردد 2- در خصوص  
یک قطعه باغ مرکبات  واقع در  کبوتر آبکش روبروی  مسجد به مساحت  2300 متر مربع  با حدود اربعه  شماا به  باغ  علیجان نوری  
و شرقا  به  جاده  مجاور مسجد کبوترآبکش و جنوبا  به خانه و باغ اکبر  داداشی و غربا  به باغ علیجان  نوری محدود  میگردد  برابر 
مفاد دستور قضایی مساحت 400 متر مربع طبق  بیعنامه  مورخه 90/08/28 متعلق به خانم  گلصفا کیانرودی پور بوده که برابر دادنامه 
های  اصداری  از ماترک کس�ر  و مابقی  به مس�احت 1900  متر مربع  جزء ماترک میباشد. باغ موصوف  دارای درختان  مرکبات  مثمر 
بوده  و مجاور در جاده  اصلی اس�تقرار  دارد و ارزش  هر متر مربع  از  ملک موصوف  به مبلغ 5/000/000 ریال و ارزش 1900 متر مربع 
ملک مش�اعی به مبلغ000/  9/500/000 ریال  ارزیابی و برآورد  میگردد  ضمنا خارج از  مس�احت  1900 متر مربع مش�اعی به مساحت 
400 متر مربع  مشاعی  از ملک موصوف سهم کلصفا کیانرودی پور برابر مفاد دستور  دادگاه  و واگذار  نامه  90/8/25 می باشد 3- در 
خصوص  یک قطعه  باغ چای و مرکبات  در کوچه  س�تایش  پش�ت و مجاور خانه و محوطه  محمد رضا  نوری به مس�احت  1275 متر  
مربع با  حدود اربعه  ش�ماا  به حصار  و ملک س�رهنگ  نهاوی  و ش�رقا  به خیابان  اصلی و خانه  و محوطه محمد رضا نوری  و جنوبا  
به خانه و محوطه محمد  رضا نوری  و باغ  احمد  مس�لمی  و غربا  به باغ کیوی  پور رنجیده محدود  میگردد  ارزش  هر متر مربع  از 
مل�ک موص�وف  به مبل�غ 4/000/000 ریال  و کا  به ارزش  5/100/000/000  ریال و  ارزیابی  و ب�رآورد   میگردد – 4- در خصوص  یک 
قطعه  ش�الیزاری  در پش�ت  ش�هرک ربیع زاده  که با عبور جاده لوله گاز به  دو قس�مت  تقسیم ش�ده  است و در  زمان  بازدید  غیر  
اباد  بوده  و کش�ت نش�ده  بود که  قطعه پایین  دس�ت جاده  به مس�احت  1739 متر مربع و باا دس�ت جاده  به مساحت  4548 متر 
مربع  و مجموعا  به مس�احت  6287 متر مربع  میباش�د حدود و اربعه  قطعه ش�مالی  پایین جاده  ش�ماا  به مزرعه  بادکیو و شرقا به  
شالیزاری قربان  جانپور  و سهراب  علمبردار  و جنوبا   به جاده  لوله گاز و غربا  به شالیزاری  کاهدوز و قطعه  جنوبی  و باای جاده 
ش�ماا به جاده  لوله گاز و ش�رقا  به ش�الیزاری  مددی و ش�الیزاری  ذوالفقار دیدور و جنوبا  به ش�الیزاری  رمضان  اسماعیلی و غربا 
ش�الیزاری  مس�لمی و عوض زاده محدود  میگردد . از روی  قطعه جنوبی  و باایی جاده سیم برق  فشار قوی  عبور کرده است  ارزش 
هر  متر مربع  از ملک  موصوف  به مبلغ  1/200/000 ریال  و کا مس�احت  6287 متر مربع  به مبلغ 7/544/400/000 ریال  ارزیابی  و  
بر آورد میگردد 5-در خصوص  یکقطعه  زمین واقع  در  دورانمحله  به مساحت  3556 متر مربع  مشتمل  بر یکباب  خانه  دو طبقه  
و انباری  و... در ختان کیوی با حدود  اربعه  ش�ماا فاقد حد ش�رقا  به ملک  تهرانی و مس�لمی   رودخانه   و جنوبا  به کوچه  و ماوراء 
ملک  کاهدوز و غربا  به خانه  و محوطه  سیروس رحمتی  و رضا نوری  و احمد نوری  و شعبان  نوری  و جاده اصلی  محدود میگردد . 
برابر اراء  صادره مساحت  500 متر  مربع  خانه و محوطه  به گلصفا  کیانرودی  پور واگذار  گردیده و مابقی  شامل انباری  و باغ کیوی  
به مس�احت  تقریبی  3056 متر  مربع  به ارزش  هر متر مربع  عرصه به مبلغ  3/800/000 ریال کا  عرصه به ارزش 11/612/800/000 
ری�ال  ب�رآورد   میگ�ردد  و ارزش اعیانات  به مبلغ 350/000/000 ریال  و فی المجموع  ب�ه ارزش  11/962/800/000 ریال   بر آورد می 
گ�ردد.  ف�ی المجموع  ارزش کل ماترک  مرحوم ذبیح ا...   نوری   به بمل�غ 200/000/ 45/744 معادل چهار میلیارد وپانصد و هفتاد  و 
چهار  میلیون  و چهارصد و بیست هزار  تومان  ارزیابی و  برآورد  میگردد. مزایده  روز دو شنبه مورخه 1397/11/8 ساعت 9 الی 11  
صبح  در دفتر اجرای  احکام مدنی  دادگستری  رودسر با حضور  نماینده دادستان  محترم رودسر  از قیمت  ارزیابی شده  شروع  و 
کس�انیکه  بااترین  مبلغ را  پیش�نهاد  نمایند برنده  مزایده  محس�وب  خواهند  شد  ده درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس وصول  
خواهد شد مابقی  ظرف مدت  کمتر از یک ماه  دریافت خواهد گردید.  در صورت  عدم پرداخت  ده درصد  وصول شده پس از کسر  
هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط میگردد. خریدارن میتوانند  پنج روز  قبل از حلول  جلسه مزایده  با هماهنگی  این اجرا  از 
اموال  فوق التوصیف  بازدید بعمل  آوردند .این آگهی   یکنوبت  در یکی از  روزنامه های  کثیر اانتش�ار محلی  بنام حمایت  درج و 

منتشر خواهدشد کلیه هزینه های  متعلقه بعد از خرید از طریق  مزایده  با خریدار  خواهد بود.
ح   5983       دفتر  اجرای احکام  مدنی دادگستری  رودسر – ذکریا  پور

اگهی مزایده اموال غیر منقول)بار سوم (
در پرونده کاس�ه 970032 اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان املش حکم به فروش ماترک مرحوم مهدی مهدویان صادر و 
از طریق مزایده به ش�رح ذیل به فروش میرس�د.موارد مزایده عبارتند از:1-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
یکباب خانه بمس�احت 129 متر مربع واقع در املش –روس�تای شیشارس�تان که دارای سند بش�ماره ملک 418 اصلی از 241 فرعی 
بخش 29 گیان که دارای امتیازات اب و برق بوده که سه دانگ سند بنام شادمان مهدویان میباشد لذا با توجه به قدمت بنا،موقعیت 
بنا و ... ارزش سه دانگ ملک بمبلغ 200/000/000 ریال براورد و ارزیابی میگردد.2-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه 
بمساحت 205 متر مربع واقع در املش –روستای شیشارستان که دارای سند بشماره ملک 418 اصلی از 200فرعی بخش 29 گیان که 
از شمال به راه عبوری  جاده خاکی شیردره از شرق به خانه و محوطه احسان خوشحال از جنوب به خانه و محوطه هادی مهدویان از 
غرب به دیوار سنگ چین و نهر و خیابان اسفالته روستا محدود میگردد این ساختمان در طبقه دوم بصورت نیم طبقه میباشد و دارای 
امتی�ازات اب و برق و گاز و تلفن بنام ش�ادمان مهدویان بوده ل�ذا با توجه جمیع جهات ارزش ملک بمبلغ 1/620/000/000 ریال براورد 
و ارزیابی میگردد.که مقرر اس�ت در روز دوش�نبه مورخه 97/11/8 از س�اعت 10 الی 12 ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری  
شهرستان املش از طریق مزایده به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به پیشنهاد دهنده بااترین قیمت فروخته 
خواهد ش�د برنده مزایده می بایس�ت حداقل ده درصد از قیمت پیش�نهادی خود را در روز مزایده نقداًبه حساب سپرده دادگستری 
واری�ز و الباق�ی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد و در صورت ع�دم پرداخت الباقی ثمن مزایده،وجه پرداختی پس از 
کس�ر هزینه های مزایده به حس�اب دولت تودیع خواهد شد.متقاضیان خرید تا پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجراءمی 

توانند از مورد مزایده بازدید نمایند این اگهی جهت اطاع عموم در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی منتشر می گردد.
ح     5984     اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش

آگهی 
به موجب حکم)9509971425300203( صادره از ش�عبه س�وم دادگاه حقوقی رودس�ر به ش�ماره بایگانی 970135 اموال مش�روحه 
ذی�ل در روز دوش�نبه مورخه 97/11/15 س�اعت 11-9 در اجرای احکام مدنی رودس�ر مورد مزایده قرار میگی�رد. 1. تعداد 500 جفت 
کتانی در طرحها و رنگهای مختلف مضافا بر اینکه س�ایز کتانی ها جور نبوده و بدلیل تجمع نامناس�ب امکان شمارش وجود نداشته و 
همس�ر خوانده هر گونه کس�ری و پارگی آنها را در صورت وجود از طرف خوانده تقبل نموده و ارزش تقریبی هر جفت)هفتاد میلیون( 
70000000=140000*500 2. تعداد 280 عد مجس�مه پلی استر دکوری خانه که به صورت تجمیع ارائه گردیده و همسر خوانده هر گونه 
کس�ری و یا شکس�تگی کااها را بدلیل تجمیع نامناس�ب و عدم امکان ش�مارش آنها از خوانده تقبل نموده اس�ت. به ارزش تقریبی 
ه�ر عدد چهارده میلیون ریال 14000000=50000*280 در پایان به اس�تحضار میرس�اند ارزش کل کااه�ای توقیفی با توجه به میزان 
اس�تهاک و بر اس�اس قیمت تقریبی روز با مجموعا به ارزش تقریبی  84000000 ریال )هش�تاد و چهار میلیون ریال( اعام میگردد 
مضافا بر اینکه هر گونه کس�ری و پاره گی اقام تعرفه ش�ده بر ذمه خوانده پرونده می باشد. خریداران می توانند با هماهنگی اجرای 
احکام ش�عبه س�وم رودس�ر ظرف مدت پنج روز قبل از اموال مورد مزایده بازدید بعمل آورند برنده مزایده کس�ی است که بااترین 
قیم�ت را بده�د خریدار باید ده درصد مبلغ فروخته ش�ده را فی المجلس پرداخت نماید و مابقی ظ�رف مدت یکماه از تاریخ مزایده 
بای�د پرداخ�ت کند در غیر این صورت ده درصد پرداخت ش�ده و به نفع دولت در صندوق دولت واریز خواهد ش�د. کلیه هزینه های 
اجرایی بر عهده خریدار میباشد و این آگهی وفق ماده 118 ق ا ا م در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج و منتشر میگردد. 
ح    5985    دادورز شعبه سوم حقوقی دادگستری رودسر-  اه بداشتی 

آگهی 
در پرونده کاس�ه 9709988315201068 ش�عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه متهم محمد امین کاکائی به اتهام 
توهین تهدید انتش�ار تصاویر مس�تهجن از شاکی ایجاد مزاحمت تلفنی به موجب شکایت حمیدرضا رستمی تحت تعقیب قرار دارند 
با توجه به معلوم نبودن محل اقامت و ی و عدم امکان اباغ ا حضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ما ده 174 قانون آ یین د ادرس�ی 
کیفری مراتب یک نوبت در رو زنامه  کثیراانتش�ار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود پس از انقضای مهلت مذکور 

تصمیم ا زم گرفته خواهد شد. 
1168 بازپرس شعبه اول د ادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی ا حضار متهمان 
نظر به اینکه اشخاصی به نام های 1. قربان میرزاده  خسادی فرزند ایرج به اتهام مشارکت در کاهبرداری مرتبط با رایانه به همدستی 
علی ورزدار فرزند قربانعلی و تحصیل مبلغ 88/216/096 ریال 2. حمید تاری فرزند مجید به اتهام مشارکت در کاهبرداری مرتبط با 
رایانه به همدستی علی ورزدار فرزند قربانعلی و تحصیل مبلغ 29/941/241 ریال موضوع شکایت آقای سعید عزیزپور دلفانی فرزند 
زرعلی در پرونده  کاس�ه ی 9509988315900847 به شماره بایگانی 950930 ب8 تحت تعقیب کیفری می باشند و اباغ احضاریه 
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 به 
نامبردگان ا عام می  گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتسابی خود در این شعبه حاضر شوند در 

غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد می گردد. 
1169 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای مهدی کریمی فرزند غامرضا به اتهامات 1. مش�ارکت در س�رقت تعزیری ش�بانه یک دستگاه گوشی تلفن  همراه 
سامس�ونگ  گلکس�ی و کیف حاوی دفترچه درمانی تامین ا جتماعی مبلغ سیصد هزار تومان وجه نقد خانم فهیمه قانعی جعفرآبادی 
فرزند فتعلی 2. مش�ارکت در س�رقت تعزیری مقرون به آزار شبانه یک دستگاه گوشی تلفن همراه آقای محسن پناهنده 3. مشارکت 
در س�رقت تعزیری ش�بانه قطعت خودرو آقای سعید خسروی شامل دو جفت باند، یک دستگاه ضبط، یک  عدد فلش و یک دستگاه 
گوش�ی تلفن همراه 4. مش�ارکت در ش�روع به س�رقت تعزیری ش�بانه مقرون به آزار یک دستگاه گوش�ی تلفن همراه آقای ماهان 
خالوان 5. ترک انفاق موضوع ش�کایت خانم زهرا هژبری پور فرزند اس�معیل با وکالت خانم مریم صادقی صدیق  در پرونده کاسه ی 
9709988315900642 به ش�ماره بایگانی 970691 ب8 تحت تعقیب کیفری می باش�د و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی  کیفری مصوب 1392/12/04 به نامبرده ا عام می گردد تا 
ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر ا ین آ گهی جهت دفا ع از اتهامات انتس�ابی خو د در این ش�عبه حاضر ش�ود در غیر این صورت پس از 

انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1170  بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای حسن زنگنه فرزند علی اشرف به اتهام سرقت تعزیری مقرون به  آزار نه هزار و سیصد دار پیرامون شکایت آقای 
محس�ن  کشتمند فرزند پرویز  در پرونده کاسه ی 9709988315900436 به شماره بایگانی 970473 ب8 تحت تعقیب کیفری می 
باش�د و اباغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان ممکن نبوده لذا در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی  کیفری 
مصوب 1392/12/04 به نامبرده ا عام می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر ا ین آ گهی جهت دفا ع از اتهامات انتس�ابی خو د در 

این شعبه حاضر شود در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
1171  بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9609988604701711 ش�عبه 106 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه 106 جزای�ی س�ابق تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709978312900955 شاکی: آقای مهدی بهره مند فر فرزند حسین به نشانی  استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه 
میدان مرکزی خ گلریزان کوی ش�هید بهره مند پ22 متهم: آقای فرش�ید باوندپور به نشانی متواری اتهام: خیانت در امانت دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را ا عام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اصدار رای می نماید. رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای فرشید باوند پور مبنی بر خیانت در اما نت در خصوص یک دستگاه خودرو 206 شماره پاک 984ط27 ایران 
19 موضوع ش�کایت مهدی بهره مند نظر به ش�کایت شاکی و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و فراری بودن  متهم 
ارتکاب بزه انتسابی محرز است مستندا به ما ده 674  قانون تعزیرات به یک سال حبس تعزیری  محکوم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از  اباغ  واقعی قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از آ ن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدید نظر خو اهی 

در  محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است. 
2036 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان کرمانشه

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلز امید گلستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 11125 و شناسه ملی 14004786610 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ 1397/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : : محمدتق�ی احمدی به کد ملی 
2121804854 به س�مت رئیس هیئت مدیره محمدحس�ین 
احمدی به کد ملی 2122421320 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدی�ره مجتبی احمدی به کد ملی 2122641533 به س�مت 
مدی�ر عام�ل وعضوهیئت مدی�ره. علی اکبر احم�دی به کد 
ملی 6429738272 به س�مت عضوهیئت مدیره شعبانعلی 
احم�دی ب�ه ک�د مل�ی 2120340056 به س�مت عضوهیئت 
مدیره برای مدت دوس�ال انتخاب ش�دند کلیه اسناد واوراق 
به�ادار و تعهدآور ب�ا دو امضا از چهار امض�ای رئیس هیئت 
مدی�ره و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ش�عبانعلی 
احمدی)عض�و هیئ�ت مدیره( هم�راه با مهر ش�رکت معتبر 
خواهدب�ودو س�ایر نامه های اداری ش�رکت دو امضا از چهار 
امض�ای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 
مدیره و شعبانعلی احمدی)عضو هیئت مدیره ( همراه با مهر 

شرکت خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )347971(

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
زمان برگ�زاری مزایده: 1397/11/07 نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری 
شهرس�تان البرز در پرونده کاس�ه 971131/م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز شرکت ایر ان قوطی 
محکوم است به پرداخت مبلغ  5/346/000/000 ریال  و مبلغ  13/900/000 ریال  هزینه کارشناسی و مبلغ  6/762/000 
ریال  هزینه دادرسی و مبلغ  6/240/000 ریال  حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در  
مر حله اجرا به صورت بالمناصفه در حق خواهان ها  آقایان ابوالقاسم دوستی و محمد تقی پور با وکالت آقای ابوالفضل 
طاهریان و مبلغ  267/300/000 ریال  نیم عشر دولتی که   وکیل محکوم لهما جهت استیفای حقوق موکلین خود بدوا 
تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده است که عبارت ا ست از: 1. یک دستگاه لیفتراک شرکت سازنده تویوتا 
رنگ نارنجی تناژ 2 تن سوخت دوگانه )بنزین – گاز مایع( مدل 2007م شماره موتور 2251121 شماره بدنه 11295- 25 
از لحاظ فنی س�الم و آماده بکار می باشد استیک ها و وضعیت ظاهری سالم می باش�د به ارزش 680/000/000 ریال  
معادل شصت و هشت میلیون تومان. 2. یک دستگاه لیفتراک شرکت سازنده تویوتا رنگ  نارنجی تناژ 2/5 تن نوع 
سوخت دوگانه )بنزین – گاز مایع( مدل 2007 م  شماره موتور 2248960 شماره بدنه 11104- 25 وزن 3690  کیلوگرم 
از لحاظ فنی سالم و آماده بکار استیک ها  و وضعیت ظاهری سالم می باشد. به ارزش 700/000/000 ریال  معادل هفتاد 
میلیون تومان 3. یک  دستگاه لیفتراک شرکت سازنده سهند رنگ زرد تناژ 3 تن نوع سوخت گازوئیل مدل 1383 
شماره موتور 837112647 از نظر موتور و گیربکس دچار ایراد و نیاز به تعمیر اساسی  دارد به ارزش 160/000/000 ریال  
معادل شانزده میلیون تومان 4. یک دستگاه لیفتراک شرکت سازنده سهند رنگ زرد تناژ 3 تن  نو ع سوخت  گازوئیل 
مدل نامش�خص ش�ماره بدنه 1351690202 دستگاه بیش از 15 سال در شرکت استفاده ش�ده به ارزش 190/000/000 
ریال  معادل نوزده میلیون تومان 5. یک دس�تگاه لیفتراک شرکت س�ازنده تویوتا تناژ 2/5 تن نوع سوخت  دوگانه 
س�وز )بنزین – گاز مایع( مدل 2008 ش�ماره موتور 2290882 شماره بدنه 15449- 25  گیربکس اتوماتیک از لحاظ 
فنی سالم و آماده به کار می باشد ا ستیک ها و وضعیت ظاهری سالم می باشد. به ارزش 760/000/000 ریال  معادل 

هفتاد و شش میلیون تومان 
قیمت واحد پایه تعدادشرحردیف

مزایده )ریال (
قیت کل پایه مزایده 

)ریال (

کمپرسور هوای فشرده با مارک هوا ا بزار با 1
موتور kw55 به صورت کامل و سالم

200/000/000200/000/000یک دستگاه 

دستگاه هوابرش شامل: کپسول اکسیژن – گاز – 2
سرپیک – شلنگ گاری حمل و رگواتور 

10/000/00010/000/000یک سری

دستگاه جوش A300 مارک الکترومیلر جوش 3
بصورت کامل به همراه میز کار و متعلقات

2/000/0002/000/000یک سری 

کمپرسور دو سیلندر مخزنی پارس نوین با 4
موتور zhp )بخش بخاری(

12/000/00012/000/000یک دستگاه 

کمپرسور تک سیلندر مخزنی مفیدی با موتور 5
zhp )بخش بخاری(

12/000/00012/000/000یک دستگاه 

کمپرسور دو سیلندر مخزنی بعاوه  مخزن 6
1000 لیتری و فیلتر با موتور 7/5 کیلووات 

)بخش بخاری(

30/000/00030/000/000یک دستگاه 

کمپرسور پیستونی منصوبه در جنب اتاق شیر 7
خشک مارک LUMPAMAT ساخت کشور 

ترکیه سال 2015 شماره سریال 1534415

100/000/000100/000/000یک دستگاه 

مجموعه پالتایزر آخر خط منصوبه در ضلع 8
شمالی سالن تولید  مارک MECTRA سالم  

و در حال کار

3/600/000/0003/600/000/000یک دستگاه 

 ترانس مستعمل ساخت ایران  ترانسفور 630 9
کاوا سال ساخت 1377 خارج از مدار و نگهداری 

شده در سالن سایت شماره 1  

40/000/00040/000/000یک دستگاه 

جم�ع کل قیمت پایه مزای�ده مبلغ  4/006/000/000 )چهار میلیارد و ش�ش میلیون ( ریال  س�پس وکیل محکوم له 
تقاض�ای ف�روش آنها را از طریق مزایده عمومی نموده اس�ت که این اجرا پس از ط�ی مراحل قانونی و عدم پرداخت 
محکوم به توس�ط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1397/11/07 س�اعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه رامجموعا به قیمت پایه کارشناسی 
6/496/000/000 ریال  به  فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از 
اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  شرکت نمایند. بدیهی است اموال مزایده به 
کسی فروخته خواهد شد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی خود 
را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تایید مزایده 
توس�ط دادگاه محترم، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توس�ط 
دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی را طبق قانون ا جرای 
احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون 
اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز 

می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
472- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز  - نقی لو 
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 صبح روز گذشته سارقان طافروشی در یکی 
از میادین ش��هر یاسوج، به جرم محاربه، به دار 

مجازات آویخته شدند.
ب��ه دنب��ال تأیی��د حک��م محاربه س��ارقان 
طافروشی اس��تان های فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد در دیوان عالی کشور، این حکم روز 

گذشته با حضور جمعی از مردم یاسوج در یکی 
از میادین این شهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد، س��ارقان به نام های 
»کیکاووس جمال سیرت«، »رستم رضایی« 
و »عبداه جوهری«، در سرقت های  خود به 

زور اسلحه و با ارعاب و تهدید، اقدام به سرقت 
می کردند و در برخی موارد به سوی افراد عادی 

نیز تیراندازی می کردند.
گفتنی است، افراد اعدامی در شهرهای یاسوج، 
گچساران، دهدش��ت و اقلید در استان فارس 

اقدام به سرقت های متعدد کرده بودند.

اجرای حکم اعدام 3 سارق مسلح طافروشی در یاسوج

بازدید مدیرکل زندان های 
استان اصفهان از زندان نجف آباد

 مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان از 
زندان شهرس��تان نجف آباد بازدید کرد. 
اس��ده گرجی زاده در بازدی��د از زندان 
شهرس��تان نجف آب��اد و در نشس��تی 
صمیمانه ب��ا کارکن��ان این زن��دان بر 
ضرورت صیان��ت اصولی از ش��خصیت و حیثیت اف��راد و اعطای 
مس��ئولیت ها تاکید کرد و گفت: اراده ما شایسته سااری است زیرا 
تصمیم ما سرنوش��ت جمع و روند تحقق اهداف را تعیین می کند و 
معتقدیم توانمندی های شخصی باعث ارتقای فردی در مجموعه 
می شود. وی تعامل و رسیدگی به درخواست ها و حقوق زندانیان و 
درک شرایط حال هر فرد را ازمه زندانبانی اسامی و رعایت  حقوق 
شهروندی دانست و ادامه داد: در همه حال با درک صحیح و استفاده 
از آموزه های دینی، با زندانیان حتی زندانیان ش��رور و آسیب ساز و 
هنجار ش��کن باید به صورت اسامی و انس��انی رفتار شود که این 

موضوع جزو تکالیف دینی ماست.

تخطی از قانون و مقررات 
تبعات جبران ناپذیری دارد

 مدیرکل زندان های استان هرمزگان بر 
تبعات جبران ناپذیر تخط��ی از قانون و 

مقررات تاکید کرد.
علی اس��تادی در گردهمایی آموزش��ی 
مسئولین مالی و پش��تیبانی زندان های 
اس��تان هرمزگان بر انجام کارها بر اساس ضوابط و مقررات تاکید 
کرد و گفت: تخطی از قانون تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد که 
جدا از ش��خص، مجموعه را نیز متضرر می کند. وی افزود: سیستم 
زندانبانی بس��یار حساس است و باید با هوش��یاری و قانون مداری 

کارها را به پیش برد.
مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان بر رعایت فرایند خریدهای 
مالی تاکید کرد و ادامه داد: انضباط مالی موجب بهره وری بیش��تر و 

صرفه جویی در هزینه ها می شود که باید به آن توجه ویژه ای کرد.

آزادی 22 زندانی
توسط یک نیکوکار خرم آبادی

 مدیرکل زندان های اس��تان لرستان از 
آزادی 22 زندانی توس��ط یک نیکوکار 

خرم آبادی خبر داد.
رض��ا محمدی اص��ل از آزادی 22 نفر از 
زندانیان توس��ط یک خی��ر خرم آبادی 
خبر داد و گفت: دس��ت یاری کلیه افراد خی��ر و خداجو را به گرمی 
می فشاریم.گفتنی اس��ت در راس��تای طرح ملی کاهش جمعیت 
کیفری به همت یک خیر خرم آبادی و همکاری مدیرکل زندان های 
استان لرس��تان و دادگستری استان زمینه آزادی 22 زندانی با جمع 
کل بدهی به مبلغ یک میلیارد ریال مهیا ش��د و آنها به کانون گرم 

خانواده هایشان بازگشتند.

تجلیل از پرستاران 
زندان های استان کرمان

به مناس��بت میاد حضرت زینب )س( از پرس��تاران زندان های اس��تان 
کرمان با حضور مدیرکل زندان های این استان تجلیل شد. رمضان امیری، 
مدیرکل زندان های استان کرمان در مراسم تجلیل از پرستاران زندان های 
این استان با تجلیل از زحمات آنان گفت: با توجه به اینکه اشتغال در زندان 
در حیطه سامت از ظرافت های خاصی برخوردار است، خدمت رسانی به 
مددجویان آسیب دیده در زمره مش��اغل معنوی و دارای ثواب زیاد است. 
وی افزود: پرستاری وظیفه ای س��نگین و شغلی ارزشمند است و پرستار 
متعهد باید با صبر و حوصله و تحمل هر نوع نامایمات برای انجام خدمت 

در این راستا گام بردارد.

حضور قضات تجدیدنظر در 
جمع مددجویان زندان مرکزی گرگان

قضات تجدیدنظر استان گلستان به همراه مدیرکل زندان های این استان 
در جمع مددجویان زندان مرکزی گرگان حضور یافتند. با هدف معاضدت 
قضایی و اعطای مشاوره های مناسب به مددجویان و محکومین و مرتفع 
کردن معضات مددجویان در پرونده قضایی، قضات تجدید نظر استان 
گلستان با مددجویان زندان مرکزی گرگان در نشستی  صمیمی، دیدار و 
راهنمایی ازم را به صورت چه��ره به چهره ارایه کردند.  این دیدار منجر 
به نتایج مبارک و ثمربخش��ی برای مددجویان حاضر شد و با درخواست 
مددجویانی که شرایط ازم برای اعزام به مرخصی و انتقال به زندان نیمه باز 
و باز را احراز کرده بودند موافقت شد. علیرضا رضوانی، مدیرکل زندان های 
استان گلستان ضمن تشکر از قضات تجدیدنظر گفت: برخورداری از رافت 
اسامی از جمله حقوق حقه جمله محکومین است اما نباید از تصدی گری 
قانون غافل ش��ویم. وی ادامه داد: امید است با گرفتن مشاوره های ازم 
که توس��ط قضات تجدید نظر به مددجویان ارایه می شود، جمع بیشتری 
از مددجوی��ان با این معاضدت های قضایی ش��رایط انتقال به زندان باز یا 

استفاده از مرخصی را پیدا کنند.

بازدید از زندان مرکزی  شیراز
رییس دانش��گاه علوم پزشکی شیراز از زندان مرکزی شیراز بازدید کرد و 

راهکارهای ارتقای سامت بررسی شد.
سید حشمت اه حیات الغیب، مدیرکل زندان های استان فارس در مراسم 
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از زندان مرکزی شیراز، با ارایه گزارشی 
از وضعیت زندان های این استان در حوزه بهداشت و درمان، اولویت های 

این حوزه را با رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در میان گذاشت.

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه 
به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعام کرده و ماده 27 
قانون مجازات اسامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم 
مواد مخدر کدام ماده ماک عمل است؟ نظر به اینکه تبصره 2 
ماده 31 قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته 
است طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر 
از 10 س�ال نخواهد بود و ماده 29 قانون مجازات اس�امی 
مقرر داشته است…. در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای 
نقدی نباید از سه سال تجاوز کند در مورد جرایم مواد مخدر 

10 سال ماک عمل است یا سه سال؟ 
ماده 31 قانون اصاح قانون مب��ارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی 
احتس��اب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم 
خاص و مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��ت و مطابق نظریه 
ش��ورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت 
اخیر ماده 27 قانون مجازات اسامی راجع به احتساب مدت حبس بدل از 
جزای نقدی…»به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال« در مورد 
محکومین جرایم قانون صدرالذکر تس��ری ندارد و در جرایم مذکور این 

قانون مقررات ماده 31 این قانون حاکم بر قضیه است. 
با استدال فوق در جرایم موضوع قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
با اصاح��ات و الحاقات بعدی باید وفق تبصره 2م��اده 31 همین قانون 
عمل شود و طول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10 
س��ال نخواهد بود و در تعیین میزان تخفیف مجازات در این گونه جرایم 
در صورت وجود جهات مخففه باید مق��ررات ماده 38 قانون مرقوم مورد 

استناد و ماک قرار گیرد.

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج 
می ش�ود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطاع 
داش�ته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس 
محکوم می کند و پرونده به ش�عبه اجرای احکام ارس�ال و 
اجرای احکام دستور اجرای حکم )اعمال تنزیل درجه( را به 
یگان صادر کرده و یگان در پاسخ اعام کرده محکوم علیه 
از خدمت اخراج ش�ده اس�ت. حال با عنایت به اینکه حکم 
محکومیت قابلیت اج�را ندارد، اجرای اح�کام در قبال این 

رأی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور 
حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی ش��دن اجرای رأی، پرونده 

باید بایگانی شود.
 ضمن��ًا ماده 638 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب س��ال 1392 در 

خصوص مورد، تعیین تکلیف کرده است.

آیا حکم ط�اق صادره از دادگاه های کش�ور کانادا در ایران 
قابلیت اج�را دارد؟ و آیا حک�م ص�ادره از آن محاکم باید به 
وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟ 
حکم طاق صادره از دادگاه کش��ور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً 
به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1391 و ماده 169 قانون 
اجرای احکام مدنی مصوب س��ال 1356 زمانی واجد اثر حقوقی در ایران 
می ش��ود و قابلیت اجرا دارد که در دادگاه صاحیت دار ایران، تنفیذ شود و 
بدیه�ی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده 173 

قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

مام�وران مس�لح و نظامی 
گروه

شامل ضابطان دادگستری، حقـــوقی
مام�وران نظامی و امنیتی و 
مام�وران مس�لح وزارت 

اطاعات هستند.

ماموران مسلح و نظامی به 3 دسته ضابطان دادگستری، 
مام��وران نظامی و امنیت��ی و ماموران مس��لح وزارت 

اطاعات تقسیم می شوند:
1- ضابطان دادگس��تری که وظیفه تفتیش، تحقیق، 
کشف جرایم و س��ایر ماموریت های محوله و... را دارند 
خود به 2 دسته عام و خاص تقسیم می شوند: ضابطان 
عام ش��امل فرماندهان، افس��ران و درجه داران نیروی 
انتظامی جمهوری اس��امی ایران هستند که آموزش 
مربوط را دیده باش��ند؛ ضابطان خاص شامل مقامات 
و مأمورانی اس��ت که به موجب قوانین خاص در حدود 
وظایف محول ش��ده ضابط دادگس��تری محس��وب 
می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت 
به امور مربوط به زندانیان، مأم��وران وزارت اطاعات، 
سازمان اطاعات سپاه و مأموران  نیروی  مقاومت  بسیج  
سپاه  پاسداران  انقاب  اسامی. همچنین سایر نیروهای 
مس��لح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از 
وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب 
می شوند. 2- ماموران نظامی و امنیتی که طبق قانون 
در ماموریت های محوله با نی��روی انتظامی همکاری 
می کنند. 3- ماموران مسلح وزارت اطاعات در انجام 

وظایف محوله قانونی.
ذکر یک نکته ضروری است که با توجه به موارد فوق، 
مامورانی که تحت اس��تخدام بخ��ش خصوصی برای 
حفاظت از اماکن و تاسیسات آن بخش ها هستند، نظامی 

محسوب نمی شوند.
 ب��رای اینکه ماموران بتوانند س��اح حم��ل کنند باید 
ش��رایطی داش��ته باش��ند که در ماده 2 قان��ون نحوه 
به کارگیری ساح توسط ماموران آمده و شامل داشتن 
سامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله و 
داشتن آموزش های ازم و تسلط کامل در به کارگیری 
س��اح در اختیار و آشنایی کامل به مقررات مربوطه به 

استفاده از ساح است.
اما یکی از نکات مهم در به کارگیری ساح آموزش دیدن 
آن است. اگر شخص نظامی آموزش کافی ندیده باشد 
و ساح حمل کند و بدون آگاهی بخواهد تیراندازی کند 
مس��ئول خواهد بود. به همین دلیل مامور برای حمل 
ساح اوا باید در راستای ماموریت خویش مجوز حمل 
س��اح دریافت کرده و دوم اینکه قب��ا آموزش نحوه 
اس��تفاده از آن  را دیده باشد و اگر آموزش ندیده موظف 

است به مقام مافوق خود گزارش بدهد همچنین شخص 
باید قانون نحوه به کارگیری را بداند و از آن مطلع باشد.

در همین راستا مواد 9 و 10 قانون نحوه به کارگیری ساح 
به این موضوعات پرداخته است که بر اساس ماده 9 این 
قانون، »مامورینی که آموزش کافی درمورد ساحی که 
در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند، باید مراتب را 
به فرمانده خود اطاع دهند و در صورتی که ماموریتی 
به این قبیل افراد محول شود، فرمانده مسئول عواقب 
ناشی از آن خواهد بود؛ مشروط بر اینکه ماموردر حدود 
دستور فرمانده اقدام کرده باشد.« همین طور در ماده 10 
این قانون آمده است »س��احی که در اختیار ماموران 
موضوع این قانون قرار می گیرد باید متناسب با موضوع 
ماموریت و وظیفه آنان باشد.« به همین جهت فرمانده و 
مامور هر دو باید از آشنایی های ازم برخوردار باشند؛ به 
همین منظور است که قانونگذار به ماموری که آموزش 
ازم را ندیده، حق داده اس��ت موضوع را به فرمانده اش 

اطاع دهد.

 مواردی که مامور اجازه حمل ساح دارد
ماده 3 قانون نحوه به کارگیری س��اح به مواردی که 
شخص مامور مجوز حمل ساح دارد پرداخته که شامل 
این موارد اس��ت؛ برای دفاع از خود در برابر کسی که با 
ساح گرم یا س��رد به آنان حمله کند؛ برای دفاع از خود 
در برابر یک یا چند نفر که بدون س��اح حمله می کنند 
اما اوضاع و احوال طوری باش��د که بدون به کارگیری 
ساح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛ در صورتی 
که ماموران مذکور مش��اهده کنند ک��ه یک یا چند نفر 
مورد حمله واقع ش��ده و جان آنان در خطر است؛ برای 
دستگیری سارق یا راهزن و کس��ی که اقدام به ترور یا 
تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد؛ برای توقف 
بازداشت ش��ده یا زندانی که از بازداشتگاه یا زندان یا در 
حال انتقال فرار کرده، به شرط اینکه اقدامات دیگر برای 
دستگیری یا توقیف انجام شده و نتیجه نداده باشد؛ برای 
حف��ظ اماکن انتظامی؛ برای حفظ س��احی که جهت 
انجام ماموریت در اختیار مامور است؛ برای حفظ اماکن 
طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل 
هرگونه هجوم و حمله برای ترور، تخریب، آتش سوزی، 
غارت اس��ناد و اموال، گروگان گیری و اش��غال؛ برای 
جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز 
قصد ورود یا خروج داش��ته و به اخطار ماموران مرزبانی 
توجه نمی کنند و برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن 

نظامی و انتظامی و امنیتی.
همانطور که اشاره ش��د برای تمامی موارد فوق مامور 
باید شرایط حمل س��اح و استفاده از آن را داشته باشد؛ 
یعنی اوا برای استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته و 

قبل از استفاده از اس��لحه باید تمامی راه های موجود را 
انجام داده باش��د و در صورت لزوم تیراندازی، ش��رایط 
تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به 
باا را رعایت کند. دوما به شخص اخطار قبلی داده باشد 
که در ش��رایط حس��اس افراد از واژه »ایست« استفاده 
می کنند و سوم اینکه شخص، ماموریت داشته باشد و 
برای انجام این ماموریت مجوز حمل و استفاده از آن را 
دریافت کرده باشد. اگر شخص در شرایطی غیر از شرایط 
ماموریت خود باشد و از اسلحه استفاده کند در آن زمان 
مسئول خواهد بود.  اما غیر از موارد باا، در شورش ها و 
ناآرامی هایی که نیاز به اس��لحه باشد نیز مامورین حق 
حمل اسلحه خواهند داش��ت. طبق ماده 4 قانون نحوه 
به کارگیری ساح »مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و 
کنترل راهپیمایی های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و 
بلوا و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری ساح  مهار آنها 
امکان پذیرنباش��د، حق به کارگیری ساح را به دستور 
فرمانده عملیات، در صورت تحقق ش��رایط زیر دارند: 
قبا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر 
واقع نشده باشد و نیز اینکه قبل از به کارگیری ساح با 
اخالگران و شورشیان نسبت به استفاده از ساح اتمام 

حجت شده باشد.«
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین 
در م��اده 5 آمده اس��ت »مأمورین نظام��ی و انتظامی 
برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی 
مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از  
ساح استفاده کنند. مأمورین مذکور موظفند به دستور 
فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و 
امنیت، خلع ساح و جمع آوری مهمات  و دستگیری افراد 
و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.« در این مواد 
نیز همانند ماده 3 این قانون، زمانی باید از اسلحه استفاده 
کرد که هیچ راه دیگری وجود نداش��ته باشد و مامورین 
اتمام حجت کرده باشند و اینکه مجوز استفاده از ساح 
به مامورین داده شده باشد. که در اینجا مجوز استفاده از 

ساح همان دستور مافوق است.
اما 2 نکت��ه را باید مد نظر داش��ت؛ اول آن که منظور از 
راهپیمای��ی در این مواد، راهپیمایی ها و ش��ورش های 
مسلحانه است، بنابراین راهپیمایی های مسالمت آمیز 
هرچند غیرقانونی را ش��امل نمی ش��ود؛ زی��را اوا به 
موجب اصل 27 قانون اساس��ی »تشکیل اجتماعات و 
راهپیمایی ها بدون حمل س��اح به ش��رط آنکه مخل 
مبانی اسام نباش��د آزاد است.« و دوم به موجب ماده 5 
مامورین تنها در راهپیمایی ها و شورش های مسلحانه 
مجاز به استفاده از ساح هستند و مکلفند فورا نسبت به 
استقرار امنیت و خلع ساح و دستگیری افراد )متهمین( 
اقدام کنند و اگر راهپیمایی مسلحانه نباشد و به صورت 

مس��المت آمیز هرچند غیرقانونی باش��د مجوز حمل و 
استفاده از ساح را نخواهند داشت.

دوم اینکه تشخیص ناآرامی ها بر عهده رییس شورای 
تأمین استان و شهرس��تان و در غیاب هر یک بر عهده 
معاونان  آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون 
سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای 

شورای تأمین محول خواهد کرد.
طبق قانون مام��وران می توانند در مواجهه با وس��ایل 
نقلیه ای که حامل س��اح و مهمات غیرمج��از، افراد 
متواری یا امول مسروقه یا کاای قاچاق هستند هم از 
ساح استفاده کنند. اما قبل از تیراندازی باید اعام ایست 

را به وسیله نقلیه خاطی داده باشند.
بر اس��اس ماده 6 »تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به 
منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این 
قانون در موارد زیر مجاز است: در صورتی که وسیله نقلیه 
بنا به قرائن و دایل معتبر یا اطاعات موثق، مسروقه 
یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کاای قاچاق 
یا  مواد مخدر یا به طور غیرمجاز حامل ساح و مهمات 
باشد همچنین در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم 

عمدی به مأمورین یا مردم استفاده شده باشد.

 تیراندازی چه اصولی دارد؟
در قانون نحوه به کارگیری ساح، به استفاده از اسلحه 
گرم اشاره و بیان شده است ساحی که در اختیار مأمورین 
قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت 
و وظیفه آنان باشد و نیز برای آن شرایطی قرار داده است. 
مثا تیراندازی به افراد باید به گونه ای باشد که همگی 
شرایط رعایت شود؛ اعم از اطاع داشتن شخص نسبت 
به قانون،  سامت بودن جسمی و روحی شخص، داشتن 
مجوز حمل اسلحه و نداش��تن راهی جز استفاده از آن. 
اگر تمامی این موارد رعایت ش��دند و شخص راهی جز 
تیراندازی نداشت باید اول تیراندازی هوایی کند، سپس 
کمر به پایین و ترجیحا پای طرف خاطی و اگر باز هم موثر 
نبود کمر به باای طرف مقابل را هدف قرار دهد. اما در 
تیراندازی به وسیله نقلیه باید موانع ایست و بازرسی قرار 
داده شوند و در مقابل وسیله خاطی اول اعام ایست شود و 

اگر موثر نبود وسیله نقلیه خاطی به طور دقیق هدف گیری 
شود. در تمامی این شرایط مامورین باید مراقب باشند که 

به اشخاص دیگر صدمه ای وارد نشود.

 مجازات و مسئولیت افراد
طبق مواد 12 و 13 نحوه به کارگیری ساح، اگر شخص 
مجوز داشته باشد و براثر شلیک به طرف مقابل آسیبی 
وارد ش��ود ش��خص مجازاتی ندارد و مسئول نیست و 
س��ازمان و ارگان مربوطه دیه ش��خص فوت ش��ده یا 
آس��یب دیده را پرداخ��ت خواهد کرد اما اگر ش��خص 
مجوز نداشته باش��د و بدون شرایطی که بیان شد اقدام 
ب��ه تیراندازی کن��د و براثر این تیراندازی به ش��خص 
آسیبی وارد ش��ود یا فوت کند، حسب موارد به مجازات 
عمل ارتکابی طبق قانون محکوم می شود؛ درواقع اگر 
قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم 
می شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 
614 بخش تعزیرات قانون مجازات اس��امی به دیه 
و حب��س محکوم می ش��ود. هر نظامی ک��ه در حین 
خدمت یا ماموریت برخاف مقررات و ضوابط عمدا 
تیراندازی کن��د، عاوه بر جبران خس��ارت وارده به 
حب��س از 3 ماه تا یک س��ال و درص��ورت وقوع قتل 
به قصاص یا دیه حس��ب نوع قتل محکوم می شود. 
چنانچه عمل فرد از مصادیق مواد 612 و 614 بخش 
تعزیرات قانون مجازات اس��امی باشد به مجازات 
مندرج در این مواد محکوم می ش��ود؛ یعنی اگر اقدام 
مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل 
نیز عمدی تش��خیص داده ش��ود و اقدام وی موجب 
اخال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 
سال حبس محکوم می ش��ود و حسب ماده 614 اگر 
اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص 
عضو یا شکس��تن یا از کار افتادن عضو یا فرض دایمی 
یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی علیه 
شود و قصاص امکان نداش��ته و اقدام وی دارای جنبه 
عمومی باش��د، عاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس و اگر 
جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یک سال 

حبس محکوم می شود.

شرایط حمل ساح توسط ماموران نظامی

گزیده ها

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان از بازداشت 
عامل کودک آزاری خبر داد و گفت: به عنوان مدعی العموم و 
از باب کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، 

علیه مسئوان ذی ربط اعام جرم شد.

دادخ��دا س��ااری در خصوص آخری��ن جزییات کلیپ ک��ودک آزاری 
منتشرش��ده در فضای مجازی گفت: به عنوان مدعی العموم به موضوع 
ورود کرده ایم، متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و متهم اصلی 

بازداشت شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان کرمان، وی اظهار کرد: 
با توجه به مش��اهده  و رصد  فیلمی در فضای مجازی توس��ط معاونت 
امور فض��ای مجازی دادس��رای عمومی و انقاب مرکز این اس��تان با 

موضوع کودک آزاری، بافاصله از س��وی معاونت مربوطه اعام جرم 
صورت گرفت.

 کنترل مستمر و شبانه روزی فضای مجازی 
دادس��تان عمومی و انق��اب مرکز اس��تان کرمان اف��زود: با وجود 
عدم طرح ش��کایت از س��وی افراد، به عنوان مدعی العموم و از باب 
کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مس��ئوان 
ذی ربط اعام جرم ش��د و در این رابطه پرونده ای تشکیل و از جنبه 
عموم��ی اعام جرم و متهم اصلی دس��تگیر ش��د ک��ه هم اکنون در 

بازداش��ت به س��ر می برد.
س��ااری تصریح کرد: کلیه افرادی که در ای��ن رابطه کوتاهی، قصور و 

جرمی انجام داده اند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد: فضای مجازی به صورت مس��تمر و شبانه روزی 
کنترل و رصد می شود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتضی در جهت 

مقابله با جرایم انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خبر داد

بازداشت عامل کودک آزاری در کرمان

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خوزستان از پرداخت 
حق�وق آبان م�اه کارگران ش�رکت هفت  تپه با سرپرس�تی 

دادستانی خبر داد.

عباس حسینی پویا گفت: با پیگیری های کارگروه رفع مشکات شرکت 

هفت تپه و سرپرس��تی دادس��تانی، حقوق آبان ماه کارگران هفت تپه 
پرداخت ش��ده است.به گزارش میزان، پیش از این دادستان عمومی و 
انقاب مرکز استان خوزستان با اشاره به تعامل خوب مدیرعامل شرکت 
هفت تپه نسبت به حل مش��کات کارگران، تأمین منابع مالی جهت 
تعمیر و تجهیز و پرداخت حقوق معوقه قول مساعد داده بود تا در چند 

روز آینده حقوق معوقه یک ماه دیگر کارگران را پرداخت کند و کارگران 
نیز با روحیه مضاعف و دلگرمی، برداشت نیشکر از مزارع را آغاز کنند.

وی با اشاره به آرامش حاکم بر ش��رکت هفت تپه شوش، خاطرنشان 
کرد: کارگران مشغول کار هس��تند و در میان آنها همدلی وجود دارد و 
اگر هوا مساعد بود، برداشت نیکشر از مزارع به زودی آغاز خواهد شد.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خوزستان:
حقوق آبان ماه کارگران شرکت هفت تپه پرداخت شد

دادس�تان عمومی و انقاب شهرری از ورود 
مدعی العموم جهت جلوگیری از آلوده شدن 
زمین های کشاورزی و منابع آبی با ترشحات 

نفتی خبر داد.

حجت ااسام علی ملکوتی از ورود مدعی العموم به 
منظور جلوگیری از آلوده شدن زمین های کشاورزی 
و منابع آبی با ترش��حات نفتی خبر داد و اظهار کرد: 

پس از اینکه در فضای مجازی این موضوع مطرح شد 
که ترشحات وسیع نفتی در حال آلوده کردن اراضی 
کشاورزی و آب است، شورای تأمین و دادستانی به 

موضوع ورود پیدا کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، وی گف��ت: در فرصت 
4 ماهه ای ک��ه دادیم معاون وزی��ر و 3 معاون خود 
جلساتی تشکیل دادند و در جلسه ای نیز با همدیگر 
صحبت کردیم که به صورت شبانه روزی شروع به 

فعالیت کردند و مقرر شد یک هفته در میان گزارشات 
پیشرفت کار را به ما ارایه کنند.

دادستان عمومی و انقاب شهرری افزود: حدود یک 
ماه پیش دو روزنه حدودا یک و نیم سانتی متری پیدا 
کردند که از مجموع هر دوی آنها در ثانیه چهار و نیم 
لیتر ترش��حات نفتی خارج می ش��د که این موضوع 
س��بب آلودگی بیش از 300 هکتار زمین کشاورزی 
شد و کش��اورزان این زمین ها را به شرکت پخش و 

پاایش واگذار کردند.
ملکوت��ی در ادامه تصری��ح کرد: بخش��ی از این 
ترش��حات نفتی وارد آب های زیرزمینی ش��د که 
ممکن بود آب تهران را نیز آلوده کند که شناسایی 
و اصاح ش��د؛ از قبل نیز 360 حلقه چاه و در حال 
حاض��ر 40 حلق��ه چاه اح��داث کردن��د و در حال 
اس��تیصال این ترشحات نفتی از زیر زمین هستند 

و مش��کل در حال رفع ش��دن اس��ت.

دادستان شهر ری مطرح کرد
ورود مدعی العموم برای جلوگیری از آلوده شدن زمین های کشاورزی با ترشحات نفتی
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چهره ها

کاهش 10 درجه ای دما
 مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع 
سازمان هواشناسی گفت: دمای هوا 
بین هشت تا 10 درجه سانتیگراد در 
کش��ور کاهش می یابد. احد وظیفه 
تاکید کرد: س��امانه بارشی سردی از 
بعد ازظهر چهارش��نبه وارد کش��ور 
می ش��ود ک��ه نیم��ه غرب��ی و روز 
پنجشنبه کل کش��ور متاثر از این سامانه خواهند شد. روز جمعه نیز عمده 
فعالیت این س��امانه بارشی سرد محدود به ش��رق کشور و شرق سواحل 

دریای خزر خواهد بود. 

تخفیف بیمه سامت 
برای افراد کم بضاعت

 مدیر عامل بیمه سامت با بیان اینکه 
افراد کم بضاع��ت می توانند با خود 
اظهاری تخفیف 50درصدی دریافت 
کنند گفت: افرادی ک��ه از وضعیت 
مالی مناس��بی برخوردار هس��تند با 
پرداخ��ت ماهانه 44ه��زار تومان و 
افرادی که از وضعی��ت مالی خوبی 
برخوردار نیستند با خوداظهاری می توانند با پرداخت 22هزار تومان تحت 
پوش��ش بیمه قرار بگیرند. طاهر موهبتی افزود: تم��ام مردم می توانند با 

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام به ثبت نام کنند.

هشدار به رانندگان 
خودروهای پاک مخدوش

 ریی��س پلیس راهور ته��ران بزرگ 
گفت: 6م��اه تا یک س��ال حبس در 
انتظ��ار رانندگان پ��اک مخدوش 
است.س��ردار محمدرض��ا مهماندار 
افزود: هفته پیش 10 هزار وس��ایل 
نقلیه که پاک خود را مخدوش یا در 
هنگام عبور از محدوده طرح پوشانده 
بودند، اعمال قانون و یک هزار خودرو از این تعداد به دلیل دس��ت کاری 
توقی��ف و به مراج��ع قضایی معرفی ش��دند. وی گفت: ط��رح برخورد با 
خودروهای پاک مخدوش به صورت نامحسوس استمرار خواهد داشت، 

این نوع تخلف از نظر پلیس جرم است.

دستگیری ضارب 
سکه های تقلبی

رییس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری جاعلی 
خبر داد که س��که های تقلبی ضرب ش��ده را در ب��ازار می فروخت. 
س��رهنگ حمداله علیزاده تصریح کرد: در بررس��ی های تکمیلی 
مشخص شد فرد کاهبردار، سکه های مذکور تقلبی از جنس برنج 
را با نام یکی از ش��رکت های معتبر ضرب کرده و به فروش رسانده 
است. وی افزود: متهم 12 آبان ماه امسال در محل سکونتش واقع 
در اسامشهر دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه هفتم پلیس 
آگاهی پایتخت منتقل شد. وی در تحقیقات اعتراف کرد که بیش از 
70 عدد سکه تقلبی را ضرب و به قیمت روز در بازار تهران به برخی 

صرافی ها و مردم فروخته است.

جذب نیروهای محیط بان جدید
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از جذب نیروهای جدید 
محیط بان تا پایان امس��ال خبر داد. سرهنگ جمشید محبت خانی 
بیان کرد: ما درحال حاضر 40 درصد از سقف چارت خود را در اختیار 
داریم، البته با پیگیری هایی که سازمان حفاظت محیط زیست انجام 
داد و با همکاری سازمان اس��تخدامی کشور، امسال مجوز جذب و 
به کارگیری300 محیط بان به سازمان داده شد. وی افزود: براساس 
این مجوز تا پنج سال تعداد محیط بانان تا 80 درصد چارت سازمانی، 
یعنی دو برابر وضع موجود رش��د خواهد داشت. وی درباره شرایط 
اس��تخدام محیط بانان هم بیان کرد: حداقل مدرک دیپلم و شرایط 
فیزیکی مناس��ب مورد تایید از جمله شرایط استخدام است. عاوه 
براین ما سه برابر ظرفیت پذیرش مرحله اول می دهیم تا با بررسی 

نیروهای مورد نیاز 300 نفر جذب شوند.

سقوط جرثقیل 
در جاده مخصوص کرج

سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره سقوط یک جرثقیل تاورکرین 
در سه راه ارج جاده مخصوص کرج اظهار کرد: محل حادثه یک پروژه 
کارگاهی بوده ک��ه در آن یک تاورکرین فعالیت می کرد و به دلیلی که 
 باید بررسی شود، تاورکرین از محل بوم باایی و اتاقک دچار شکست 
می شود و از ارتفاع 12 متری س��قوط می کند. جال ملکی از مالکان 
 تقاضا کرد: اگر پروژه های بزرگ دارند و از دستگاه های تاور استفاده 
می کنند، حتما دستگاه های باکیفیت و به روز را به کار بگیرند و برای 

کاربری آن هم از افراد متخصص استفاده کنند.

توزیع سهمیه ای 
داروهای بیماران خاص 

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به 
اینکه در تامین داروهای بیماران  خاص هیچ مش��کلی وجود ندارد، 
اظهار کرد: داروهای بیماران خاص تا پایان س��ال تامین شده است 
که براساس لیست تهیه شده از بیماران خاص هر استان، به صورت 
ماهیانه توزیع می شود. محمد عبده زاده با بیان اینکه در حال حاضر 
وضعیت تامین داروی بیماران خاص به  پایداری رسیده است، بیان 
کرد: خوشبختانه از دو ماه گذشته مشکلی در تامین داروی بیماران 

خاص نداریم.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

جزییات برگزاری پنجمین جشنواره »جام جم« مطرح شد

20 سريال و ۸۸ اثر دوبله در بزرگترين جشنواره تلويزيونی
دبیر پنجمین جش�نواره تلویزیونی »جام جم« در نشس�ت 
مطبوعاتی از ویژگی های این جشنواره و اضافه شدن چند 

کمیسیون جدید برای بررسی آثار خبر داد.

مسعود احمدی افزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم و مدیر 
شبکه آموزش سیما در این نشست با اعام گزارشی از آثار رسیده به بخش 
داوری کمیسیون های این جشنواره و با بیان اینکه فعالیت های جشنواره 
پنجم جام جم به طور رس��می از اول مهر ماه آغاز شده است گفت: از این 
تاریخ با دستور معاون سیما، دبیر جشنواره مشخص و کارشناسان مختلف 

کارشان را در دو بخش انتخاب آثار و داوری آغاز کردند. 
وی با بیان نحوه انتخاب آثار خاطرنشان کرد: مدیران شبکه های سیما به 
عنوان روسای کمیته های انتخاب و مدیران هر شبکه به عنوان اعضای 

این کمیسیون ها انتخاب شدند.
 وی با بی��ان اینکه تا ابتدای دی م��اه آثار از میان تولیدات هر ش��بکه و 
با بررس��ی دقیق برگزیده ش��ده اند هم گفت: این آثار به کمیسیون های 

داوری ارسال شد.
 احمدی افزادی همچنین از جش��نواره جام جم سال گذشته یاد کرد که 
آثار در 4 بخش نمایشی، مسابقات، مس��تند و پویانمایی داوری شدند و 
یادآور ش��د: امسال عاوه بر این 4 کمیس��یون، کمیسیون های دیگری 

نیز فعال شده اند. 
دبیر پنجمین جش��نواره تلویزیونی جام جم با اش��اره به اهمیت ساختار 
ترکیب��ی در برنامه های تلویزیونی و گس��تردگی آن در طبقات مختلف 
برنامه س��ازی »ب«، »ج« و »د« تصریح کرد: یکی از کمیس��یون های 
جدید، کمیسیون برنامه های ترکیبی است که از مهم ترین ساختارهای 

برنامه سازی است و به برنامه های روتین و مستمر ترکیبی مجال ارزیابی 
می دهد. این کمیسیون فرصت خوبی برای برنامه سازان این حوزه است 
تا کارهای ترکیبیشان را در حوزه های مختلف ورزشی، اقتصادی، معارفی، 

خانواده، کودک نوجوان و...ارائه کنند.
دبیر جش��نواره جام جم از گروه خاطره س��از و گروه��ی از هنرمندان که 
فقط صدایش��ان در برنامه های سیما شنیده می شوند هم یاد کرد و ایجاد 
کمیس��یون دوباژ و آماده سازی برنامه را از بخش های جدیدی معرفی 
کرد که امسال برای دیده شدن این هنرمندان به کمیسیون های جشنواره 

افزوده شده است.
احمدی اف��زادی تعامل با مردم را رکن اصلی برنامه های س��یما خواند و 
گفت: شعار »دیده می شوید« در کمیسیون انتخاب مردمی معنا می یابد. 
دبیر جش��نواره جام جم افزود: آگهی ه��ا و تبلیغ��ات تلویزیونی یکی از 
بخش های مهم و حس��اس برنامه های تلویزیونی اس��ت که جشنواره 
امس��ال به آن پرداخته و کمیسیون آگهی و تبلیغات تلویزیونی به همین 

منظور ایجاد شده است.
وی با اش��اره به تقارن مناس��بت چهلمین س��الگرد انقاب اسامی، از 
کمیس��یون برنامه های ویژه چهلمین سالگرد در این جشنواره خبر داد و 
گفت: امسال با توجه به این مناسبت شبکه های مختلف سیما برای معرفی 
دستاوردهای انقاب اسامی برنامه های متنوع و متعددی تدارک دیده اند 

که در جشنواره امسال داوری خواهند شد.
احمدی افزادی کمیته ب��ازار محصوات تلویزیون��ی را از نوآوری های 
جشنواره امس��ال خواند که به بینندگان ارائه خواهد شد و افزود: در طول 
سال های پس از انقاب و سال های اخیر تولیدات رسانه ملی رشد قابل 
توجهی کرده و در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای نیز مطرح شده اند 

که باید به این امر توجه کرد.

 داوری 410 اثر در 11 کمیسیون
دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم سپس آماری از آثار رسیده به 
بخش داوری جشنواره ارائه کرد و گفت: 410 اثر تاکنون به مرحله داوری 
جشنواره راه یافته اند که در کمیسیون های 11 گانه در دست بررسی است.

وی افزود: 29 اثر از 11 ش��بکه در بخش مس��ابقات به مرحله داوری راه 
یافته اند که در سه بخش مسابقات اس��تودیویی، میدانی و تلفنی داوری 
می شوند. در بخش پویانمایی 45 اثر جمعاً به مدت 110 ساعت برنامه به 
بخش داوری رس��یده که 31 اثر از تولیدات مرکز پویانمایی صبا و 14 اثر 
از شبکه های سیماست. در بخش برنامه های ترکیبی 68 اثر از 14 شبکه 
به مرحله داوری راه یافته اند که با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، 

علمی فرهنگی معارفی کودک نوجوان و... و. تولید شده اند.
وی خاطرنشان کرد:در کمیسیون فضای مجازی هم 51 اثر در 3 بخش 
سایت شبکه، اطاع رسانی EPG و شبکه های اجتماعی فضای مجازی، 
به بخش داوری راه یافته اند. بنا به گفته احمدی افزادی 88 اثر از میان 2 
هزار و 200 ساعت اثر و از بین 320 فیلم سینمایی، 24 سریال در مجموع 
540 قس��مت، 250 اثر مستند و 30 انیمیش��ن در قالب 970 قسمت در 
زمینه های صدابرداری، صداگذاری، صداپیش��گی مناسب، ترجمه و...

داوری می شوند.
وی ادامه داد: در بخش آثار مستند نیز از 13 شبکه 39 اثر به بخش داوری 
راه یافته اند. به کمیسیون نمایش هم 20 سریال از شبکه های یک، دو، سه، 
تهران و نس��یم همچنین تله تئاتر شبکه 4 سیما رسیده است. کمیسیون 

آثار ویژه چهلمین سالگرد نیز 70 اثر دریافت کرده است.

احمدی افزادی با اعام اینکه مراس��م معرفی آثار برگزیده مردمی دوم 
اسفند در س��الن وزارت کشور برگزار خواهد ش��د افزود: در این بخش 5 
س��ریال، 5 برنامه ترکیب، 5 مجری، 5 بازیگر زن و 5 بازیگر مرد معرفی 
می شوند؛ این آثار از میان برنامه هایی که در نظر سنجی مرکز تحقیقات 
س��ازمان مورد اقبال مخاطبان بوده انتخاب ش��ده اند ک��ه در برنامه ای 
ویژه از ابتدای بهمن ماه به مردم معرفی می ش��وند ت��ا برگزیدگان آنها 

مشخص شوند.
وی همچنین از برگزاری اختتامیه جشنواره در هفتم اسفند و همزمان با 

سالروز میاد حضرت فاطمه )س( خبر داد.

سرپرس��ت جدید پردیس تئاتر تهران گف��ت: آینده خوبی را برای 
پردیس تئاتر تهران متصور می بینم؛ منتها این امر آینده با تمهیدات 
و برنامه ریزی های مناس��ب فراهم می شود. حسین عالم بخش در 
گفت وگو با فارس اظهارکرد: مسئولیت سنگینی بر عهده من قرار 
گرفته است؛ صادقانه این است که از هنگامی که این موضوع انجام 
شد در حال گفت وگو و شنیدن نظرات مختلف درباره روند برنامه ها 
و اتفاقاتی که افتاده هس��تم و فکر می کنم این روند هم تا مدت ها 
ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه باید همه مسائل و اتفاقات جاری 
را رصد کند، افزود: دوس��تان قبل از ما زحمات زیادی کشیده اند ما 
هم باید نقاط مثبت و برخی شکاف ها و ضعف ها را بررسی و برای 

رفع بخشی از آنها که امکان دارد تاش کنیم.
وی با اش��اره به اهمیت خاقیت در رفع موان��ع و جلو بردن کارها 
گفت: یک بخش��ی از کارها هم مطمئناً به مشکاتی برمی گردد 

که زمان بر است.
عالم بخش در پاسخ به این سؤال که پتانسیل پردیس تئاتر تهران 
ب��رای فعالیت های تئاتری و شناس��اندن آن به م��ردم خیلی زیاد 
اس��ت اما تاکنون آن طور که باید مورد توجه و عنایت قرار نگرفته 
است، گفت: خدا را شکر اسم و عنوان و مکان پردیس تئاتر تهران 
مشخص است و ان شاءاه اتفاقات خیلی خوبی می تواند در این فضا 
رخ دهد. اما همه اینها نیازمند زمان، بررسی و کار کارشناسی است.

وی با اشاره به قرارگیری پردیس تئاتر تهران در جنوب شرقی این 
کان شهر گفت: وضعیت س��الن های کنونی تئاتر حتی در مرکز 
شهر هم با مشکات و بحران هایی این روزها روبه رو هستند. حال 
سالنی که دورتر از مرکز است، هرچند که مجهز و خوب هم باشد، 

باز با مشکات بیشتری دست و پنجه نرم می کند.

تئاتر

رفع مشکات  تئاتر
نيازمند زمان است

دبیر س��ی وهفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: هنوز برای داوری با هیچ کس مذاکره نشده است. داوران بعد از 
برگزاری شورای سیاست گذاری مشخص خواهد شد و من مذاکره با برخی از هنرمندان را تکذیب می کنم.

ابراهیم داروغه زاده گفت وگو با میزان، در خصوص اعتراض عابدین مهدوی کارگردان فیلم »قفس« نسبت 
به دیده نشدن اثرش توسط هیأت انتخاب اظهارکرد: جشنواره فیلم فجر جشنواره فیلم های سینمایی است و 

هر فیلمی که پروانه ساخت سینمایی داشته باشد می تواند در این جشنواره شرکت کند.
وی ادامه داد: فیلم هایی که دارای پروانه ساخت و مجوز هستند می توانند فرم جشنواره را پر کرده و در بخش 
مس��ابقه شرکت کنند اما فیلم سینمایی »قفس« پروانه ساخت سینمایی نداشته و طبیعتًا ما هم فیلم را قبول 
نکرده ایم. دبیر جشنواره فیلم فجر درباره محل میزبانی از اهالی رسانه در جشنواره سی و هفتم تاکید کرد: به 
زودی نتیجه نهایی کاخ رس��انه های جشنواره فیلم فجر مشخص می شود. درباره قیمت بلیت های جشنواره 
فیلم فجر هم هیچ تفاوتی نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت و بلیت ها با همان رقم قبل فروخته خواهند 
ش��د. وی در مورد تعطیلی دو روزه جش��نواره فیلم فجر به مناسب شهادت حضرت فاطمه )س( افزود: دو روز 
تعطیلی جش��نواره امسال به دلیل مقارن شدن با ش��هادت حضرت فاطمه )س( به طور کامل تعطیل بوده و 
جش��نواره هیچ برنامه جانبی در آن دو روز نخواهد داشت. داروغه زاده درباره سانس های اول جشنواره که به 
آثار مس��تند و یا انیمیشن و کوتاه اختصاص یافته است هم تصریح کرد: ما نمی توانیم رسانه ها را مجبور کنیم 
که کدام فیلم را ببینند و کدام را نگاه نکنند. بااخره آثار مس��تند، کوتاه و انیمیشن هم در این جشنواره لحاظ 

شده اند و ما امیدواریم که رسانه ها مانند فیلم های سینمایی از این آثار استقبال کنند.

سینما

»تش��نگان قله های برفگیر« تازه ترین اثر ساسان ناطق اس��ت که به زودی از سوی سوره مهر منتشر 
می ش��ود، این اثر نگاه متفاوتی به جنگ دارد و شامل خاطرات بخشعلی ثابتی از رزمندگان غرب کشور 
اس��ت. ساسان ناطق مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری در گفت وگو با فارس در این خصوص اظهار 
کرد: بعضی از کارها در مسیر کاری نویسنده به دست خودش خلق می شود و برخی آثار به واسطه انتخاب 

راوی به نویسنده پیشنهاد و واگذار می شود.
این نویس��نده با بیان اینکه این کتاب هم جزء آثاری بود که راوی تش��خیص داد من انجام دهم، اضافه 
کرد: البته پیش تر برخی مصاحبه ها انجام و حتی متن اولیه هم نوشته شده بود، این کار حاوی خاطرات 

آقای »بخشعلی ثابتی« از استان کهگیلویه و بویراحمد است . من کار را در 10 فصل آماده کرده ام.
مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری تصریح کرد: وقتی متن اولیه به همراه مصاحبه ها در اختیارم قرار 
گرفت، ابتدا سوااتی که در متن قبل ممکن بود برای مخاطب ایجاد شود را استخراج کردم و در چند نوبت 
با هم مصاحبه های تکمیلی را پیش بردیم، فضا و زندگی روستایی راوی، هموطنانش، بزرگ شدنش و 

آموزش در مدرسه و فضای انقاب و شروع جنگ در این کتاب آمده است.
ناط��ق با بیان اینکه این اثر برای م��ن دارای فضای متفاوت بود، اضافه ک��رد: این کتاب برایم متفاوت 
اس��ت از این باب که رزمنده های متفاوتی را به لحاظ جغرافیایی می دیدیم، چرا که زیست بوم این افراد 
عش��ایرگونه و متفاوت بود و وقتی وارد جنگ می شوند قطعا حماسه متفاوتی از هموطنان لر کشور را در 

این کتاب می بینیم.

   کتاب »پایه های علم رجال« دومین کتاب رجالی میثم مطیعی از سوی انتشارات سمت روانه بازار کتاب شد.انتشارات سازمان مطالعه »تشنگان قله های برفگير« روايت متفاوتی از جنگ
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )س��مت( اعام کرده این کتاب به عنوان منبع اصلی درس )علم رجال( به ارزش 2 واحد تدوین  
شده اس��ت. عاوه بر این کتاب حاضر برای دانش��جویان مقطع دکتری، طاب حوزه های علمیه و عاقه مندان علوم حدیثی منبعی 
مفید و قابل استفاده است.ترجمه و تحقیق این کتاب از سوی میثم مطیعی و سید مجتبی عزیزی از سال 1394 با مجوز رسمی »لجنة 
مؤلفات سماحة الشیخ عبدالهادی الفضلی« که مسئولیت حفظ و نشر آثار این عالم برجسته را بر عهده دارد آغاز شده که در پاییز 97 به 

مرحله نهایی و چاپ رسیده است.
   پردیس س��ینمایی »چارسو« به عنوان گزینه اصلی کاخ هنرمندان سی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر انتخاب شد.با اعام اسامی 
س��ینماهای مردمی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، مشخص شد که پردیس سینمایی »چارسو« در این دوره از جشنواره فیلم فجر 
در لیست سینماهای مردمی قرار ندارد.با توجه به اینکه احتماًا پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ رسانه در اختیار جشنواره فیلم فجر 
قرار خواهد گرفت، این امکان وجود داش��ت که پردیس سینمایی »چارسو« به عنوان کاخ هنرمندان انتخاب شود. بنابر آخرین خبرها 
این پردیس سینمایی با 6 سالن سینما و 1080 صندلی در کنار باغ کتاب که سال گذشته میزبان هنرمندان بود، از سوی دبیرخانه سی و 

هفتمین جشنواره فیلم به عنوان کاخ هنرمندان انتخاب شده است.
   تدوین مجموعه تلویزیونی» نون خ« س��عید آقاخانی هم زمان با تصویربرداری در حال انجام است.مهدی فرجی تهیه کننده درباره  
آخرین اتفاقات این مجموعه گفت: به دلیل پخش » نون خ« در ایام نوروز س��ال 98 ، تدوین نیز هم زمان با ضبط توسط  شیبان خاقانی 
شروع شد.وی افزود:20 درصد ازتصویربرداری این مجموعه که آذرماه در لوکیشنی واقع در اطراف تهران آغاز شده بود به پایان رسیده 
اس��ت.فرجی درباره محل تصویربرداری » نون خ« گفت: گروه همچنان در لوکیش��ن اطراف تهران ضب��ط دارد و در ادامه به تهران و 

شهرستانی دیگر برای تصویربرداری صحنه های پایانی کار می روند.

تیترواره

بليت جشنواره فيلم فجر گران نخواهد شد
گفت وگو

وزی�ر کار، تع�اون و رف�اه اجتماع�ی با 
اشاره به اینکه از میان14میلیون دانش 
آموز،130ه�زار نفر بازمانده از تحصیل 
هس�تند، گفت: با همکاری دس�تگاه ها، 
ام�داد و بهزیس�تی می ت�وان ش�رایط 
بازگش�ت به مدرس�ه را برای این افراد 

فراهم کرد.

محمد شریعتمداری در هشتمین جلسه شورای 
هماهنگی بهبود و ارتقاء شاخص های آموزش و 
پرورش مناطق محروم گفت: امیدواریم بتوانیم 
با مسائل موجود به صورت ریشه ای برخورد کنیم 
و بازماندگان از تحصیل را از نظام آموزشی حذف 

کنیم و آنها را به چرخه آموزش بازگردانیم.
وی با اشاره به اینکه موانع مهمی بر سر راه توسعه 
یافتگی وجود دارد که مهمترین آنها فقر آموزشی 
است، بیان کرد: باید در رفع این موانع پیشتاز باشیم 
و بسیاری از کشورهایی که دارای شاخص های 
آموزشی برابر در دوره ابتدایی هستند، در کاهش 
نابرابری های اقتصادی از ش��رایط مطلوب تری 

برخوردار هستند.

 لزوم استقرار عدالت آموزشی
شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید برای استقرار 
عدال��ت آموزش��ی در مناطق مح��روم گام های 
محکم��ی برداری��م، تصری��ح کرد: در گذش��ته 
کارهایی انجام می ش��د، اما آمار دقیقی نبود و در 
کارگروه مش��ترکی با وزارت آموزش و پرورش 
توانس��تیم آمار این دانش آم��وزان بازمانده را به 
دس��ت آوریم به طوری که درحال حاضر با حدود 
120 تا 130 ه��زار کودک بازمان��ده از تحصیل 
مواجه هس��تیم که باید برای بازگشت این افراد 
به مدرس��ه برنامه ریزی های جدی انجام ش��ود. 

وزی��ر کار، تع��اون و رف��اه اجتماع��ی همچنین 
تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر 14 میلی��ون دانش 
آموز در کش��ور تحصیل می کنند. هفت میلیون 
در م��دارس ابتدایی هس��تند و این ش��ورا برای 
ارتقاء ش��اخص های آموزشی در مناطق محروم 
 برگزار می ش��ود که س��عی می کنیم با همکاری
دس��تگاه ها این مش��کل را حل کنی��م و امکان 
بازگش��ت ک��ودکان بازمان��ده را فراه��م کنیم. 
به گزارش خبرگزاری های، شریعتمداری گفت: از 
میان 14 میلیون دانش آموز بر اساس اطاعات به 
دست آمده، 3500 دانش آموز به دلیل منابع مالی 
امکان تحصیل نداشتند که می توانیم با همکاری 
بهزیستی و امداد، برای آنها اقدام کنیم.همچنین 
مشخص شده که 10100 نفر از کودکان بازمانده 
به دلیل معلولیت ه��ا امکان تحصیل ندارند که با 
همکاری امداد و بهزیستی می توان این مشکل 
 را حل ک��رد. همچنین س��ید محم��د بطحایی، 
وزیر آموزش و پرورش هم از امضای تفاهم نامه 
مشترک با وزارت رفاه برای بازگرداندن کودکان 
بازمان��ده از تحصیل به چرخ��ه تحصیل خبر داد 

و افزود: ش��ورای هماهنگی از معدود جلس��اتی 
است که دس��تگاه های ذیربط دور هم جمع شده 
و تاش می کنند مش��کات را حل کنند. از بعد 
کمی شاخص های قابل دفاعی از حیث برقراری 
عدالت داریم اما همچنان مناطق کمتر توس��عه 

یافته با نقصان و کاستی هایی مواجه اند.

 بس�ته آموزش�ی برای دانش آموزان 
مناطق محروم

پرویز فتاح، رییس کمیته امداد نیز در این جلسه 
اظهار کرد: این کمیته 340 ه��زار دانش آموز را 
تحت پوش��ش دارد که فقط 215 نفر از این افراد 
اعام کرده اند که به مدرسه نمی روند یعنی کمتر 
از یک درصد و مش��خص می شود که مشکل در 
خارج از کمیته امداد است. وی ادامه داد: درست 
است که در کمیته امداد، سرپرست خانوار را تحت 
پوشش قرار می دهیم اما دانش آموزان نیز هدف 
مهمی برای ما بوده که یا یتیم یا محسنین هستند. 
رییس کمیته امداد افزود: به طور متوسط هر ماه 
220 هزار تومان به حساب این کودکان از سوی 

حامیان واریز می ش��ود که البته ممکن است این 
مبلغ در استانی مانند سیستان و بلوچستان، کمتر یا 
در استان دیگر، بیشتر باشد. فتاح با اشاره به اینکه 
جشن عاطفه ها امس��ال در دو مرحله برگزار شد، 
گفت: با همکاری آموزش و پرورش، حدود 100 
میلیارد تومان پول جمع آوری ش��د که تمامی آن 
به دانش آموزان محروم و نیازمند اختصاص داده 
شد. وی تأکید کرد: از 340 هزار دانش آموز،110 
هزار نفر آنها در مناطق محروم هس��تند که این 
افراد هم بسته آموزشی دریافت می کنند و هم در 

اواسط سال حمایت هایی می شوند.

 افزایش یارانه کودکان بازمانده 
از تحصیل 

همچنی��ن احمد میدری، مع��اون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلس��ه 
درخواست کرد تا وزرای رفاه و آموزش و پرورش 
نامه مشترکی به سازمان برنامه و بودجه بنویسند 
تا 300 ه��زار دانش آموز مدارس ش��بانه روزی 
بسته حمایتی دولت را دریافت کنند. وی با اشاره 
به اینکه مشکل اساسی تامین منابع است گفت: 
می خواهیم هر دو وزیر نامه مشترک و درخواستی 
به س��ازمان برنامه بدهند که این کمک صورت 
بگیرد. 60 میلی��ارد تومان برای 300 هزار دانش 
آموز نیاز اس��ت. مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اش��اره به افزایش 
یارانه کودکانی که به علت فقر بیرون مدرسه اند، 
اف��زود: البته اگر پول در اختی��ار خانواده بگذاریم 
ممکن است عامل تاخیر در بردن بچه های شان 
به مدرسه بشود؛ بنابراین پول نقد به حساب خانوار 
واریز نمی شود و اعتبار مدنظر در صورت پرداخت 
به نهادهای حمایتی برای پوش��ش این کودکان 

پرداخت می شود. 

لزوم همکاری دستگاه ها 
برای کمک به بازماندگان از تحصیل

در شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم تاکید شد

24 درصد مردان ایرانی  سیگار می کشند
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران درباره آمار مصرف س��یگار و قلیان د ر کشور گفت:                                                                                                                                                                     24 درصد مردان 
د ر ایران اقدام به مصرف سیگار کر د ه اند که این رقم د ر بین زنان دو تا چهار درصد است.                 محمدرضا مسجدی 
در ادامه افزود: د ر خصوص میزان مصرف قلیان آمار رس��می وجود ندارد، ا ما مطالعات نشان می دهد که 25 
درصد دانش��جویان تجر به یک بار مصرف قلیان ر ا دارند. وی با بیان اینکه مصرف قلیان د ر س��ال های اخیر 
چهار تا پنج برابر افزایش یافته اس��ت، خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم حدود دو میلیون و 700 هزار معتاد د ر 
کش��ور داریم که اغلب آنها د ر سنین جوانی هس��تند. این در حالی است که از سیگار و قلیان به عنوان دریچه 

ورود به اعتیاد نام می برند.

اا میلیون جوان در سن ازدواج
معاون وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 11/4 میلیون جوان معادل پنج میلیون زوج در سن ازدواج در کشور 
وجود دارد که باید زمینه ازدواج این افراد فراهم ش��ود. علیرضا رییس��ی همچنین افزود: هرچند سن مناسب 
بارداری قبل از 35 س��الگی تشخیص داده  شده است، با این  وجود بارداری بعد از این سن، هیچ منعی ندارد و 
تنها نیازمند مراقبت های ویژه  تری اس��ت که با تقویت و ارائه خدمات ویژه امروزه، بارداری در این گروه سنی 
به 19 درصد افزایش  یافته است. وی تصریح کرد: رایگان کردن زایمان طبیعی در کشور ازجمله سیاست های 
وزارت بهداشت است. در زمان حاضر، سن ازدواج دختران نسبت به یک دهه قبل چهار سال افزایش یافته و 

فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند نیز 4/2 سال بیشتر شده است.
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جیمز کومی، مدیر سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا "اف بی ای" که 
از س��وی دونالد ترامپ در ارتباط با تحقیقات مربوط به ارتباط کمپین 
انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار گذاشته شد، در توئیتی کنایه آمیز خطاب به 
ترامپ نقل قول مشهوری از فرانکلین دی. روزولت رئیس جمهور سابق 
آمریکا ذکر کرد.  به گزارش نشریه »هیل«، جیمز کومی در این توئیت 
این نقل قول مشهور از روزولت را ذکر کرد که گفته است: "از شما تقاضا 
دارم که من را با دشمنانی که درست کرده ام قضاوت کنید." این توئیت 
جیمز کومی ساعاتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در توئیت هایی از جانب خود انتقاد از این مدیر سابق اف بی ای را از 
سر گرفت. همچنین جیمز کومی در یک بیانیه کاخ سفید متعلق به ترامپ 
نیز محکوم شد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی اواخر روز جمعه 
به شرح این که چطور اف بی ای تحقیقاتی درباره اقدامات ترامپ حسب 
دستور از سوی روس��یه بعد از اخراج کردن کومی در 2017 انجام داده 
پرداخت. ترامپ بعد از کنار گذاشتن جیمز کومی از مدیریت اف بی ای به 
شبکه ان بی سی نیوز در همان زمان گفت: این تصمیم او ناشی از نحوه 

مدیریت تحقیقات ارتباط ترامپ- روسیه از سوی کومی بوده است.

 
درحالی که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار است 
کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 را روز سه شنبه 
اعام کند، ترامپ مدعی شده که وی در تلی از زباله بوده تا اینکه اوباما 
او را برای معاونتش انتخاب کرده است. به نوشته روزنامه »دیلی میل«، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمری��کا در مصاحبه ای با فاکس نیوز 
مدعی ش��د که جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا در صورت نامزد شدن در انتخابات تنها می تواند یک درصد رأی 
بیاورد و یک بازنده یک درصدی اس��ت. وی مدعی شد، بایدن داخل 
تل��ی از زباله بود تا اینکه اوباما او را به عنوان معاونش انتخاب کرد؛ این 
اظهارات در حالی مطرح ش��ده که بایدن قصد دارد در انتخابات 2020 
ریاس��ت جمهوری آمریکا رقیب ترامپ شود. ترامپ در این مصاحبه 
همچنین فرصت های بایدن را برای شکستش رد کرد و گفت: شاید او 
پیشرو باشد اما در اصل او یک مرد یک درصدی است. او ضعیف است. 
ما شاهد خواهیم بود چه اتفاقی برای بایدن می افتد. فکر می کنم که او در 

حال حاضر پیشرو است البته طبق آن چیزی که من می دانم.

 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از پایان عملیات این رژیم در مرزهای 
اراضی اش��غالی و لبنان خبر داد. به گزارش روزنامه »جروزالم پست«، 
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای مدعی 
شد: نیروهای ارتش روز گذشته تونل دیگری منتسب به حزب اه لبنان 
که از این کش��ور به سمت اسرائیل کشیده شده را کشف کردند. وی در 
ادامه اظهارات بی پایه و اساس خود گفت: "هم زمان با کشف تونل های 
"تروریستی"، تمام مسیرهایی که حزب اه با نقض مرزهای اسرائیل حفر 
کرده بود، کامًا کشف و در روزهای آینده تخریب خواهند شد"، بنابراین، 
عملیات سپر شمال که برای کشف و نابودی تونل های هجومی صورت 
گرفته به پایان می رسد. از سوی دیگر، مجله نظامی "اسرائیل دیفنس" 
در گزارشی نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی از بیم رویارویی نظامی 
غافلگیرانه حزب اه با ارتش اسرائیل، گردان ذخیره جدیدی تشکیل داده 
اس��ت. این مجله در ادامه گزارش خود فاش کرد: اهداف سیاسی پشت 
تشکیل این گردان وجود دارد و ازجمله این اهداف ترس از افزایش نفوذ 

حزب اه در لبنان، افزایش همکاری و هماهنگی آن با سوریه است.

 
هیئتی از شرکت هواپیمایی عمان برای بررسی شرایط فنی فرودگاه 
بین المللی دمش��ق از این فرودگاه بازدی��د کرد، همچنین پیش بینی 
می شود به زودی هیئت های مشابهی از دو کشور بحرین و امارات برای 
ازسرگیری پروازهای خود به س��وریه وضعیت این فرودگاه را ارزیابی 
کنند. به گزارش روزنامه »الرأی«، به نقل از شفاء النوری، مدیر شرکت 
هواپیمایی سوریه اعام کرد، دو شرکت هواپیمایی "گلف ایر" بحرین 
و "ااتحاد" امارات درخواست بررسی وضعیت فنی فرودگاه بین المللی 
دمشق را داشته اند. به گفته النوری، هیئتی از شرکت هواپیمایی عمان 
نیز از چندی قبل برای بررسی وضعیت فنی فرودگاه دمشق وارد این 
فرودگاه شده و این اقدامات در راستای آمادگی برای ازسرگیری پروازها 

به مقصد دمشق انجام می شوند.

 
یک نش��ریه مش��هور عرب زبان پدید آمدن ائتاف روسی – چینی و 
اضمحال قدرت آمریکا را یکی از نتایج قدرت آزمایی به شکس��ت 
انجامیده آمریکا در سوریه دانست. روزنامه »الوطن« با اشاره به اینکه 
آمریکا اعام کرد نیروهای خود را از خاک سوریه خارج می کند و در این 
میان تعدادی از کشورها نیز از تصمیم بازگشایی سفارتخانه هایشان در 
دمشق خبر دادند، گفت: جنگ در سوریه به روزهای آخر خود نزدیک 
شده است. آمریکا سه سال پیش مقام برتری و تسلط خود را در عرصه 
اقتصاد جهانی از دست داد و جای خود را به چین سپرد. سپس در برابر 
روسیه، به عنوان قدرت اول جهانی جنگ های متعارف، عرصه را واگذار 
کرد. حال به تازگی در برابر ساح های قدرتمند روس مقام اول قدرت 
هسته ای جهان را نیز ازدست داده است. برای جیمز ماتیس، وزیر دفاع 
مستعفی آمریکا بی شک پایان ائتاف علیه داعش که 73 کشور را به 
این بهانه دور آمریکا جمع کرده بود می تواند مقدمه ای برای انحال 
ناتو باش��د، اگرچه آمریکا نمی تواند ریسک از دست دادن هم پیمانان 
خود را تحمل کند. این نشریه با اشاره به اینکه دنیا در حال تحول از یک 
سیستم تک قطبی به سمت یک سیستم چندقطبی است، خاطرنشان 
کرد: دیگر غرب به آن شکل س��ابق وجود ندارد و در سوی دیگری از 
جهان یک ائتاف اروپایی – آسیایی، روسی، چینی شکل گرفته است.

 جلد روز
یک ش��رکت بزرگ فناوری خبر 
داد که اتمام اعتبار گواهینامه های 
امنیتی وب س��ایت های دولتی و 
تعطیلی ادارات، آمریکا را با خطر 
کاه��ش امنیت س��ایبری مواجه 
کرده اس��ت. ب��ه گ��زارش »نیوز 
ویک«، »نِت کرافت« تأیید کرده 
اس��ت که اعتبار گواهینامه امنیتی 
تعداد زیادی از وب سایت های دولتی 
به اتمام رسیده است و افراد مسئول 
هم به دلیل تعطیلی دولت مرکزی در 
محل کارشان نیس��تند تا اعتبار آنها 
را تمدی��د کنند. این ش��رکت امنیت 
س��ایبری تخمین زده است که بیش 

از 80 وب سایت دولتی ازجمله دادگس��تری، دادگاه فرجام آمریکا و سازمان 
فضایی این کشور )ناسا( از اثرات منفی تعطیلی دولت مرکزی لطمه دیده اند. این 
گواهینامه های امنیتی یا »تی ال اس« به عنوان بخشی از زیرساخت فن آوری 
اطاعات عمل می کنند و وظیفه ارسال سوابق کدگذاری شده بین وب سایت 
و مرورگ��ر را بر عهده دارند. این گواهینامه ه��ا از اطاعاتی ازجمله آدرس و 
شماره حساب افراد محافظت می کنند و اجازه نمی دهند که هکرها اطاعات 
در حال ارسال بین وب سایت و وسیله ارتباطی را بخوانند یا جمع آوری کنند. 
به هرحال اکنون کارشناسان امنیت سایبری نگران این موضوع هستند که 
تعطیلی دولت مرکزی، امنیت وب سایت های دولتی را در مقابل حمله هکرها 
به خطر اندازد. »سوزان اسپالدینگ« معاون سابق دبیر اداره امنیت آمریکا به 
»بی بی س��ی« اعام کرد: »باگذشت هر روز، ضربه های بیشتری به امنیت 
ملت ما می خورد. در ضمن، دشمنان ما این فرصت را از دست نمی دهند و به 
حمله های روزمره خود به سامانه های ما ادامه می دهند. استقرار امنیت سایبری 

آن قدر مشکل است که به خودی خود نیاز به یک گروه کامل دارد. 

گزارش
ااخبار بررسی کرد 

نشانه های فروپاشی امپراتوری آمریکا 
در منطقه

یک نشریه مطرح عربی از افول علی الدوام هژمونی کاخ سفید در میان شرکای 
منطقه ای واشنگتن به عنوان نشانه از فروپاشی امپراتوری آمریکا یاد کرد.

 از نشانه های فروپاشی امپراتوری آمریکا در سطح جهان، کاهش روزافزون 
ق��درت آن در حاکمیت ب��ر هم پیمانانش و مل��زم کردن آن ه��ا به اجرای 
سیاست هایی متناقض با منافع ملی و حیاتی شان است. آنچه بر تبعات منفی 
این مسئله برای ایاات متحده می افزاید و موجب تضعیف سیطره جهانی آن 
می شود، نزدیکی هم پیمانان محوری واشنگتن، یعنی ترکیه و هند به دشمنان 
آن ازجمله روسیه، چین و ایران، برای بنا کردن ائتاف ها و شراکت هایی در 
راستای تأمین منافع ملی این کشورهاس��ت. در این رابطه، سیاست تهدید 
هم پیمانان آمریکا از یک سو و سیاست تطمیع و پیشنهادهای سخاوتمندانه 
آن از سوی دیگر، نتوانست حرکت ترکیه و هند به سمت شراکت های مذکور 
را متوقف کند. در این میان، مسئله ای که بیش از هر چیز باعث نگرانی آمریکا 
شده، آن است که این رفتار هم پیمانانش، به الگویی برای دیگر شرکای آن 

در منطقه تبدیل شود.

   ترکیه و معامله اس 400
ایاات متحده همواره تاش کرده است چیزی شبیه به انحصار ساح را به 
هم پیمانان خود تحمیل کند؛ سیاستی قدیمی که دولت های استعماری اروپا آن 
را به خدمت می گرفتند؛ بدین معنا که آمریکا در پی آن است که هم پیمانانش را 
مجبور به خرید ساح از خود کند. به ویژه در زمینه خرید جنگنده ها، سامانه های 
دفاع هوایی و رادارها تا به این شکل وابستگی و تبعیت نظامی این دولت ها به 
آمریکا عمیق تر شده و مهم تر آنکه از دیگر کشورهای رقیب ایاات متحده 
ساح خریداری نکنند. اما تاش برخی هم پیمانان آمریکا برای خرید ساح 
و انعقاد معامله هایی در این زمینه با دیگر کشورها، نشان دهنده توجه و اراده 
آن ها برای محدود کردن وابستگی نظامی و سیاسی آن ها به دولت آمریکاست؛ 
مسئله ای که با خشم مسئوان آمریکایی مواجه شده است. دراین باره باید به 
معامله ترکیه با روسیه، برای خرید سامانه اس 400 اشاره کنیم؛ که به دنبال 
آن، تهدیدهای آمریکا در مورد تحریم ترکیه آغاز شد و حتی آمریکایی ها ترکیه 
را تهدید به لغو ق��رارداد واگذاری جنگنده های اف-35 کردند. اما ترک ها به 
تهدیدات واشنگتن اهمیتی ندادند تا در ادامه دولت آمریکا به تاش هایی برای 
تطمیع ترکیه متوسل شده و پیشنهاد فروش موشک های پاتریوت را به آن 
بدهد. اما ترکیه از زبان وزیر خارجه خود در پاسخ به این پیشنهاد آمریکا گفت: 
»ترکیه در آینده پاتریوت را خریداری می کند، اما اگر پیش شرط این معامله، 

لغو خرید اس 400 روسی باشد، این معامله محال است.«

   هند، روسیه و ایران
هند نیز از حیث تاش های واشنگتن برای باج گیری از آن، شرایطی مشابه 
ترکیه را تجربه کرد. »م.ک بدراکومار« دیپلمات هندی در مقاله ای دراین باره 
می نویسد: »گروه های فش��ار آمریکا یک حمله روانی را به راه انداخته اند تا 
سیاست گذاران هند را از امضای توافق با روس ها منصرف کنند. این تجربه 
نشان می دهد که آمریکایی ها در زمینه اجرای عملیات تطمیع و فریب، خبره 
هستند. حقیقت آن است که هیچ تحریمی در کار نیست و طرح این گزینه از 
سوی آمریکایی ها واقعیت ندارد. هدف فشارهای آمریکا، تنها ضربه زدن به 
روابط هند با روسیه است. این داستان، شبیه به همان اتفاقاتی است که بین 
واشنگتن و آنکارا واقع شد و این حوادث، باید برای متخصصان مسائل دفاعی و 
استراتژیک در هند، درس خوبی باشد. آمریکایی ها ترکیه را از عواقب خطرناک 
ترس��اندند، اما اردوغان هیچ توجهی به تهدیدات آن ه��ا نکرد.« همکاری 
اقتصادی و تجاری هند با ایران، دیگر موضوع اختاف بین واشنگتن و دهلی نو 
است. به گزارش گروه  بین الملل خبرگزاری آنا، در سال گذشته، قراردادی بین 
ایران، هند و افغانستان به امضا رسید که به موجب آن، هند از بخشی از بندر 
چابهار ایران استفاده می کند. این اتفاق، راه را به روی کااها و تولیدات هندی 

به سمت ایران، افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا می گشاید. 

صربستان
چندین هزار تن از مردم صربس��تان برای ششمین هفته متوالی به 
خیابان ها آمدند تا علیه رئیس جمهوری پوپولیس��ت صربس��تان و 
دولتش اعتراض کنند. آغاز اعتراضات در ماه نوامبر 2018 با ضرب 
و شتم شدید یکی از سیاس��تمداران اپوزیسیون صربستان آغاز شد 
و پس از آن درخواس��ت ها برای دموکراسی بیشتر و پایان خشونت 
سیاسی در صربستان افزایش یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داد 
منتقدان صربستانی، الکساندر ووجیچ، رئیس جمهوری صربستان 
را به ایجاد فضای رعب و وحش��ت و س��خنرانی های مملو از نفرت 
علیه مخالفان در این کشور حوزه بالکان و هم زمان تحکیم پایگاه 
قدرتش متهم می کنند. او اما تمامی اتهامات را رد می کند. جمعیت 
معترضان در دمای یخبندان و در خیابان های یخ زده، سوت زنان به 
س��مت مرکز بلگراد حرکت کردند. برخ��ی از معترضان بنرهایی با 
نوشته "صربستان برخیز" و "تازه شروع شده است" در دست داشتند. 
اعتراضات کوچک تری هم در سایر شهرهای صربستان انجام شد. 
معترضان خواستار آزادی رسانه ها، پایان حمات به روزنامه نگاران 

و سیاستمداران اپوزیسیون هستند.

عکس نوشت 

به دستور بش��ار اس��د رئیس کل قوا و نیروی های مسلح سوریه سپهبد علی 
عبداه ایوب معاون رئیس کل قوا و وزیر دفاع از بعضی واحدهای نظامی فعال 
در حومه های شمالی و شمال غرب حما بازدید به عمل آورد. سپهبد ایوب طی 
بازدید خود با مبارزان دیدار و محبت و تقدیر رئیس جمهور از اقدامات قهرمانانه 

و عزم آن ها برای ادامه انجام وظیفه مقدس خود در دفاع از وطن را اباغ کرد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی در پی گشت زنی در 
حریم هوایی غزه مواضعی در اطراف مقبره الشهدا در 
شرق جبالیا را هدف گرفتند. در همین حال نقاطی در 
شرق غزه و شمال آن نیز هدف حمات توپخانه ای 
قرار گرفتند. براس��اس گزارش خبرگزاری معای 
فلسطین، جنگنده های اس��رائیلی مقر الیرموک 
وابسته به گردان های القسام شاخه نظامی حماس 
را در شرق محله الش��جاعیه بمباران کردند. طبق 
گزارش این خبرگزاری، جنگنده های اسرائیلی مقر 
مقاومت را با یک موشک هدف گرفتند. همچنین 
توپخانه  رژیم صهیونیستی مرکز دیده بانی مقاومت 
در شرق غزه را هدف گرفت. جنگنده های اسرائیل 
همچنین تعدادی موشک را به اطراف جبل الریس 

در شرق محله التفاح در شرق غزه شلیک کردند.
جمعه ش��ب ارتش رژیم صهیونیس��تی از به صدا 
در آمدن آژیرهای خطر در منطقه غاف غزه خبر 
داده و مدعی ش��ده بود، راکتی از غزه به اس��رائیل 
شلیک شده است. رسانه های رژیم صهیونیستی 
از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در شهرک های 
اط��راف ن��وار غزه خب��ر دادن��د. ص��دای آژیر در 

شهرک های "سدوت نقب" و "شعر هانقب" شنیده 
شده و شهرک نش��ینان این شهرک ها گفته اند که 
صدای انفجار شنیده اند. روزنامه یدیعوت آحارونوت 
خب��ر داد ک��ه یک موش��ک از نوار غزه به س��وی 
شهرک های اسرائیلی شلیک شده و این موشک 

به منطقه ای باز از شهرک ها اصابت کرده است.
جنبش مقاومت اسامی فلسطین)حماس( اما به 
رژیم صهیونیس��تی درباره ادامه جنایات و بازی با 
آتش و پیامدهای آن هش��دار داد. »فوزی برهوم« 
س��خنگوی جنبش مقاومت اس��امی فلسطین 
)حماس( تأکید کرد: ادام��ه ارتکاب جنایات رژیم 
اشغالگر قدس علیه شرکت کنندگان در تظاهرات 
مس��المت آمیز و کش��تن عمدی آنها و همچنین 
بمباران مواضع مقاومت،  اقدام تنش آمیز خطرناک 
و  بازی کردن با آتش است که هرگز امنیت و ثبات را 
برای این رژیم و شهرک نشینانش به ارمغان نخواهد 

آورد و  عواقب آن برعهده اشغالگران است.
بر  اساس گزارش پایگاه خبری شهاب، سخنگوی 
جنبش حم��اس افزود با توجه ب��ه اینکه مقاومت 
شجاع، ماهیت و سیاس��ت این دشمن جنایتکار و 

ضرورت درهم شکستن معادات آن و حمایت از 
مردم فلس��طین را درک می کند، به همین سبب 
وظیفه ملی و اخاقی خود را بازترس��یم نش��انه ها 
و ویژگی های مرحله برای وادار کردن دش��من به 
تس��لیم در برابر اراده مقاومتی می داند که کاما با 
اراده منافع ملت فلسطین و نیازهای مرحله کنونی 

هماهنگ و همسو است.
شنیده ش��دن صدای آژیر در شهرک های اطراف 
نوار غزه  24 س��اعت پس از راهپیمایی های بزرگ 
»حق بازگشت به سرزمین های اشغالی و شکست 

محاصره غزه« روی می دهد.
در تظاه��رات روز جمع��ه همزم��ان ب��ا برگزاری 
راهپیمایی حق بازگشت و شکست محاصره نوار 
غزه، نظامیان صهیونیست به سمت افراد شرکت 
کننده در این راهپیمایی آتش گشودند که در نتیجه 
این حمات، یک بانوی فلسطینی به ضرب گلوله 

جنگی شهید شده و 14 تن دیگر زخمی شده اند.
در همین حال هزاران فلسطینی روز جمعه با برگزاری 
تظاهرات در غ��زه و رام اه خواس��تار پایان دادن به 
اختافات داخلی 11 ساله در فلسطین و توقف روند 

روبه رشد رش��د تنش های داخلی شدند. معترضان 
فلسطینی همچنین خواستار تحقق آشتی و وحدت 
ملی شدند. معترضان فلسطینی در ش��هر رام اه از 
دو جنبش فتح و حماس خواستند که اختافات خود 
را کنار گذاش��ته و به منظور مقابله با طرح های رژیم 
صهیونیستی از جمله یهودی سازی قدس و شکست 
محاصره غ��زه با یکدیگر متحد ش��وند. معترضان 
همچنین با سردادن شعارهایی مانند "مردم خواستار 
پایان دادن به اختافات و تضمین آزادی ها هستند"، 
خواستار توقف بازداشت های سیاسی شدند. تظاهرات 
شنبه فلسطین همچنین ش��اهد حضور صدها تن 
از حامیان احزاب چپ فلس��طین بود که شعار " ای 
عباس ای حماس وحدت اس��اس کار ماست" را سر 
دادند. در همین راس��تا، جمیل مزه��ر، عضو دفتر 
سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین در جریان 
این تظاهرات اظهار کرد: اختافات داخلی فلسطین 
پیامدهای فاجعه باری به هم��راه دارد و بر تمامی 
بخش های زندگی و روابط داخلی تأثیر گذاشته است. 
وی همچنین بر ضرورت سازماندهی اوضاع داخلی 

فلسطین طبق اصول ملی تاکید کرد.
این مقام فلسطینی همچنین در ادامه اظهارات خود 
بر ضرورت متوقف کردن کشمکش های رسانه ای و 
تحریک متقابل میان دو جنبش فتح و حماس، ترویج 
گفتمان رس��انه ای یکپارچه و مدیریت اختافات 
داخلی تاکید کرد. مزهر همچنین خواستار توقف 
بازداشت های سیاسی در کرانه باختری و نوار غزه 
و همچنین آزادی فوری زندانیان سیاسی شد. این 
تظاهرات به درخواس��ت انجمن تازه تأسیس شده 
»دموکراتیک فلس��طین« برگزار شد. این انجمن 
هفته گذشته توسط پنج حزب فلسطینی در داخل 

سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شد.
این پنج حزب؛ جبهه ه��ای مردمی و دموکراتیک 
برای آزادی فلس��طین، اتحاد دموکراتیک، حزب 
خلق و طرح ملی فلسطین هستند. هدف اصلی از 
تشکیل ائتاف مذکور، افزایش فشارهای سیاسی 
و مردم��ی برای پایان دادن ب��ه اختافات داخلی، 
تعهد به دعوت برای برگزاری انتخابات سراسری 
طی شش ماه و همچنین افزایش مقاومت دربرابر 
رژیم صهیونیستی اعام شده است. در تظاهرات 
فلس��طین در رام اه همچنین رهبرانی از این پنج 
حزب و شخصیت های سیاسی مستقل دیگر حضور 
داشتند و با در دست داشتن پاکاردی بزرگ خواستار 

تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین شدند.

 همزمان با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه صورت گرفت

 جنگنده های اسرائیلی نیمه های جمعه شب مواضعی در شرق اردوگاه جبالیا در غزه را بمباران کردند.گفته می شود این حمله به 
گروه

مواضع حماس در غزه در پاسخ به انفجارهایی در سرزمین های اشغالی بوده است که رژیم صهیونیستی مدعی است از سوی بین الملل
حماس صورت گرفته است . البته این حمله در حالی صورت گرفته که هنوز حماس مسئولیت این حمات را بر عهده نگرفته است. 

راهپیمایی فلسطینی ها
در حمایت از مقاومت

چهره خبر

ادامه كشتار بی رحمانه مردم كشمير توسط نظاميان هندی
نظامیان هندی در ادامه سرکوب بی رحمانه مسلمانان مظلوم 
کش�میری 2 مس�لمان دیگر را نیز با شلیک مستقیم گلوله به 

شهادت رساندند.

نظامیان هندی با ادامه سرکوب مسلمانان مظلوم کشمیری 2 نفر دیگر 
را نیز در عملیاتی موسوم تفتیش به شهادت رساندند. گزارش ها حاکی 
اس��ت نظامیان هندی در منطقه کلگام اقدام به شلیک مستقیم سمت 
مردم معترض کشمیری کرده و باعث زخمی شدن تعداد دیگر شده اند. به 

دنبال کشته شدن جوانان کشمیری مردم منطقه با برگزاری اعتراضات 
گسترده اشغال کشمیر را محکوم کرده و خواستار خروج فوری نظامیان 

هندی از این منطقه شده اند.
 در ح��ال حاضر دول��ت دهلی نو با بس��تن خیابانه��ا و همچنین قطع 
سیگنال های ارتباطی و اینترنت در منطقه تاش می کند تا اوضاع را به 
کنترل خود در آورد. منابع محلی از شلیک های مستقیم نظامیان هندی 
به سوی مردم خبر می دهند ولی هنوز آمار دقیقی از تعداد زخمیان این 
حمات دریافت نشده اس��ت. روز گذشته نظامیان هندی 7 کشمیری 

دیگر را نیز دس��تگیر کرده و برای بازجویی ب��ه مکان نامعلومی منتقل 
کرده اند. این در حالی است که طی سال 2018 حداقل 355 کشمیری 

به ضرب گلوله نظامیان هندی به شهادت رسیده اند.
هند طی 28 س��ال اخیر 98 هزار نفر را در کشمیر اشغالی کشته و باعث 
مفقود ااثر شدن 10 هزار نفر دیگر ش��ده است. سازمان ملل از دولت 
دهلی نو خواسته است با برگزاری یک همه پرسی آزادانه حق انتخاب را 
به مردم کش��میر داده و اشغال این منطقه را خاتمه دهد ولی دولت هند 

تاکنون این خواسته را نپذیرفته است.

اردوغان: تروريست ها بای جان 
كشورهای حامی شان می شوند

نخست وزير پيشين قطر: عامان جنگ يمن 
چگونه خوابشان می برد؟

رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی اعام کرد: پ.ک.ک، یگان های مدافع خلق و سازمان وابسته به فتح اه 
گولن و داعش برای کشورهایی که از آنها حمایت می کردند در نهایت به یک مشکل تبدیل خواهند شد.

اردوغان در سخنرانی خود در شمال غربی ترکیه گفت: این روزها روزهای خوب آنهاست و سازمان های 
تروریس��تی که امروز تغذیه می شوند و تسلیحاتی را دریافت می کنند در نهایت دچار مشکل خواهند شد. 
اردوغان اضافه کرد: گروه های تروریستی روش هایی شبیه مافیا از جمله تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان 
را اس��تفاده می کنند و کابوسی برای کشورهایی تبدیل خواهند ش��د که از آنها حمایت می کردند. رئیس 
جمهوری ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش با اش��اره به انتخابات محلی پیش رو 
که قرار است در س��ی و یکم ماه مارس در سراس��ر ترکیه برگزار شود، گفت: یک 
میلیون رای دهنده جدید برای اولین بار به پای صندوق های رای خواهند رفت. او 
در پایان اظهاراتش کاندیداهای شهرداری 12 منطقه و استان های مختلف حزب 
عدالت و توس��عه را معرفی کرد. انتظار می رود حزب عدالت و توسعه 
و حزب ناسیونالیس��ت جنبش ملی گ��رای ترکیه از کاندیداهای 
یکدیگر بعضا حمایت کنند. در مقابل دو حزب اپوزیسیون مردم 
جمهوری خواه و حزب خوب انتظار می رود رویکرد مشابهی 

را در انتخابات پیش رو اتخاذ کنند.

نخست وزیر سابق قطر،  جنگ یمن را »اشتباهی فاحش« خواند و گفت که »نمی دانم چگونه کسانی که 
تصمیم به راه اندازی جنگ علیه یمن گرفته اند، شبها راحت می خوابند.«

 »حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر سابق قطر با شبکه خبری »روسیا الیوم« گفت وگویی را انجام داده 
که مشروح آن شنبه شب منتشر شد.

حمد بن جاسم در این گفت وگوی ویژه به تشریح مسایل مختلف منطقه از جمله بحران قطر، سوریه، یمن 
و ایران و همچنین پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مطرح سعودی پرداخته است.

بن جاسم در ابتدا به بحران ش��ورای همکاری خلیج فارس و قطع روابط دیپلماتیک چهار کشور عربی با 
و روند آن به گونه ای دوحه اشاره کرد و گفت: این بحران در حال حاضر کماکان سر جای خود باقی است 

که نه تشدید می شود و نه حل. وی با اذعان به شکست میانجی گری برای 
حل بحران شورای همکاری افزود: میانجی گری به دلیل اتخاذ مواضع 

دوگانه آمریکا و لجاجت برخی از کشورها شکست خورد.
نخست وزیر س��ابق قطر تاکید کرد که »کشورش با وجود محاصره 
مشکلی ندارد و بحران های مختلف را پشت سر می گذارد. کشورهای 
محاصره کننده قطر تاکنون هیچ س��ند و مدرکی را برای اثبات اتهام 

وارد به قطر درباره حمایت ار تروریسم ارائه نکرده اند.«

س�خنگوی نیروهای مسلح یمن با تاکید بر 
پیشرفت قابل ماحظه صنعت دفاعی این 
کش�ور، اعام کرد که س�ال جدید میادی 

سال پهپادی یمن است.

سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی رسمی نیروهای 
مسلح یمن، اعام کرد که صنعت دفاعی این کشور، 
پیش��رفت قابل ماحظه ای در ساخت پهپاد کسب 
کرده است و س��ال جدید میادی، سال پهپادهای 
یمن اس��ت. به نوش��ته پایگاه اطاع رسانی جنبش 
انصاراه یمن، وی تاکید کرد که ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به انبار بزرگ��ی از پهپادهای »قاصف 
2K« مجهز است و موشک های بالستیک مدرنی در 

اختی��ار دارد که در صورت تداوم تجاوز به یمن، از آن 
رونمایی خواهد کرد. وی طی یک کنفرانس خبری 
تاکید کرد که رادارها نمی توانند پهپاد »قاصف 2K«را 
رهگیری کنند و این پهپاد در جازان و عسیر نیز عملیات 
انجام داده است. ما این توانایی را داریم که هر روز یک 
پهپاد تولید کنیم. سرتیپ س��ریع افزود: در صورت 
توقف تجاوز به یم��ن، عملیات های نظامی ارتش و 

کمیته های مردمی یمن نیز متوقف خواهد ش��د. اما 
طی 5 روز گذشته، نیروهای متجاوز به یمن، 535 بار 
آتش بس را در الحدی��دة نقض کرده اند اما نیروهای 
ما همچن��ان به این صلح پایبندند. ط��ی این 5 روز، 
136 عملیات هوایی علیه یمن صورت گرفته است. 
نیروهای ما در صورت تداوم این تجاوز، به آن پاسخ 
خواهند داد. وی تاکید کرد: نیروهای ما به پاایشگاه ها 
در عدن تعدی نکرده اند و تنها از آن حفاظت کرده اند. 
زمانی که نیروهای ما در ع��دن بودند نیز به این کار 
می پرداختند. ما از س��ازمان ملل می خواهیم که به 
وظایف خود عمل کن��د و جلوی نقض آتش بس در 
الحدیده را بگیرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، 
پیش از ای��ن، در آخرین روز س��ال 2018، طی یک 
کنفرانس خبری، به ارائه دستاوردهای مهم ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در سال 2018 و تبیین عدم 
جدیت ائتاف سعودی در پایان دادن به جنگ کنونی 
در یمن و تداوم نقض آتش بس  در »الحدیده« پرداخته 
و تاکید کرده بود که در صورت تداوم تجاوز به یمن، 
از سامانه های موشکی جدید در سال جدید میادی 

رونمایی خواهد شد.

ی�ک رس�انه آمریکای�ی گ�زارش داده 
رئیس جمهور این کشور جزئیات دیدارهای 
رو در روی خودش با رئیس جمهور روسیه 
را از مقام های ارشد دولت خودش مخفی 

کرده است.

مقام های فعلی و س��ابق آمریکایی ب��ه روزنامه 
واشنگتن پس��ت گفته ان��د ترام��پ تاش های 
بی سابقه ای برای مخفی کردن گفت وگوهایش 
با پوتی��ن انج��ام داده و دس��ت کم در یک مورد 
یادداش��ت های مترجم خودش را از او گرفته و به 
او دستور داده مسائل مطرح شده در این دیدار را با 

سایر مقام های دولت در میان نگذارد.
ترامپ این کار را بعد از دیدار سال 2017 با پوتین 
در هامب��ورگ انج��ام داد. در آن دی��دار »رکس 
تیلرسون«، وزیر خارجه سابق آمریکا هم حضور 
داش��ت. مقام های آمریکایی زمان��ی از اقدامات 
ترامپ باخبر شدند که یکی از مشاوران کاخ سفید 
و یک مقام ارش��د وزارت خارجه آمریکا از مترجم 
خواستند اطاعاتی فراتر از بیانیه  صادرشده توسط 

تیلرسون در اختیار آنها قرار دهد. 
واشنگتن پست نوشته این اقدامات ترامپ بخشی 
از الگوی کلی تر رفتار او برای مخفی کردن جزئیات 
گفت   وگوهایش با پوتی��ن جهت جلوگیری از زیر 

ذره بین قرار گرفتن آنها توسط عموم است. 
مقام ه��ای آمریکای��ی گفته ان��د حتی در اس��ناد 
طبقه بندی شده هم جزئیات مفصلی از پنج تعامل  
رو در روی ترامپ با پوتین ظرف دو سال گذشته 
وجود ندارد. روزنامه آمریکایی نوشته این موضوع 
در دوران هیچ رئیس جمهوری س��ابقه نداش��ته 
است.  این خبر در شرایطی منتشر شده که »رابرت 
مولر«، ب��ازرس ویژه تحقیق درباره تبانی ادعایی 
تیم ترامپ با روسیه در حال تدوین مراحل نهایی 
تحقیقات خ��ود در این پرونده اس��ت. نتیجه این 
تحقیق مشخص خواهد کرد آیا ترامپ در جریان 
رقابت های انتخاباتی سال 2016 آمریکا با روسیه 
تبانی کرده است یا خیر؛ انتظار می رود با توجه به 
مخفی کاری های ترامپ اطاعات اندکی درباره 
تعامات او با پوتین از زمان ورود به کاخ سفید به 

عنوان رئیس جمهور آمریکا در اختیار باشد.

2019 
 سال پهپادهای يمنی است

ترامپ جزييات ديدارهايش با پوتين را 
مخفی كرده است

 HEMAYATONLINE. 
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دست خالی ایران از 
رقابت های دوچرخه سواری آسیا

 آخرین روز از مسابقات دوچرخه سواری 
پیست قهرمانی آس��یا در اندونزی بدون 
کسب مدال برای تیم ایران برگزار شد. در 
این مس��ابقات علی لبی��ب در اومینیوم 
جوان��ان در مجموع نهم ش��د. فروزان 
عبداللهی در همین رده سنی و در بخش 
بانوان در ماده اس��کرچ نتوانست مسابقه خود را به پایان برساند. در 
ماده مدیسون بزرگساان تیم دو نفره ایران متشکل از محمد رجبلو 
و محمد گنج خانلو چهارم ش��ده و از کسب مدال بازماندند. در پایان 
این رقابت ها تیم دوچرخه سواری ایران موفق به کسب مدال نشد. 

حکم توقیف اموال 
باشگاه پرسپولیس صادرشد

 باشگاه پیکان رأی توقیف اموال باشگاه 
پرس��پولیس را ب��ه دلی��ل ش��کایت از 
دروازه بان س��ابق این تیم دریافت کرد. 
باشگاه پیکان از مسعود همامی دروازه بان 
سابق این تیم و باش��گاه پرسپولیس به 
دلی��ل پرداخت نک��ردن مبل��غ آزادی 
رضایت نامه اش شکایت کرده بود. در همین رابطه باشگاه پیکان با 
رای دادگاه حک��م توقی��ف اموال باش��گاه پرس��پولیس را به مبلغ 
400 میلیون تومان گرفته اس��ت. محمود شیعی مدیرعامل باشگاه 
پیکان در این باره گفت: با حک��م دادگاه این رأی را گرفته ایم اما با 

باشگاه پرسپولیس تعامل داریم و این مسئله را حل خواهیم کرد. 

آزادکاران امید 
در راه جام جهانی روسیه 

 پ��س از انص��راف تیم ملی کش��تی آزاد 
بزرگساان از حضور در جام جهانی 2019 
روسیه، تیم کش��تی امید در این رقابت ها 
ش��رکت خواهد کرد. پ��س از برگزاری 
نشست مشترک حمید بنی تمیم سرپرست 
فدراس��یون با اعضای کادر فنی تیم ملی 
بزرگساان و سرمربی تیم امید و بررسی شرایط این دو تیم، مقرر شد 
با توجه به درخواس��ت علیرضا رضایی سرمربی تیم امید، این تیم به 

نمایندگی از کشتی ایران در جام جهانی 2019 روسیه شرکت کند.

کریم بوستانی سرمربی 
استقال خوزستان شد

 با تصمیم مدیرعام��ل گروه ملی، کریم 
بوستانی تا پایان لیگ هجدهم به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال استقال خوزستان 
در این تیم فعالیت می کند. کریم بوستانی 
پس از قطع همکاری باشگاه با داریوش 
ی��زدی در چند دیدار به ص��ورت موقت 
هدایت تیم را بر عهده داشت که به صورت رسمی به عنوان سرمربی 

تیم معرفی شد.

ورزش داخلی
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سرمربی تیم ملی والیبال:

هدف اصلی حضور در المپیک است
س�رمربی تیم ملی والیبال ب�ا بیان اینکه 
هدف اصلی ما حض�ور در المپیک، گفت: 
تقویم مس�ابقات بسیار فش�رده است و 
تیم ملی برنامه فشرده ای را پیش رو دارد .

ایگور کواکوویچ در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران درب��اره تمدید ق��راردادش گفت: من 
قراردادی را امضاء نکرده ام، بلکه پیوست قراردادم 

را فعال و اجرایی کردم تا قانونی شود. 

 سال بسیار سختی را پیش رو داریم
وی تصریح کرد: سال آینده سال بسیار سختی را 
پیش رو داریم ولی هدف اصلی ما حضور در المپیک 
و کس��ب نتایج خوب است . تقویم مسابقات بسیار 
فشرده است و تیم ملی برنامه فشرده ای را پیش رو 
دارد . لیگ ملت ها، مقدماتی المپیک، قهرمانی آسیا 
و جام جهانی ژاپن مسابقاتی هستند که پیش روی 
ما اس��ت . اگر تیم ملی در مرحله نخست انتخابی 
المپیک موفق نشود باید در مرحله دوم شرکت کنیم 
ولی به اندازه کافی زمان برای آماده شدن نداریم .

 9 ملی پوش در خارج از کشور داریم
س��رمربی تیم مل��ی والیبال خاطرنش��ان کرد: ما 

9ملی پوش در خارج از کشور داریم که اواسط ماه 
می )اردیبهشت ماه و خردادماه 98( می توانند به ما 
ملحق ش��ود به همین خاطر برگزاری بازی های 
دوس��تانه برای ما بسیار س��خت است چون وقت 
آن را نداریم . من س��عی می کن��م یک هفته قبل 
از مسابقات رس��می حداقل یک بازی دوستانه با 
یک کش��ور قوی برگزار کنیم . مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان را در پیش داریم و این موضوع کارم 

را برای استفاده از بازیکنان جوان در تیم ملی سخت 
می کند . با این حال مهمترین هدف ما مس��ابقات 

مقدماتی المپیک است .

 نتایج جزیی از ورزش است
کواکووی��چ در ادامه در مورد اینکه مقصر س��یر 
نزولی والیبال ایران در س��ال های اخیر چه کسی 
اس��ت؟ نیز گفت: در ابتدا مد نظر داش��ته باش��ید 

که دو کلمه مس��ئول و مقصر با هم تفاوت دارند. 
من مس��ئول نتایج والیبال ایران و کس��ب عنوان 
سیزدهمی جهان هستم ولی هیچ گاه جلوی آیینه 
نمی ایس��تم و به خودم نمی گویم که تو مقصری، 
شما نیز ش��اید بتوانید به کیفیت کار من ایراد وارد 
کنید ولی متوجه نمی ش��وم که چ��را باید به دنبال 

مقصر باشیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نتایج جزیی از ورزش اس��ت، 
تصریح کرد: فدراس��یون نی��ز کیفی��ت کار ما را 

دیده است. 

 به طلبم فکر نمی کنم
سرمربی تیم ملی والیبال افزود: طلب من و مبلغی 
که از فدراسیون می خواهم ربطی به عدم حضورم 
در ایران ندارد. اتفاقا من ه��ر روز منتظر بودم تا از 
ایران با من تماس بگیرند. من یک مربی حرفه ای 
هستم و مطمئن هس��تم که فدراسیون نیز در این 
م��ورد حرفه ای عم��ل خواهد ک��رد. کواکوویچ 
همچنین درباره لیگ برتر ایران تصریح کرد: من از 
روز نخست تمام آمار و بازی های لیگ برتر ایران را 
دیده و تعقیب می کنم. کار ما نیز در تیم ملی از پایان 
لیگ آغاز خواهد شد. لژیونرها نیز یک ماه پس از 

پایان لیگ به تیم ما ملحق می شوند. 

ورزش جهان

راننده کاماز اخراج شد
راننده روسی تیم کاماز از مسابقات رالی داکار اخراج شد.آندری کارگینوف، 
راننده روس��ی تیم کاماز در مس��ابقات رالی داکار ب��ه دلیل تصادف با یک 
تماش��اگر پرویی در مرحله پنجم از دور مس��ابقات کنار گذاش��ته شد.این 
مرد پرویی 60 س��اله در محل مخصوص به تماشاگران به همراه عده ای 
دیگر مش��غول دیدن رقابت ش��رکت کنندگان بود که چرخ عقب س��مت 
چ��پ کامیونی که کارگین��وف راننده آن بود به پای چ��پ او برخورد کرد.

برگزارکنندگان رالی داکار اعام کردند که تماشاگر مذکور دچار شکستگی 
استخوان ران و در بیمارستان ش��هر »آره کیپا« بستری شده است. هیأت 
ژوری رال��ی داکار ب��ه خاطر عدم توقف کامیون و بی توجهی به ش��خص 

مصدوم، کارگینوف را از ادامه مسابقات محروم کرد.

ابراز امیدواری فدرر
 برای کسب سومین قهرمانی

راجر فدرر تنیس��ور سوئیس��ی مطرح جه��ان که تاکنون 25 ب��ار از جمله 
ویمبلدون و فینال المپیک 2012 لندن به اندی ماری روبه رو شده، درباره 
خداحافظی ماری واکنش نشان داد.وی در این باره اظهار کرد: فکر می کنم 
ش��رایط بدنی او باعث شد تا ماری متاس��فانه چنین تصمیمی بگیرد. این 
آسیب دیدگی مدت طوانی حدود 2 سال اس��ت که او را آزار می دهد.من 
امیدوارم او بتواند در مسابقات آزاد استرالیا خوب مسابقه دهد و ویمبلدون 
را آن طور که دوست دارد به پایان برس��اند.فدرر همچنین ابراز امیدواری 
کرد خودش بتواند در مسابقات آزاد استرالیا هت تریک کند. وی در سالهای 
2017 و 2018 قهرمان شده بود.این تنیسور سوئیسی که بیست و یکمین 
گرنداس��لم خود را تجربه می کند، تصریح کرد: من به کمی ش��انس نیاز 
دارم. دقت کنید می بینید چه بدشانس��ی هایی برای من در س��الهای قبل 

رخ داده است.

22ژانویه زمان اعام 
وضعیت آزمایشگاه دوپینگ مسکو

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ قرار است 22 ژانویه در نشستی با مسئوان 
کمیته المپیک روس��یه درباره وضعیت آزمایش��گاه مسکو تصمیم بگیرد.

اعضای کمیته اجرای��ی آژانس جهانی مبارزه با دوپین��گ این زمان را به 
درخواست کمیته المپیک روسیه که تاریخ 17 ژانویه را پیشنهاد کرده بودند، 
اعام کرد. وادا بعد از برگزاری کنفرانس رسمی، تصمیم نهایی خود را در 
اختیار عموم قرار خواهد داد.اخیرا یک تیم 3 نفره برای بررس��ی داده های 
اطاعاتی آزمایشگاه مسکو از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ راهی 
روسیه شده اس��ت.پیش از این نیز یک گروه دیگر برای بررسی داده ها به 
مسکو سفر کرد که البته دست خالی برگشت.این اتفاقات به دلیل دوپینگ 

سیستماتیک روس ها رخ داده است.

تیم های قطر و کره شمالی روز گذشته  در دومین دیدار خود در 
گروه E مسابقات فوتبال جام ملت های 2019 آسیا به مصاف 
هم رفتند که این دیدار به برتری 6 بر صفر قطری ها انجامید.

تیم های کره شمالی و قطر در حالی در دومین دیدار خود به مصاف هم 
رفتند که قطر در بازی نخست خود با دو گل لبنان شکست داده، اما کره 

شمالی با چهار گل مغلوب عربستان شده است.
کره ش��مالی که در رتبه یک صد و نهم رنکینگ فیف��ا قرار دارد،  برای 
پنجمین بار حضور در جام ملت های آسیا را تجربه می کند.آنها به جز 39 

سال پیش که در نخستین دوره حضورشان در بین 10 تیم چهارم شدند، 
در سه دوره دیگر که حضور داش��تند نتوانستند از مرحله گروهی عبور 
کنند. کره شمالی پس از جام ملت های 1980 که چهارم شدند، همچنان 
در حسرت یک برد در جام ملت ها هستند. در طرف مقابل تیم ملی قطر 
میزبان جام جهانی 2022 بوده و درح��ال حاضر این آخرین تورنمنت 
معتبری اس��ت که پیش از میزبانی جام جهانی بازی می کند و موفقیت 
در این مسابقات برای به دست آوردن اعتبار بسیار مهم است. عنابی ها 
از چندین سال قبل در تاش برای قدرت گرفتن در فوتبال آسیا بودند 
و با آوردن بازیکنان خارجی و خرج های فراوان کمی توانستند قدرتمند 

ش��وند و از س��طح تیم های مثل بحرین و لبنان و تیم های ازین دست 
بااتر هستند، اما هنوز نتوانستند به سطح قدرت های اول آسیا برسند.

به هرحال روز گذشته تیم ملی قطر در دیدار دومش در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا 2019 به مصاف کره شمالی رفت و توانست با نتیجه 6 
بر صفر به پیروزی دست یابد تا صعودش از مرحله گروهی را قطعی کند. 
المعز علی، ستاره بی چون چرای قطری ها در این دیدار بود و موفق شد 
چهار گل از 6 گل تیمش را به ثمر برساند. المعز موفق شد نام خودش را 
در صدر گلزنان این رقابت ها با زدن پنج گل قرار دهد تا جایگاه س��ردار 

آزمون، ستاره تیم ملی کشورمان با سه گل را به خود اختصاص دهد.

پیروزی پرگل قطر برابر کره شمالی

آگهی

ارائه ده ها طرح و برنامه جدید برای رونق صنعت 
معماری و ساخت و ساز کشور

در نهمين نمایشگاه بين المللي 
معماري،دکوراسيون داخلي وخانه 

مدرن)ميدکس(
همزمان با گش��ايش نهمين نمايش��گاه بين المللي معماري سازمان ها، 
مراکز علمی و دانش��گاهی و شرکت های مختلف دانش بنيان و صنعتی؛ 
جديدترين و به روزترين طرح و برنامه خود را برای رونق صنعت معماری 
و س��اخت و ساز کش��ور ارائه کردند، طرح هائی که با محوريت معماری 

ايرانی اسامی تهيه شده اند.
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی نهمين نمايش��گاه بين المللي 
معماري)ميدکس(:اين نمايش��گاه که در محل دائمی نمايشگاه های بين 
المللی تهران گش��ايش ياف��ت، آوردگاه بيش از 180 ش��رکت داخلی و 
خارج��ی و س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی و بخش خصوصی اس��ت که 
توانمندی های خود را در س��ه حوزه طراحی داخلی، س��اخت و س��از و 

شهرسازی عرضه کرده اند.
در نهمي��ن نمايش��گاه بين الملل��ي معماري،دکوراس��يون داخلي وخانه 
م��درن 165 ش��رکت داخل��ی از جای جای کش��ورمان و 20 ش��رکت 
خارجی از کش��ورهای هلند،چي��ن و ترکيه جديدترين ط��رح ها،برنامه 
ها،صنايع،تجهي��زات ،تولي��دات و خدم��ات خ��ود را ارائ��ه و در معرض 

عاقمندان قرار می دهند.
در نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن 
که تلفيقی از دانش، هنر و صنعت اس��ت، عاوه ش��رکت های خصوصی؛ 
برخی س��ازمان ها، مراکز علمی و دانش��گاهی و دس��تگاه های دولتی و 
خصولت��ی ه��م توانمندی های خ��ود در حوزه های مختل��ف طراحي و 
مشاوره معماري و دکوراس��يون داخلي و همچنين آخرين دستآوردها و 
توليدات حوزه های نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي را ارائه و در معرض ديد 

عاقمندان قرار داده اند.
در اين نمايشگاه همچنين انواع خانه پيش ساخته، نورپردازی و هوشمند 
س��ازی، تكنولوژی های نوين تاسيس��ات، مبلمان و تجهيزات مربوط به 
فض��ای باز، تجهيزات دکوراس��يون داخل��ی، انواع پرده، کاغ��ذ ديواری، 
پوش��ش های تزئين��ی، ديوارپوش��ی،لوازم ويژه دکوراس��يون و تزئينی، 
مبلمان ورزشی و تفريحی، انواع لوازم الكترونيكی شامل هوشمندسازی، 
سيس��تم های کنترل از راه دور، سيستم های ايمنی ساختمان، سيستم 
ه��ای پاايش��ی مواد و ديگر محص��وات و طرح ها، ب��ه معرض نمايش 

گذاشته شده است.
نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن در 
 A -38 - 31-A B31 فضائی بالغ بر 18هزار متر مربع و در پنج سالن
B 44  - 44و فضای باز محل دائمی نمايش��گاه های بين المللی تهران 

برپا شده است
معرف��ی توانمندی ه��ای داخلی درح��وزه توليد محص��وات و خدمات 
معماری و دکوراس��يون ، آشنائی شرکت های ايرانی با آخرين تكنولوژی 
های روز دني��ا، معرفی آخرين توانمندی ها و فناوری های نوين به ويژه 
در ح��وزه محص��وات نانوتكنولوژی و بيوتكنول��وژی، ايجاد فرصت های 
تج��اری جديد، اش��تغالزائی ، فراهم کردن زمينه تعامل بين دانش��گاه و 
توليدکنندگان و شناس��ايی پتانسيل خدمات صادراتی حوزه دکوراسيون 
کش��ور ، مهمترين اهداف برگزاری نهمين نمايش��گاه بي��ن المللی خانه 

مدرن، معماری داخلی و دکوراسيون است.
برقراری ارتباط بين دانش��گاه و صنعت معماری و دکوراس��يون داخلی و 
گس��ترش ارتباط بين اي��ن دو، يكی از مهمتري��ن محورهای برپائی اين 
نمايش��گاه اس��ت و برای تحقق اين هدف نيز چندي��ن همايش و کارگاه 
علمی آموزشی از جمله کارگاه های مختلف آموزشی و فستيوال معماری 

با حضور استادان دانشگاه و فعاان اين صنعت برگزار می شود.

تسهيات بانک ملی ایران برای افزایش قدرت 
خرید مردم

بان��ک ملی ايران اقدامات قابل توجهی برای افزايش قدرت خريد مردم 
انجام داده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ايران، اين بانک به 
منظور توزيع مناسب تس��هيات بين اقشار مختلف جامعه، همواره به 
پرداخت تسهيات خرد اهتمام داشته است.اعطای تسهيات خرد برای 
خريد لوازم خانگی تا س��قف 80 ميليون ريال، تسهيات خريد خودرو 
تا س��قف 150 ميليون ريال و تس��هيات تعمير مسكن تا سقف 100 
ميليون ريال بر اس��اس الزامات بانک مرکزی همواره توسط بانک ملی 
ايران عملياتی شده است.همچنين برای رفع نيازهای اساسی خانوارها 
شامل خريد کااهای اساسی، بهسازی و مقاوم سازی، تعميرات اساسی 
و تجهيز و تكميل منزل مسكونی تا سقف 500 ميليون ريال تسهيات 
قابل توجهی پرداخت ش��ده اس��ت.صدور کارت اعتباری تا مبلغ 500 
ميليون ريال در قالب تفاهمنامه به کارکنان دولت و ش��رکت ها و نيز 
تخصيص سهيمه اعطای تسهيات برای رفع احتياجات ضروری مردم 
در قالب تسهيات خرد از ديگر اين اقدامات است.به طور کلی می توان 
گفت بانک ملی ايران طی هش��ت ماهه نخست سال جاری، 629 هزار 
فقره تسهيات برای رفع نيازهای اساسی خانوارها پرداخت کرده است. 

مدیرعامل بانک کشاورزی:
همراهی با کشاورزان خسارت دیده در زمينه 

وصول مطالبات
رييس هيات مديره و مدير عامل بانک کشاورزی از همراهی و مدارا با 

کشاورزان خسارت ديده در زمينه وصول مطالبات خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، خدارحمی با اعام مطلب 
فوق به امهال سه ساله بدهی کشاورزان خسارت ديده و اجرای مصوبه 
دولت اش��اره کرد و افزود: بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم به زودی 
در ش��عب اين بانک آغاز خواهد شد.وی تصريح کرد: متناسب با ميزان 
اعتبار تخصيص يافته، بدهی کش��اورزان خسارت ديده مشمول مصوبه 
دول��ت را به تدريج و به مدت 3 س��ال امهال خواهي��م کرد.مديرعامل 
بانک کشاورزی اضافه کرد: دستورات ازم به شعب اين بانک در سراسر 
کش��ور اباغ ش��ده اس��ت تا پيگيری های معمول در مورد بدهی های 

کشاورزان خسارت ديده  مشمول مصوبه فوق را متوقف کنند.

12 ميليون تراکنش مالی موفق در پيام رسان »بله«

در پاييز امس��ال ميزان تراکنش های مالی انجام ش��ده در پيام رسان 
»بله« نسبت به فصل گذشته با 25 درصد رشد همراه بود و به بيش از 
12 ميليون تراکنش رس��يد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ايران، 
پيام رس��ان مالی »بله« با هدف تحقق ايده آل های مخاطبان خود در 
ارتباطات مالی و اجتماعی، همواره به دنبال گسترش و بهبود امكانات 
موجود اس��ت و ضم��ن فراهم ک��ردن امكانات يک پيام رس��ان برای 
مخاطبان، امكان انجام خدمات بانكی و مالی را نيز در اين بستر ميسر 
کرده اس��ت.در ماه های مهر، آبان و آذر بيش از 5/7 ميليون تراکنش 
موفق کارت به کارت در اين پيام رس��ان انجام شده است که نسبت به 
فصل تابستان رشد 25 درصدی را نشان می دهد.در پاييز امسال بيش 
از س��ه هزار و 350 ميليارد تومان پول در بله گردش داشته و بيش از 
520 هزار درخواست پول ارس��ال شده است.در مدت مذکور، بيش از 
2/1 ميليون خريد ش��ارژ به ارزش بيش از شش ميليارد تومان و 530 

هزار فقره پرداخت قبض در پيام رسان بله صورت گرفته است.

هم��راه اول در آخري��ن دوش��نبه دی م��اه ب��ه 
مشترکين خود تا 100 گيگابايت اينترنت رايگان 
هدي��ه می دهد.ب��ه گ��زارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات سيار ايران، اپراتور اول به منظور 
افزاي��ش رضايتمندی مش��ترکين، در قالب طرح 
»دوشنبه سوری« در آخرين دوشنبه هر ماه طرح 
های جذاب و ويژه ای در نظر گرفته است.هدايای 
در نظر گرفته برای هر »دوش��نبه سوری« متنوع 
و متفاوت بوده و مش��ترکين هر م��اه از هدايای 
آن مطلع می ش��وند. در اولين »دوشنبه سوری« 
که 24 دی ماه برگزار می ش��ود، هدايای جذاب 
اينترنتی در نظر گرفته ش��ده که ش��امل بس��ته 
ه��ای ديتای )100 مگابايت ت��ا 100 گيگابايت( 

يک روزه)از س��اعت 5 تا 19( اس��ت که به کليه 
مش��ترکين دائم��ی و اعتباری بص��ورت تصادفی 
اختصاص می يابد.بس��ته های اينترنت »دوشنبه 
س��وری« از 100مگ ت��ا 100 گيگابايت تعريف 
ش��ده که شامل همه مش��ترکين همراه اول می 
شود.مشترکين همراه اول از ساعت صفر تا 23 و 
59 دقيقه روز دوش��نبه 24 دی ماه)به مدت يک 
روز( فرصت دارند با ش��ماره گيری کددس��توری 
#541*100* بسته خود را فعال کنند. مشترکی 

که قبل از فعال سازی اين بسته، سرويس اينترنت 
خود را فعال نكرده، ابتدا سرويس اينترنت برايش 
فعال ش��ده و پس از اتمام اين بس��ته س��رويس 

اينترنت برايش غيرفعال می شود.

هم��راه اولی ها می توانند برای کس��ب اطاعات 
بيش��تر در اي��ن خص��وص ب��ه پرت��ال اينترنتی 
اپراتور اول ب��ه نش��انی www.mci.ir مراجعه 

کنند.  

با برگزاری نخستين قرعه کشی بزرگ اپليكيشن 
»سامانيوم« بانک سامان برنده ممتاز يک گوشی 

تلفن همراه آيفون مشخص شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��امان، در اين 
قرعه کشی که با حضور مديرعامل بانک، مديران 
بازاريابی و توس��عه محصول، فناوری اطاعات و 
روابط عمومی و ناظران قانونی ميان بيش از 14 
هزار و 700 عضو باشگاه که از 11 آذر تا 11 دی 

ماه عضو باشگاه شده اند برگزار شد، پس از انجام 
قرعه کش��ی، علی قابوس مهربانی به  عنوان برنده 
 Xmax يک دستگاه گوش��ی تلفن همراه آيفون
معرفی ش��د. جايزه اين مش��تری خوش شانس 
به زودی به وی اهدا می شود.براساس اين گزارش، 
باشگاه مشتريان بانک سامان در راستای تأمين 
نيازها و ايجاد منافع بيشتر برای مشتريان ايجاد 
ش��ده اس��ت تا با گردآوردن مش��تريان در کنار 

يكديگر، امكان ايجاد ارزش افزوده بيش��تر برای 
آنها فراهم ش��ود.اين گزارش حاکی است، عرضه 
خدمات متنوع بانكی و بيمه ای با شرايط آسان و 
شرايط مناسب تر، ارايه کارت اعتباری با شرايط 
ويژه، ارايه کدهای تخفيف روی کااها و خدمات 
متن��وع و امكان بازگش��ت نقدی و قرعه کش��ی 
مداوم و اهدای جوايز متنوع از جمله ويژگی های 

باشگاه مشتريان بانک سامان است.

همايش سراس��ری مدي��ران بانک انصار در س��الن 
همايش های س��اختمان مرکزی اي��ن بانک برگزار 
ش��د و دکتر ابراهيم��ی مديرعامل اي��ن بانک طی 
س��خنانی ضم��ن تحليل ش��رايط اقتصادی کش��ور 
و بررس��ی مهمترين مس��ائل تأثيرگ��ذار آن و لزوم 
بكارگي��ری راههای مطمئن وموث��ر در عرصه مقابله 
ب��ا تحري��م ظالمانه آمري��كا گفت: در ح��ال حاضر 
مب��ادات بين الملل و پرداخت ما ب��ه ازاء معامات 
ايران با ديگر کش��ورها مهم ترين مسئله کشور است 
که خوشبختانه با سياست های اتخاذشده و برخاف 
تصورات باطل آمريكا، ايران با رايزنی، حل مشكات 
خود با کش��ورهای طرف معامل��ه را دنبال و درحال 
گره گشايی از اين حوزه حساس اقتصاد کشور است.

دکترابراهيمی مديرعامل بانک انصار در بخش ديگر 
س��خنان خود به موضوع سياست های پولی و بانكی 
کش��ور و وضعيت بانک ها در حوزه داخلی پرداخت 
و ضمن ارزيابی مثب��ت از تحوات رخ داده در بانک 
مرکزی، درخصوص نرخ س��ود س��پرده ها وسياست 
های انضباط بخش��ی افزود: بانک مرکزی با مش��ی 
خردمندانه به دنبال تثبيت نرخ سود سپرده ها مبتنی 
بر منافع عمومی و اقتضائات اقتصادی و بانكی کشور 

در شرايط فعلی است.

وی در ادام��ه به تش��ريح و تبيين موضوعات تحولی 
بانک انصار طی سال های اخير پرداخت و با تأکيد بر 
مضاعف شدن فعاليت های بانک در اين حوزه اظهار 
داش��ت: اهداف، سياست ها و برنامه های بانک انصار 
مبتنی بر افق 1404 درحال تحقق اس��ت و به حول 
وقوه الهی، فرايندهای پياده س��ازی کسب وکارهای 
نوين، به عنوان يک رس��الت حرفه ای، هرروز از عمق 
راهبردی بيشتری برخوردار می شوند.دکتر ابراهيمی 
با اشاره به طرح ربيع، با هدف کاهش مطالبات معوق 
به زي��ر 5 درصد، اجرای آن را يك��ی از اولويت های 
بانک در مقط��ع زمانی حاضر دانس��ت که مديريت 
شعب اس��تان ها بايد نسبت به اجرای آن به صورت 

مستمر و با نظارت دقيق اقدام کنند .
وی همچني��ن موضوع ج��ذب مناب��ع ارزان قيمت 
و قرض الحس��نه و تقويت خط کس��ب و کار قرض 
الحس��نه را يك��ی از موضوعات اساس��ی بانک انصار 
برش��مرد که مس��ئوان امر بايد از آن به عنوان يک 
ابزار کليدی و منطبق با آموزه های دينی اس��تفاده 
کنن��د و ضمن فرهنگ س��ازی ب��رای ترويج آن در 
جامعه از تشويق س��پرده گذاران و توسعه ابزارهای 
ازم برای  حفظ موجودی پس از انجام قرعه کش��ی 

غفلت نورزند. 

مديرعامل بانک انصار در پايان با اظهارخرس��ندی از 
مش��ی مديريت جهادی همكاران در مجموعه بانک 
وتعمي��ق آن در اج��رای طرح های اولوي��ت دار، به 
ضرورت هوشمندسازی بانک براساس سيستم های 
اطاعاتی نوين اشاره و با تأکيد بر لزوم استفاده همه 
مديران و کارکنان از فناوری های نوين تصريح کرد: 
بايد همه اجزاء بان��ک و همه فعاليت های آن تحت 
رص��د و مراقبت های دقيق وفنی قرارگيرد تا کنترل 
و بهبود همه فعاليت های موثر درپيش��رفت وتوسعه 
کسب وکارهای بانک به صورت لحظه ای ميسر شود.

هدایای ویژه در »دوشنبه سوری«های همراه اول

برنده نخستين قرعه کشی»سامانيوم« بانک سامان مشخص شد

کسب وکارهای نوین بانک انصار، 
هرروز از عمق راهبردی بيشتری برخوردار می شوند

  نهمين نمايشگاه بين المللي 
معماري،دكوراسيون داخلي 

وخانه مدرن 
همزمان با گش��ايش نهمين نمايش��گاه بين المللي معماري سازمان ها، 
مراکز علمی و دانش��گاهی و شرکت های مختلف دانش بنيان و صنعتی؛ 
جديدترين و به روزترين طرح و برنامه خود را برای رونق صنعت معماری 
و س��اخت و ساز کش��ور ارائه کردند، طرح هائی که با محوريت معماری 

ايرانی اسامی تهيه شده اند.
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی نهمين نمايش��گاه بين المللي 
معماري)ميدکس(:اين نمايش��گاه که در محل دائمی نمايشگاه های بين 
المللی تهران گش��ايش ياف��ت، آوردگاه بيش از 180 ش��رکت داخلی و 
خارج��ی و س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی و بخش خصوصی اس��ت که 
توانمندی های خود را در س��ه حوزه طراحی داخلی، س��اخت و س��از و 

شهرسازی عرضه کرده اند.
در نهمي��ن نمايش��گاه بين الملل��ي معماري،دکوراس��يون داخلي وخانه 
م��درن 165 ش��رکت داخل��ی از جای جای کش��ورمان و 20 ش��رکت 
خارجی از کش��ورهای هلند،چي��ن و ترکيه جديدترين ط��رح ها،برنامه 
ها،صنايع،تجهي��زات ،تولي��دات و خدم��ات خ��ود را ارائ��ه و در معرض 

عاقمندان قرار می دهند.
در نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن 
که تلفيقی از دانش، هنر و صنعت اس��ت، عاوه ش��رکت های خصوصی؛ 
برخی س��ازمان ها، مراکز علمی و دانش��گاهی و دس��تگاه های دولتی و 
خصولت��ی ه��م توانمندی های خ��ود در حوزه های مختل��ف طراحي و 
مشاوره معماري و دکوراس��يون داخلي و همچنين آخرين دستآوردها و 
توليدات حوزه های نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي را ارائه و در معرض ديد 

عاقمندان قرار داده اند.
در اين نمايشگاه همچنين انواع خانه پيش ساخته، نورپردازی و هوشمند 
س��ازی، تكنولوژی های نوين تاسيس��ات، مبلمان و تجهيزات مربوط به 
فض��ای باز، تجهيزات دکوراس��يون داخل��ی، انواع پرده، کاغ��ذ ديواری، 
پوش��ش های تزئين��ی، ديوارپوش��ی،لوازم ويژه دکوراس��يون و تزئينی، 
مبلمان ورزشی و تفريحی، انواع لوازم الكترونيكی شامل هوشمندسازی، 
سيس��تم های کنترل از راه دور، سيستم های ايمنی ساختمان، سيستم 
ه��ای پاايش��ی مواد و ديگر محص��وات و طرح ها، ب��ه معرض نمايش 

گذاشته شده است.
نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن در 
 A -38 - 31-A B31 فضائی بالغ بر 18هزار متر مربع و در پنج سالن
B 44  - 44و فضای باز محل دائمی نمايش��گاه های بين المللی تهران 

برپا شده است
معرف��ی توانمندی ه��ای داخلی درح��وزه توليد محص��وات و خدمات 
معماری و دکوراس��يون ، آشنائی شرکت های ايرانی با آخرين تكنولوژی 
های روز دني��ا، معرفی آخرين توانمندی ها و فناوری های نوين به ويژه 
در ح��وزه محص��وات نانوتكنولوژی و بيوتكنول��وژی، ايجاد فرصت های 
تج��اری جديد، اش��تغالزائی ، فراهم کردن زمينه تعامل بين دانش��گاه و 
توليدکنندگان و شناس��ايی پتانسيل خدمات صادراتی حوزه دکوراسيون 
کش��ور ، مهمترين اهداف برگزاری نهمين نمايش��گاه بي��ن المللی خانه 

مدرن، معماری داخلی و دکوراسيون است.
برقراری ارتباط بين دانش��گاه و صنعت معماری و دکوراس��يون داخلی و 
گس��ترش ارتباط بين اي��ن دو، يكی از مهمتري��ن محورهای برپائی اين 
نمايش��گاه اس��ت و برای تحقق اين هدف نيز چندي��ن همايش و کارگاه 
علمی آموزشی از جمله کارگاه های مختلف آموزشی و فستيوال معماری 

با حضور استادان دانشگاه و فعاان اين صنعت برگزار می شود.

تسهيات بانک ملی ايران برای افزايش قدرت 
خريد مردم

بان��ک ملی ايران اقدامات قابل توجهی برای افزايش قدرت خريد مردم 
انجام داده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ايران، اين بانک به 
منظور توزيع مناسب تس��هيات بين اقشار مختلف جامعه، همواره به 
پرداخت تسهيات خرد اهتمام داشته است.اعطای تسهيات خرد برای 
خريد لوازم خانگی تا س��قف 80 ميليون ريال، تسهيات خريد خودرو 
تا س��قف 150 ميليون ريال و تس��هيات تعمير مسكن تا سقف 100 
ميليون ريال بر اس��اس الزامات بانک مرکزی همواره توسط بانک ملی 
ايران عملياتی شده است.همچنين برای رفع نيازهای اساسی خانوارها 
شامل خريد کااهای اساسی، بهسازی و مقاوم سازی، تعميرات اساسی 
و تجهيز و تكميل منزل مسكونی تا سقف 500 ميليون ريال تسهيات 
قابل توجهی پرداخت ش��ده اس��ت.صدور کارت اعتباری تا مبلغ 500 
ميليون ريال در قالب تفاهمنامه به کارکنان دولت و ش��رکت ها و نيز 
تخصيص سهيمه اعطای تسهيات برای رفع احتياجات ضروری مردم 
در قالب تسهيات خرد از ديگر اين اقدامات است.به طور کلی می توان 
گفت بانک ملی ايران طی هش��ت ماهه نخست سال جاری، 629 هزار 
فقره تسهيات برای رفع نيازهای اساسی خانوارها پرداخت کرده است. 

مديرعامل بانک كشاورزی مطرح كرد
همراهی با كشاورزان خسارت ديده در زمينه 

وصول مطالبات
رييس هيات مديره و مدير عامل بانک کشاورزی از همراهی و مدارا با 

کشاورزان خسارت ديده در زمينه وصول مطالبات خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، خدارحمی با اعام مطلب 
فوق به امهال سه ساله بدهی کشاورزان خسارت ديده و اجرای مصوبه 
دولت اش��اره کرد و افزود: بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم به زودی 
در ش��عب اين بانک آغاز خواهد شد.وی تصريح کرد: متناسب با ميزان 
اعتبار تخصيص يافته، بدهی کش��اورزان خسارت ديده مشمول مصوبه 
دول��ت را به تدريج و به مدت 3 س��ال امهال خواهي��م کرد.مديرعامل 
بانک کشاورزی اضافه کرد: دستورات ازم به شعب اين بانک در سراسر 
کش��ور اباغ ش��ده اس��ت تا پيگيری های معمول در مورد بدهی های 

کشاورزان خسارت ديده  مشمول مصوبه فوق را متوقف کنند.

12 ميليون تراكنش مالی موفق در پيام رسان »بله«
در پاييز امس��ال ميزان تراکنش های مالی انجام ش��ده در پيام رسان 
»بله« نسبت به فصل گذشته با 25 درصد رشد همراه بود و به بيش از 
12 ميليون تراکنش رس��يد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ايران، 
پيام رس��ان مالی »بله« با هدف تحقق ايده آل های مخاطبان خود در 
ارتباطات مالی و اجتماعی، همواره به دنبال گسترش و بهبود امكانات 
موجود اس��ت و ضم��ن فراهم ک��ردن امكانات يک پيام رس��ان برای 
مخاطبان، امكان انجام خدمات بانكی و مالی را نيز در اين بستر ميسر 
کرده اس��ت.در ماه های مهر، آبان و آذر بيش از 5/7 ميليون تراکنش 
موفق کارت به کارت در اين پيام رس��ان انجام شده است که نسبت به 
فصل تابستان رشد 25 درصدی را نشان می دهد.در پاييز امسال بيش 
از س��ه هزار و 350 ميليارد تومان پول در بله گردش داشته و بيش از 
520 هزار درخواست پول ارس��ال شده است.در مدت مذکور، بيش از 
2/1 ميليون خريد ش��ارژ به ارزش بيش از شش ميليارد تومان و 530 

هزار فقره پرداخت قبض در پيام رسان بله صورت گرفته است.


