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آگهی

شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل با مشخصات قید شده را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مسئول فنی دستگاه 
مناقصه گزار

محل اجرا رشته و پایه مدت اجرا برآورد اولیه )ریال( موضوع مناقصه کارفرما

پایه رشته

معاونت طرح و توسعه استان گلستان، شهرستان 
های آزادشهر و رامیان

5 آب 24 ماه 80/000/000/000 عملیات ابرسانی به زون های 
2 ازادشهر و 4 رامیان

شرکت اب منطقه ای 
گلستان

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای ا لکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در سامانه از زمان چاپ دوم آگهی روزنامه می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه 
گران ارسال خواهد شد. مناقصه گران برای دریافت اطالعات بیشتر  مناقصه می توانند با شماره تلفن های 32627868-017 )داخلی 2201( مدیر طرح یا با شماره تلفن 017-32627882 

قراردادها تماس حاصل فرمایید.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: بعد از درج آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی توسط پیمانکاران به مدت 14 روز
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: در اسناد درج خواهد شد.

الزم به یادآوری است که بارگذاری اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم بر روی سایت www.setadiran.ir انجام می گیرد.
هزینه درج آگهی بر عهده نفر برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی 506864                                                                                                                                                                                             روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت 
اید تا در  گوهر کوه و تمپ )سهامی خاص( دعوت بعمل می 
جلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت که راس ساعت 10 
روز یک شنبه 1398/4/30 در محل دفتر مرکزی بنیاد تعاون 
زندانیان کشور واقع در تهران، خیابان شریعتی، باالتر از دو راهی 
قلهک مرکز خرید قلهک، طبقه دوم برگزار خواهد شد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت های هیات مدیره و گزارش بازرس 
)حسابرس( در سال منتهی به 97/12/29

2- بررسی و تصویب تراز نامه و صورت سود وزیان برای دوره 

منتهی به 97/12/29
3- تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های قانونی 

شرکت
4- انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس )حسابرس( برای سال 

منتهی به 98/12/29
5- تصویب طرح و برنامه و بودجه برای سال منتهی به 98/12/29
6- تعیین خط مشی و سیاست های کلی شرکت در سال 1398

7- و سایر موضوعاتی که در دستور کار مجمع عمومی قرار 
گیرد.

                                   محمد بید آبادی
                                            رئیس هیات مدیره شرکت 

آقایان محمدرضا سلیمی فرزند حسین،  محسن رنجبر فرزند عبدالرحیم،   محسن خانزاده فرزند اهلل وردی

از کارکنان سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولید کنندگان فعالً مجهول  المکان می باشند. نظر به اینکه به 
علت غیبت غیرموجه طبق برگه  های تفهیم اتهام به ترتیب به شماره  های4/ب7/ه/م مورخ 1398/02/14، 9/
ب7/ه/م مورخ 1398/02/16شعبه )7( وشماره 41/ب1/ه/م مورخ 1398/02/28 شعبه )1(هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت که منطبق با بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات می  باشد، 
تخلف نامبردگان محرز گردیده است و از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا 10 روز می توانند دفاعیه خود را به 
نشانی: خیابان ولیعصر  بلوار کشاورز – روبروی بیمارستان پارس – ساختمان شهید زمردی - وزارت صنعت، 
معدن و تجارت – طبقه4 تسلیم نمایند در غیر این صورت برابر مقررات صادره پس از انقضاء مهلت مذکور هیئت 

خود تصمیم خواهد گرفت.
م.الف:1029                                                                                                                                                    سازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولید کنندگان

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران )مناقصه یک مرحله ای(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ )سهامی خاص(

آگهی ابالغ

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گلستان

سهامی خاص

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد بر اساس رویکرد جدید مبتنی بر توسعه و راه اندازی سرویس های نوین با 
مشارکت و همکاری بخش خصوصی نسبت به بازاریابی و بهره برداری از سامانه های برخط )وب سرویسهای( کدپستی و نشانی 
مکان محور در قالب خدمات الکترونیکی اقدام نمایند. در این فراخوان مقرر است تعدادی از شرکتهای ذی صالح شناسایی و به 
عنوان نماینده شرکت ملی پست انتخاب شده تا نسبت به بازاریابی و بهره برداری از وب سرویسهای کدپستی و نشانی مکان محور 
)GNAF( فعالیت نمایند. بر اساس این مشارکت، نمایندگان برگزیده پس از انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکت ملی پست، می توانند 
نسبت به شناسایی شرکتهای بخش خصوصی یا دولتی اقدام و پس از تأیید شرکت ملی پست، قرارداد بهره برداری منعقد نموده و با 
استفاده از وب سرویسهای استعالم کدپستی و نشانی مکان محور سرویس ارائه نمایند. بدیهی است تعیین قدر السهم های طرفین 
بر اساس مدل تجاری مورد توافق انجام خواهد شد.  ضمناً تأکید می شود در این راستا نمایندگان منتخب صرفاً می بایست از وب 
سرویسهای موجود شرکت ملی پست بهره برداری نموده و حق هیچ گونه ذخیره سازی داده ها و اطالعات را تحت هیچ عنوان 

نخواهند داشت.
لذا از کلیه شرکتهای ارائه کننده نقشه های بومی دارای صالحیت و ویژگی های زیر دعوت می شود مدارک و مستندات خود را 

حداکثر طی 14 روز کاری )تا تاریخ 98/4/22( به دبیرخانه معاونت فناوری شرکت ملی پست تحویل دهند.
ارسال مدارک صرفاً به منظور شناسایی بوده و هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان دال بر عقد قرارداد ایجاد نمی کند.

شرایط عمومی:
1- ارائه خدمات تنها از طریق درگاه )Gateway( پست امکان پذیر است.

2- درج نام و لوگوی شرکت ملی پست بر روی پرتال یا سامانه های ارائه خدمات از سوی نمایندگان الزامی است
3- ارائه خدمات از سوی نمایندگان منتخب صرفاً به اشخاص حقوقی امکان پذیر است

4- نمایندگان منتخب حق هیچگونه ذخیره سازی دیتا به هر نحو و بهره برداری از آن را به غیر از چارچوب قرارداد فی ما بین با 
شرکت ملی پست نخواهند داشت

5- شرکت کنندگان الزم است مدل تجاری پیشنهادی خود را ارائه دهند. )پست در انتخاب مدل تجاری مختار خواهد بود(
6- انجام تعهدات و تسهیم درآمد به فراخور مدل تجاری نهایی و توافق شده میسر خواهد بود

7- شرکت ملی پست در انتخاب یک یا بیش از یک نماینده مجاز است
8- شرکت ملی پست می تواند بر حسب نیاز در فراخوان های مشابه بعدی نسبت به انتخاب نمایندگان بیشتر اقدام نماید

شرایط اختصاصی:
1- سوابق کاری مرتبط در زمینه ارائه وب سرویس

2- سوابق کاری مرتبط با ارائه نقشه های بومی کشور به صورت سرویس
3- دارا بودن مجوزهای قانونی الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی

4- ضرورت حفظ امنیت اطالعات بهره برداران و ارائه مجوزهای امنیتی از مراجع ذیصالح
5- در صورت نیاز به نصب هرگونه نرم افزار، می بایست نصب روی سرورهای شرکت ملی پست انجام و تمامی استانداردهای نرم 

افزاری پست لحاظ گردد.
6- مالکیت برند و اطالعات و تمامی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت ملی پست می باشد 

7- نماینده منتخب می بایست سیستم تیکتینگ )پشتیبانی برخط( و سایر سیستم های مورد نیاز برای پاسخگویی به بهره برداران 
را راه اندازی نماید.

مدارک الزم جهت ارائه:
1- مستندات مرتبط با شرایط فوق الذکر
2- اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت

3- پیشنهاد )پروپوزال( اجرایی به همراه مدل تجاری
4- پیشنهاد مدل همکاری

نشانی: میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، حوزه معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه شرکت ملی پست ج.ا.ا، دبیرخانه 
کمیسیون معامالت. شماره تماس پاسخگویی به سواالت : 88747520 اداره کل جغرافیایی و اطالعات مکانی 

م.الف:957

فراخوان شناسایی شرکتهای ارائه کننده نقشه های بومی برای ارائه خدمات 
الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی مکان محور شرکت ملی پست

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران 
کنگره بزرگداشت شهدای کردستان:

کردها توطئه اختالف افکنی 
قومی و مذهبی را خنثی کردند

2

پیام اقتدار

یادداشت

  دکتر منصور حقیقت پور2

»حمایت« در آغاز هفته قوه قضاییه گزارش می دهد

مسیر تحول قضایی برای عدلیه مردمی، انقالبی و ضدفساد

3 3

4

دالر 4200 تومانی تا پایان سال ماندگار شد

?

با وجود مخالفت ها و بر اساس تصمیمات جدید 

?

علی رغم  مخالفت  بس�یاری از نمایندگان مجلس و فعاالن اقتصادی در خصوص 
شیوه پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی و ضرورت اصالح این 
روش، سخنگوی دولت از ادامه این سیاست و  تصمیم قطعی دولت برای ماندگاری 
دالر دولتی تا پایان سال 98 خبر داده است. علی ربیعی روز گذشته در خصوص 
آخرین تصمیمات جلسه رییس جمهوری و وزرای اقتصادی که روز پنج شنبه با 
این موضوع برگزار شد گفت: »با توجه به کافی بودن ذخایر کاالهای اساسی، دولت 

تصمیمی برای حذف ارز دولتی از واردات کاالهای اساسی  ...

دادستان کل کشور تاکید کرد  سخنگوی قوه قضاییه خبر داد 
بازداشت مدیر مالی یکی از 

برخورد قانونی با ناهنجاری اجتماعیشرکت های وابسته به وزارت نفت

امس�ال هفته قوه قضاییه در حالی از امروز آغاز شده است که نشانه 
های تحول قضایی در دوره جدید عیان و نمایان ش�ده اس�ت. با قرار 
گرفتن یک "فقیه حقوقدان" بر مس�ند عدلیه از یکس�و  و همچنین 
مقارن ش�دن این فضا با گام دوم انقالب ؛ مردم و نخبگان از دس�تگاه 
قضایی انتظار دارند با پر کردن فاصله ها تا نقطه مطلوب ، عدلیه ای در 
تراز انقالب اسالمی بروزو ظهور بیابد.  از همین روی، آیت اهلل رییسی، 
از همان شروع مسئولیت در ریاست قوه قضاییه  با سند تحول قضایی 
به میدان آمد. تحولی که به تعبیر رهبر انقالب  در همه فصول آن باید" 

مردمی بودن"، "انقالبی بودن" و "ضدفساد بودن" رعایت شود. تجربه 
چهار دهه رییس قوه قضاییه در مناصب عالی دس�تگاه قضا و اِشراف 
کامل بر امور قضایی و حقوقی باعث شد تا بدون فوت وقت، زیرساخت 
های تحول قضایی کلید زده شود. بنابراین در فاصله کمتر از چهار ماه 
گذشته اقدامات ، تحرکات و تالش های موثری در زمینه تحول قضایی 
اتفاق افتاده که حتی منتقدان همیشگی دستگاه قضا هم به آن اذعان 
دارند. اولین اتفاقی که درراستای تحول قضایی دردستور کار مدیران 
دستگاه قضایی قرار گرفته است موضوع کاهش ورودی پرونده ها است 

که از همان ابتدا مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده است. عالوه بر آن 
تاکید بر "اصالح بسترهای فسادزا" از دولت و مجلس مورد مطالبه قرار 
گرفته است  و باالخره به پیوست این تالشها و پیگیری ها،  "استفاده از 
فرهنگ صلح و سازش و ریش سفیدی" مورد توجه ویژه دادگستری ها 
قرار داشته اس�ت. آسیب شناسی مش�کالت قضایی و اتخاذ مواضع 
صحیح و ورود بهنگام از دیگر مواردی است که نشانه های تحول قضایی 
را شتاب بخشیده است. در همین زمینه، رییس قوه قضاییه در سه ماه 

گذشته بر این موارد تاکید و ورود داشته است:
3
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شاهکار پاسداران وطن
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شاهکار پاسداران وطن
غول جاسوسی آمریکا پس از تجاوز به قلمرو هوایی ایران  منهدم شد

  دکتر منصور حقیقت پور 
یادداشت

خبرکوتاه

پیام اقتدار
ساقط شــدن پهپاد متجاوز آمریکایی »گلوبال هاوک« بر فراز آب های 
سرزمینی کشورمان، یکی از نقاط عطفی بود که برق از چشمان یانکی ها 
پراند و آن ها را متوجه قدرت فوق العاده نیروهای مســلح کشورمان کرد. 
این پهپاد ساقط شــده، یکی از معدود پرنده های آهنین بدون سرنشین 
آمریکاست که جز به تعداد انگشتان دست، از آن عملیاتی نشده و قیمت 
آن حتی از جنگنده رادار گریز اف- 35 نیز گران تر اســت. این هواپیمای 
بدون سرنشین، مجهز به سامانه دفاعی برای انحراف موشک های مهاجم 
و سامانه هشدار لیزری و راداری به همراه توانایی بیش از 30 ساعت پرواز، 
قابلیت اوج گیری تا ارتفاع 90 کیلومتری از سطح زمین و پرواز تا 15 هزار 
کیلومتر است که در یک کالم، آخرین هنرهای فناوری آمریکایی ها در 
آن بکار رفته است. سقوط این غول 40 متری در شرایطی که کاخ سفید 
ادعا می کند برای برخورد نظامی با ایران کاماًل آماده اســت، نکات قابل 

تأملی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود.

1. در ماجرای رهگیری و به زمین نشــاندن پهپاد RQ-170 و نیز ورود 
تفنگداران تروریســت ارتش آمریکا به حریم جمهوری اسالمی ایران، 
واشنگتن ابتدا کوشــید که ورود غیرقانونی تجهیزات و نیروهای نظامی 
خود را انکار کند که حداقل در مورد تفنگدارانش بعدها این خطا را پذیرفت. 
طرف آمریکایی در ساعات اولیه انتشار خبر ســاقط شدن پهپاد گلوبال 
هاوک، آن را تکذیب و ســپس اعالم کرد که هیچ پروازی بر فراز آسمان 
ایران نداشــته است اما باالخره ناچار شد به منهدم شدن پهپاد در خارج از 
حریم هوایی آب های بین المللی اذعان کند. نکته مهم اینجاست که اگر 
واقعًا پهپاد آمریکایی در خارج از حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته بود، 
آیا مقامات نظامی کاخ ســفید به این سادگی از کنار ماجرا می گذشتند؟! 
ادعای رســانه های آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ ابتدا قصد داشت به 
این دلیل، دستور حمله به کشورمان را صادر کند ولی در نهایت منصرف 
شد نیز روایتی از اساس، کذب است چراکه اگر تروریست های آمریکایی 
جرأت حمله به ایران را داشتند، پس از وقوع 11 سپتامبر ساختگی در بندر 
فجیره و دریای عمان، دست به این کار می زدند چون بارها تأکید کرده اند 
که بسته شدن شــریان انرژی در خلیج فارس را برنمی تابند و قطعاً حمله 
به نفت کش ها برای آن ها از ابعاد حیاتی تری نسبت به ساقط شدن پهپاد 
جاسوسی آن ها برخوردار اســت. افزون بر این، راهبرد دفاعی جمهوری 
اسالمی عدم آغاز درگیری نظامی است و دستور عملیات آتش زمانی صادر 

می شود که خطوط قرمز کشورمان مورد چالش قرار گیرند.

2. این پهپاد زمانی که در تور رادارهای فوق پیشــرفته ایران قرار گرفت، 
شکار نشد، بلکه از همان لحظه پریدن از پایگاه الظفره امارات، در تیررس 
سامانه های پدافندی قرار داشت. رصد لحظه به لحظه و اشراف اطالعاتی 
این هواپیمای بدون سرنشــین و به اصطالح رادار گریز، نکته بسیار حائز 
اهمیت و اســتراتژیکی است که کارشناســان نظامی آمریکایی معنای 
آن را بــه خوبی دریافته اند و از این پس می داننــد که توان دفاعی ایران، 
حتی لحظه ای به متجاوزین اجــازه نفوذ نخواهد داد. »اولریکه فرانک« 
کارشناس آمریکایی کاربردهای نظامی پهپادها روز گذشته در خصوص 
منهدم شــدن »گلوبال هاوک« موسوم به »جارو برقی اطالعات« گفته 
بود: »از دست دادن چنین پهپادی دردناک است، چون اواًل یک سیستم 
بزرگ و گران است. این پهپاد بســیار باالتر از حد معمول پهپادها پرواز 
می کند و تصور این بود که هدف قرار نخواهد گرفت. صحبت از دســت 
دادن میلیون ها دالر است. البته که موضوع از دست دادن پرستیژ و وجهه 
نیز به میان می آید، خصوصاً وقتی چنین سیستمی در پی حمله سقوط کند 

و ما اعتبار و آبروی خود را در این ارتباط از دست دادیم.«

3. این شاهکار نظامی پاسخی مناســب و در شأن جمهوری اسالمی به 
صحنه سازی علیه کشــورمان در غائله بندر فجیره و دریای عمان از این 
منظر بود که ایران مســئولیت هر اقدامی که انجام داده باشد را می پذیرد 
و از اعالم و اعالن آن ابایی ندارد. نزدیک به دو ماه اســت که جوسازی 
سنگینی علیه جمهوری اسالمی در این دو حادثه جعلی شکل گرفته و از 
بررسی ماجرا در شورای امنیت تا اظهارنظرها و نشست های بی خاصیتی 
همچون اجالس مکه، هر روز ادعاهای جدیدی از پنهان کاری کشورمان 
منتشر می شود، لذا به زیر کشیدن به اصطالح »عقاب جهانی« آمریکایی ها 
با شلیک یک تیر و ســپس اعالم رسمی آن، مهر پایانی بر همه اکاذیبی 

است که طی چند ماه گذشته در بوق و کرنا شده بود.

4. بعد از تصویب قانون تروریستی شناخته شدن نیروهای نظامی آمریکا در 
منطقه و فرماندهی آن ها )سنتکام(، ساقط شدن هواپیمای بدون سرنشین 
متجاوز آمریکایی این پیام را نیز برای طرف مقابل به همراه دارد که عبور 
از خطوط قرمز جمهوری اســالمی هم وزن نزدیک شــدن به مرزهای 
کشورمان نیســت، به شکل یکســان با آن ها برخورد نمی شود و تبعات 
سخت و ســنگینی برای حریف در پی دارد. ضمن اینکه تهدیدات طرف 
آمریکایی مثل اعزام ناو هواپیمابــر »آبراهام لینکلن« و بمب افکن های 
»بی – 52« تأثیری در شدت عمل و قاطعیت کشورمان نداشته و نخواهد 
داشت و این ایران است که سیاست مستقل خود را مبتنی بر راهبردهای 

کالن جمهوری اسالمی، به طرف آمریکایی تحمیل می کند.

5. مهم تر از مهارت مثال زدنی و تکنیک برتر نظامی بکار رفته در پدافند 
هوایی کشورمان، قاطعیت، تصمیم به موقع و نلرزیدن دست فرماندهان 
نظامــی روی دکمه النچر موشــک برای هــدف قــرار دادن یکی از 
پیشرفته ترین پهپادهای نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیاست که به سادگی 
به دست نیامده و دستاورد چهار دهه مجاهدت و تالش شبانه روزی است. 
عدم تردید و صالبتی که جمهوری اســالمی در این تحول بسیار مهم از 
خود نشان داد، برخالف آنچه برخی تبلیغ می کنند، فاکتوری اثربخش برای 
جلوگیری از هرگونه ماجراجویی یانکی هاست چراکه با توجه به چندین 
هشدار رادیویی به این پهپاد که از سوی چهار اپراتور آن نادیده گرفته شد، 
آمریکا قصد داشت که آخرین تست را روی سیستم دفاعی و راداری ایران 

انجام دهد و پاسخ آن را هم به روشنی دریافت کرد!

و باالخره اینکه نکته جالب ماجرا اینجاست؛ کسی که دائماً ترجیع بند قرار 
داشتن »همه گزینه ها« روی میز را تکرار می کرد، حاال اعتراف کرده که 
شاید اشتباه از آن ها بوده و پهپاد واقعاً وارد حریم ایران شده است! به بیان 
دیگر، ایران در هدف قرار دادن اهداف متجاوز لحظه ای تردید نمی کند؛ 
این پیام را اکنون ترامپ و تیم جنگ طلبش به خوبی درک کرده اند و ناچارند 

که همه گزینه های روی میز را به زیر میز منتقل کنند!

   صد و هشــتاد و نهمین شماره  هفته نامه خط حزب اهلل با عنوان »دروغ 
بزرگی که هیچگاه ثابت نکردند« در KHAMENEI.IR منتشر شد.

   حجت االســالم عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با بیان این که هر سیاستی مخالف مقاومت، بازی در زمین استکبار 
جهانی است، گفت: التزام به رهنمودهای رهبر انقالب از مهمترین قواعد 

مقاومت است.

گزیده ها

مذاکره مجددی در کار نیست
عالءالدیــن بروجردی عضو 
کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس، با 
اشاره به اینکه زمان زیادی تا 
اتمام مهلت ۶0روزه ایران به 
کشــورهای باقــی مانده در 
برجــام باقی نمانــده، اظهار 
داشت: در صورتی که این کشورها در مهلت مقرر اقدامی برای حفظ 
برجام انجام ندهند، تردیدی نداشــته باشند که گام بعدی ایران با 
قاطعیت، جدیت و حمایت مجلس شورای اسالمی برداشته خواهد 
شــد. وی با اشــاره به تعلل اروپا در ایجاد ابزار ویژه مالی اروپا با 
ایران)اینستکس(، گفت: انتظاری که از اروپا وجود دارد این است 
که آنان هر چه سریع تر به کلیه تعهدات خود در رابطه با برجام عمل 
کنند. عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
گفت وگو با مهر، تصریح کرد: برای ما مهم نیست که اروپایی ها به 
ظاهر چه می گویند، بلکه مهم آن است که به تعهداتشان برای حفظ 
برجــام عمل کننــد و بدانند که جمهوری اســالمی ایران فریب 
اظهارات صرف آنان را نمی خورد و منتظر اقدامات عملی آنان است. 
بروجردی در واکنش به درخواســت برخی از مقامات کشورهای 
غربی برای مذاکره مجدد با جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: 
ما چندین سال با غرب مذاکره کردیم که برجام خروجی آن شد و 

قطعًا مذاکره دیگری با غرب در کار نیست.

سازوکار انتخابات کشور 
اجازه تخلف را نمی دهد

جمال عــرف رییس ســتاد 
انتخاباتی کشور در جلسه ستاد 
انتخابات و مدیران سیاســی 
استان کردســتان، با اشاره به 
این که ما بــه عنوان مدیران 
نظام، با علم و آگاهی نسبت به 
شرایط کشور و سختی های 
مدیریت، مسئولیت را پذیرفته ایم تا به مردم و نظام خدمت کنیم، 
اظهار داشت: اساسًا اصالت مدیریت، مدیریت در شرایط سختی و 
بحران است. وی افزود: همه ما مدیران می دانیم که با ظالمانه ترین 
و غیرقانونی تریــن تحریم هــای تحمیلی مواجهیــم و در چنین 
شرایطی، ضرورت دارد نمایندگان عالی دولت در حوزه های خود، 
با قوت و قدرت و بر اســاس یک نقشه راه سنجیده و حساب شده، 
به وظایف خود عمل کنند.  به گزارش فارس، عرف با اشاره به این 
که مجریان انتخابات، به هیچ عنوان به احدی وامدار نیستند و باید 
امانتدار رأی مردم باشند، اظهار داشت: مکانیزم و سازوکار انتخابات 
در کشور، اجازه تخلف گسترده و تعیین کننده را نمی دهد اما  الزم 
است حتی در حد تخلفات کوچک هم مراقبت و نظارت جدی انجام 

شود.

آمریکا عامل افزایش چهاربرابری 
تولید مواد مخدر در افغانستان 

معاون اداره اطالعات استان 
سیســتان و بلوچستان که در 
جریان بازدید نماینده کشوری 
دفتر مقابله با مــواد مخدر و 
جرم سازمان ملل از کشفیات 
مواد مخدر که توسط سربازان 
گمنــام امــام زمان)عج( در 
دانشگاه زابل سخن می گفت، اظهار داشت: متأسفانه سازمان های 
بین المللی و کشورهایی که در مسیر هدف مواد مخدر قرار دارند به 
وظایف خودشــان آنچنان که باید عمل نکــرده اند و جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر همسایگی با کشور افغانستان به تنهایی در 
مبارزه با مواد مخدر سینه سپر کرده و هیچگونه منفعت اقتصادی 
عایدش نمی شود ولی بر اساس مبانی فکری و اعتقادی خود این 
کار را انجام می دهد. وی ادامــه داد: بعد از حضور آمریکایی ها در 
افغانستان کشت مواد مخدر در این کشور چهار برابر افزایش پیدا 
کرده اســت. به گزارش ایســنا، معاون اداره کل اطالعات استان 
سیستان و بلوچستان اضافه کرد: متأسفانه در کشور افغانستان در 
کنار کشت خشخاش و مواد مخدر ســنتی، مواد مخدر صنعتی از 

طریق البراتوارهای تهیه و به شدت افزایش یافته است.

بازارچه های مرزی عامل همبستگی 
بیشتر ایران و پاکستان

احمد امیرآبادی فراهانی رییس 
گروه دوستی پارلمانی ایران و 
پاکســتان و هیأت همراه در 
آخریــن روز کاری خــود در 
اســالم آباد در دیدار با »اسد 
عمــر« رییس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس ملــی 
پاکستان با اشاره به ظرفیت های مناســب اقتصادی دو کشور بر 
فعال سازی بازارچه های مرزی و تاســیس شهرک های صنعتی 
تاکید کرد و گفت: با توجه به مرزهای مشترک جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری اسالمی پاکستان به عنوان دو کشور قدرتمند در 
منطقه، می توان با عملیاتی کــردن بازارچه های مرزی و احداث 
شــهرک های صنعتی به منظور باال بردن ســطح همکاری های 
منطقه ای و بین المللی استفاده کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
وی افزود: امنیت مرزهای مشترک تاثیر زیادی در پیشبرد تعامالت 

اقتصادی و تجاری دو کشور خواهد داشت. 
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وزیر امور خارجه گفت: مرحله اول تصمیم 
ایران در مورد کاهش تعهداتش در قبال 
برجام از ۱۸ اردیبهشت شروع شد و مرحله 

دوم آن از ۱۶تیر شروع خواهد شد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز گذشــته 
پس از نشست مشترک با »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه در هتل عباســی اصفهان 
در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: اقدام بعدی 
ایران درباره فرصت 20روزه که در برجام در نامه 
رییس جمهوری به سران کشــورها و در نامه ای 
که بنده به »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم شده است. وی افزود: 
مرحله اول تصمیم ایران در مورد کاهش تعهداتش 

در قبال برجام از 1۸اردیبهشت شروع شد و مرحله 
دوم آن از 1۶تیر شروع خواهد شد. ظریف درباره 
نشســت وزرای امور خارجه ایــران و ترکیه که 
در اصفهان برگزار شــد، افــزود: طبق قراری که 
روسای جمهور دو کشور دارند قرار است وزرای امور 
خارجه برای روابط راهبردی دو کشور برنامه ریزی 
کنند و این نشست در این راستا در اصفهان برگزار 
شــد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه با اشاره به 
اینکه این نشست اولین جلسه برای برنامه ریزی 
روابط راهبردی دو کشــور بــود، تصریح کرد: در 
پایان این نشست سند همکاری های دوساله کشور 
به امضای وزرای امور خارجه ایران و ترکیه رسید و 
فرصتی فراهم شد تا درباره توسعه روابط دوجانبه 

و مسائل بین المللی مذاکره کنیم.

حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری 
گفت: امید اسالم و انقالب برای گام دوم 
انقالب اسالمی، جوانان هستند که باید در 

این عرصه خطیر وارد شوند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشــاره به اینکه مسئله 
حجاب و عفاف یک حکم پرحکمت الهی اســت، 
اظهار داشــت: حجاب و عفاف یک حکم مترقی، 
بدیع و ریشه دار برای تامین سعادت انسان هاست و 
در همه ادیان جاری و مورد اقبال همه امت ها است 
و نص صریح و موکد قرآن کریم و فرمان الهی است. 
وی با بیان اینکه حجاب جســم زن را برای تجلی 
حقیقت های انسانی و زیبایی های فکری و اخالقی 
او محجوب می کند، افزود: زنان مومن، با حجاب 

خود ثابت می کنند که طعمه مردان هوس باز نیستند 
و اجــازه نمی دهند که به آنان نگاه ابزاری شــود. 
خطیب نمازجمعه تهران تاکید کرد: امید اسالم و 
انقالب برای گام دوم انقالب اســالمی، جوانان 
هســتند که باید در این عرصه خطیر وارد شوند و 
به موضوع حجاب به عنــوان میراث مادری خود 
توجه داشته باشند. به گزارش مهر، حجت االسالم 
حاج علی اکبری با اشــاره به فرا رسیدن هفته قوه 
قضاییه گفت: از تالش خوب مسئوالن قوه قضاییه 
و بویژه آیت اهلل رییسی ریاست جدید قوه قضاییه 
تشکر می کنیم که تاکنون اقدامات وی امیدبخش 
بوده است و امیدواریم که خداوند به آنان در تحقق 
اهدافشان و رساندن دستگاه قضا به مرتبه ای در تراز 

نظام جمهوری اسالمی توفیق دهد.

آغاز مرحله دوم کاهش تعهدات ایران 
از نیمه تیر

 امید انقالب برای گام دوم 
به جوانان است

خطیب نمازجمعه تهران:ظریف خبر داد

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 5400شهید استان کردستان 
که در تاریخ 27خرداد9۸ برگزار شــده بود، پنجشنبه گذشته در محل این همایش در سنندج منتشر شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، شهدای عزیز کردستان را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند 
و گفتند: مبارزان کردستان در عین مبارزه با دشمن خارجی، در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد 
انقالب در جنگ بودند، بنابراین شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده 
است. رهبر انقالب، مزیت دیگر مردم کردســتان را خنثی کردن توطئه اختالف افکنی قومی و مذهبی 
خواندند و خاطرنشان کردند: کشور ما از لحاظ تنوع قومی کم نظیر است و اقوام مختلف تحت نام بزرگ 
ایران و ملت ایران در کنار هم زندگی می کنند، البته دشــمنان از ابتدا قصد داشتند از اختالفات مذهبی و 

قومی برای شکست جمهوری اسالمی استفاده کنند اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان و همچنین 
در آذربایجان غربی، این توطئه را خنثی، و با خدمت به انقالب، دشــمن را مأیوس کردند. ایشان تکریم 
شهیدان و خانواده های آنان را وظیفه آحاد مردم و مسئوالن دانستند و با تأکید بر تولید آثاری که خروجی 
آنها شناساندن قدر و عظمت کار شهیدان برای کشور باشد، افزودند: مردم و بویژه نسل جوان باید بدانند 
برای پایه گذاری و محکم کردن پایه های انقالب و پیشرفت و سربلندی این شجره طیبه و پر افتخار چه 
تالش هایی انجام شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به سیاست غلط و معیوب رژیم 
پهلوی در عقب نگه داشتن مناطق کردنشین، خطاب به مسئوالن استان بر کار عمرانی و تالش و پیگیری 

برای جبران عقب ماندگی های استان تأکید کردند.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای کردستان:

کردها توطئه اختالف افکنی قومی و مذهبی را خنثی کردند

پهپاد جاسوسی »گلوبال هاوک« آمریکا، بامداد پنجشنبه 
در سواحل هرمزگان، توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سرنگون شد.

بامداد پنجشــنبه 30خرداد، روابط عمومی کل سپاه از سرنگونی یک 
فروند پهپاد جاسوســی آمریکایی پس از تجاوز به فضای سرزمینی 
جمهوری اســالمی ایران مقابل منطقه کوه مبارک استان هرمزگان 
توسط آتش پدافند نیروی هوافضای ســپاه پاسداران خبر داد. در این 
اطالعیه آمده است: پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک در ساعت 14دقیقه 
بامداد پنجشــنبه از یکی از پایگاه های نیروهای آمریکایی در جنوب 
خلیج فــارس  با مختصات معلوم به هوا برخاســته و برخالف قوانین 
هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در 
نهایت پنهان کاری، از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می داد. 
این اطالعیه افزود: این هواپیمای بدون سرنشین  در زمان بازگشت به 
سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی 
ایران، مشــغول جمع آوری اطالعات و جاسوســی می شود. در ادامه 
اطالعیه روابط عمومی کل سپاه تصریح شد: در ساعت 4وپنج دقیقه 
بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز وارد فضای سرزمینی کشورمان 
شده بود، توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه مورد هدف قرار گرفت و 
سرنگون شد. گفتنی است: هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ4C یکی 
از پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی جهان محسوب می شود که بر 
اســاس اطالعات به دست آمده بیش از 200میلیون دالر قیمت دارد. 
پس از این اطالعیه بود که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا)سنتکام( در 
بیانیه ای رسمی تائید کرد که پهپاد گلوبال هاوک توسط نیروهای ایران 

هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

سرلشکر سالمی: 
مرزها خط قرمز ماست

سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه با اشاره به سرنگونی 
پهپاد متجاوز آمریکایی توســط پدافند نیروی هوافضای سپاه 
گفت: سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا، حامل یک پیام 
آشکار، واضح، قاطع، سریع و دقیق بود و آن اینکه مدافعان مرزهای 
میهن اسالمی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه ای به این سرزمین 
عکس العمل های قاطع، تمام کننده و قطعی خواهند داشت. وی 
با تاکید بر اینکه مرزها خط قرمز ما است، افزود: هر دشمنی که به 
این مرزها تعرض کند، بر نخواهد گشت و نابود خواهد شد. سالمی 
ادامه داد: اعالم می کنیم، بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما 
برای جنگ کامال آماده ایم و این حادثه نشانه روشنی از این پیام 

دقیق بود؛ پس ما ایستاده ایم.

   کلکسیونی از پهپادهای آمریکایی را داریم
ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه هم درخصوص 
سرنگونی پهپاد آمریکایی اظهار داشت: الشه پهپاد جاسوسی آمریکا را 
توسط قایق هایی توانستیم منتقل کنیم. وی با اشاره به 2 نوبت اخطار 
نسبت به نزدیک شدن پهپاد جاسوسی، افزود: آخرین بار هم ما توسط 
ارتش جمهوری اســالمی ایران)قرارگاه پدافند( ساعت 03:55 به آن 
اخطار دادیم و زمانی که از نزدیک شدن به آب های ما صرفنظر نکردند 
و دور نشدند ساعت 04:05 مجبور شدیم آن را سرنگون کنیم. حاجی زاده 
در حاشیه نمایش الشه و قطعات هواپیمای جاسوسی آمریکا در جمع 
خبرنگاران گفت: همان لحظه ای که پهپاد جاسوسی رهگیری شد، 
هواپیمای جاسوسی دیگري با نام P-۸ نیز در نزدیکی آن در حال پرواز 
بود که حدود 35سرنشین داشت و می توانستیم آن را سرنگون کنیم، اما 
این کار را نکردیم. وی با بیان اینکه قطعات به نمایش درآمده قطعاتی 
هستند که پس از سرنگونی این پهپاد بر روی آب های سرزمینی ایران 
شناور بودند، افزود: ما کلکسیونی از پهپادهای آمریکایی داریم و این هم 
سند تجاوز هوایی آمریکا به آســمان ایران بود که نشان می دهد آنها 

نمی خواهند به مقررات بین المللی توجه کنند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در صفحه شــخصی خود در 
فضای مجازی نوشت: در 00:14 بامداد، پهپاد در وضعیت پنهان کاری 
از امارات متحده عربی به هوا برخاست و حریم هوایی ایران را نقض کرد. 
 )E"25'02°N57"43'59°25( پهپاد در ساعت 04:05 در مختصات
در نزدیکی کوه مبارک هدف قرار گرفت. ما بخش هایی از پهپاد نظامی 
آمریکا را در آب های ســرزمینی ایران در جایی که هدف قرار گرفت، 

بازیابی کردیم. 
سازمان نقشه برداری کشور نیز در واکنش به برخی ادعاها درخصوص 
اینکه پهپاد وارد محدود خاک ایران نشده بود، در بیانیه ای تأیید کرد: بر 
اساس داده های دریافتی و محاسبات انجام شده توسط متخصصان 

سازمان نقشه برداری کشور، پهپاد آمریکایی در مختصات 43ً 29َ 25ْ 
شمال عرض جغرافیایی و 25ً 52َ 57ْ شرق طول جغرافیایی، در ۸مایلی 
خط ساحلی ایران در ســواحل هرمزگان حدفاصل »کرتان« و »کوه 

مبارک« منهدم شده است.

طی نامه ای به گوترش
ایران از آمریکا شکایت کرد

مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در 
سازمان ملل، در نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیرکل این سازمان، 
اعالم کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یک پهپاد 
جاسوسی آمریکایی را که وارد حریم هوایی کشورمان شده بود، 
هدف قرار داده و ساقط کرده اند و این اقدام پس از اخطارهای مکرر 
به پهپاد مذکور و طبق حق ذاتی ایران در دفاع مشــروع از خود 
طبق ماده 51منشور سازمان ملل، صورت گرفته است. روانچی 
خاطرنشان کرد: این نامه را برای مطلع کردن سازمان ملل از یک 
»اقدام غیرقانونی و بسیار خطرناک و تحریک آمیز« نیروهای مسلح 
آمریکا علیه تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران نوشته است.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز در 
تماس فوری با سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا، 
اعتراض شــدید جمهوری اســالمی ایران به دولت آمریکا به خاطر 
تعرض به حریم هوایی کشورمان را به وی ابالغ کرد. در همین ارتباط 
سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع این کشور به وزارت امور خارجه 
فراخوانده شد. محسن بهاروند دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت 
امور خارجه کشورمان در مالقات با ســفیر سوئیس با ارائه یادداشت 
رسمی به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به قلمرو هوایی 
کشورمان اعتراض کرد و دولت آمریکا را مسئول عواقب اینگونه اقدامات 

تحریک آمیز دانست.

   عواقب حمله آمریکا را ترساند!
این اقدام تجاوزکارانه آمریکایی ها در ابتدا با واکنش طلبکارانه آنها همراه 
بود تا جاییکه، »دونالد ترامپ« چند ساعت بعد از اینکه سپاه از سرنگونی 
یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا در مرز هوایی ایران خبر داد، در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ایران اشتباه بزرگی مرتکب شده 
است. همچنین سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای ادعا کرد: پهپاد 
ساقط شده آمریکایی خارج از آسمان ایران هدف قرار گرفته است. یک ژنرال 
آمریکایی هم ادعا کرد: این پهپاد 34کیلومتر با ساحل ایران فاصله داشته 
است. سی.ان.ان هم در خبری اعالم کرد: مقام های ارشد کاخ سفید برای 
بررسی ساقط شدن یک فروند پهپاد این کشور توسط پدافند ایران تشکیل 
جلســه داده اند. در پی این جلسه بود که نشریه آمریکایی نیویورک تایمز 
نوشت که رییس جمهور آمریکا از اقدامی متقابل که منجر به افزایش تنش ها 
می شد، عقب نشینی کرد. یک مقام ارشد دولتی آمریکا نیز در این باره مدعی 
شد: عملیات در مراحل اولیه خود بود که کنسل شد. هواپیماها به راه افتاده 
و کشتی ها مستقر شده بودند اما زمانی که دستور توقف آمد هیچ موشکی 
شلیک نشده بود. ترامپ هم پس از این نشست به جمع خبرنگاران آمد و 
با لحنی مالیم گفت: این حادثه می تواند محصول یک اشتباه فردی بوده 
باشد.  وی در پیام دیگری مدعی شد 10 دقیقه قبل از حمله به 3 سایت در 

ایران، دستور توقف آن را دادم. تنش افزایی های آمریکایی ها در منطقه با 
واکنش های بین المللی همراه شد. »برنی سندرز« سناتور ارشد آمریکایی در 
پی تنش های اخیر میان آمریکا و ایران درباره پیامدهای فاجعه بار گسترش 
درگیری ها و منجر شدن آن به جنگ هشدار داد و بر حل وفصل دیپلماتیک 
بحران تاکید کرد. »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه هم نسبت به 
عواقب اقدام نظامی آمریکا برای منطقه هشدار داد که اقدام نظامی آمریکا 
علیه ایران پس از حادثه اخیر در دریای عمان برای منطقه فاجعه بار خواهد 
بود. وی همچنین با اشاره اینکه وضع تحریم علیه ایران غیرقابل توجیه 
است، افزود: اگر آمریکا اقدام نظامی علیه ایران اتخاذ کند، پیامدهای فاجعه 
باری برای منطقه به دنبال خواهد داشت. همچنین »امانوئل ماکرون« 
رییس جمهور فرانسه، خواستار کاهش تنش در منطقه شد و گفت که وظیفه 
ما دعوت همه طرف ها به آرامش است. همچنین دبیرکل سازمان ملل در پی 
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط ایران و باال گرفتن تنش ها خواستار 

خویشتن داری همه طرف ها شد.

   ایران با قدرت از خود دفاع می کند
سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط نیروی هوافضای سپاه در آب های 
سرزمینی ایران، با واکنش های گسترده رسانه های بین المللی روبرو 
شد. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد: اقدام ایران به ساقط کردن 
این پهپاد حاوی پیام روشنی است مبنی بر اینکه تهران می تواند با قدرت 
از مرزهایش دفاع کند. خبرگزاری  انگلیسی رویترز و روسی راشاتودی 
در واکنشی مشابه، اعالم کردند: سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا 
در مرزهای ایران قیمت نفت را 3درصد باال برده است. این رسانه ها تأکید 
کردند: این سرنگونی همچنین حیرت و تعجب بسیاری از تحلیلگران 
سیاسی و نظامی را برانگیخته است. خبرگزاری سی.بی.اس آمریکا هم به 
نقل از »اولریکه فرانکه« کارشناس شورای اروپایی روابط خارجی آمریکا 
نوشت: از دست دادن گلوبال هاوک یا »تریتون« که نسخه جدیدتری از 
گلوبال هاوک است لطمه بزرگی به آمریکا می زند و حتی ممکن است 

به صادرات این سامانه های جاسوسی آمریکایی ضربه بزند.

از سوی شورای عالی امنیت ملی 
ضرب االجل حمله به ایران تکذیب شد

خبرگزاری انگلیســی رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی 
را منتشــر نکرده، مدعی شد: ترامپ پنج شنبه شب از طریق عمان 
به ایران پیغام داده که حمله آمریکا به ایران حتمی است. این منبع 
گفته که رییس جمهور آمریکا به رهبران ایران پیام داده که او مخالف 
بروز جنگ با ایران است و تمایل دارد درباره موضوع های مختلف 
با مقام های ایران گفت وگو کند. در همین رابطه، روز گذشته شبکه 
الجزیره به نقل از یک منبع در شورای عالی امنیت ملی ایران اعالم 
کرد که خبر ارسال پیام ترامپ به تهران از طریق عمان صحت ندارد. 
شبکه الجزیره اعالم کرد که یک منبع از شورای عالی امنیت ملی 
ایران در گفت وگو با این شبکه تاکید کرده است که خبر ارسال پیام 
ترامپ به تهران از طریق مسقط و هشدار نسبت به حمله قریب الوقوع 
به ایران صحت ندارد. وی به شبکه الجزیره گفت: آن چه در خصوص 
دریافت پیام آمریکا از سوی ایران و پذیرش آن از سوی رهبری گفته 

می شود، کامال نادرست است و ما آن را تکذیب می کنیم.
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  قضـایی  

راه اندازی دادسرای نظامی 
در جنوب شرق تهران

رییس س��ازمان قضایی نیروهای مسلح اس��تان تهران از راه اندازی یک 
دادس��رای نظامی برای دسترس��ی بهتر مردم در جنوب شرق تهران در 

پاکدشت خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین عباسعلی فراتی درباره اقدامات سازمان قضایی 
نیروهای مسلح برای پیشگیری از وقوع جرم، با گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هید مظلوم آیت اهلل بهشتی و بیان چند خاطره از نظم و قانونمندی این 
شهید، افزود: سازمان قضایی نخستین تشکیالت در نیروهای مسلح و در 

قوه قضائیه بود که درباره پیشگیری از وقوع جرم اقدام کرد.
وی گفت: نخس��تین همایش پیشگیری از وقوع جرم با مدیریت سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح در سال ۷۱ در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح برگزار شد و بعد از آن 4برنامه پنج ساله سیستماتیک با حضور همه 
فرماندهان استانی و کشوری این سازمان در بحث پیشگیری از وقوع جرم 
اجرایی ش��د. فراتی افزود: س��ازمان قضائی نیروهای مسلح در سی سال 
گذشته در بحث پیش��گیری از وقوع جرم بسیار موفق بوده است و در این 
خصوص همه فرماندهان نیروهای مسلح همکاری کردند و اگر قرار باشد 
پیشگیری از وقوع جرم جایی جواب دهد در همین نیروهای مسلح است 

چرا که از نظم و سلسله مراتب دقیقی برخوردار است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران درباره اقدامات سازمان 
متبوعش برای دستیابی مردم استان تهران به دادسراهای نظامی گفت: 
استان تهران وضع خاص خود را دارد و دورترین شهر استان با شهر تهران 
فاصله چندانی ندارد، اما ما در برخی استان ها شاهدیم که مثاًل آخرین شهر 

استان با مرکز استان حدود ۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
وی افزود: دورترین شهر استان از شهر تهران، فیروزکوه یا دماوند است که 
ما خوشبختانه پرونده چندانی از تخلف نیروهای مسلح در آن مناطق نداریم، 
اما به جهت اینکه دسترسی مردم آسان تر شود چندی پیش در جنوب غرب 
استان در شهریار مجتمع قضایی و دادسرای نظامی تأسیس شد و بنا داریم 
در آینده ای نزدیک چنین مجتمعی را در پاکدشت یا ورامین راه اندازی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در خصوص بحث آلودگی مناطق نظامی به مواد 
مخدر بیش از همه خود نیروهای مسلح حساس هستند، گفت: از سال ۶۰ 
تاکنون در این خصوص آمارهای افزایشی یا کاهشی داشته ایم و سالی یک 

بار این بحث در سازمان قضایی و دادستان ها مطرح می شود.

برگزاری نخستین 
آزمون مشاوران خانواده مرکز وکال

رییس مرکز وکال، کارشناس��ان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از 
برگزاری نخستین آزمون مرکز خانواده این نهاد همزمان در ۹ شهر خبر داد.

علی بهادری جهرمی افزود: کسانی که متقاضی صدور حکم طالق هستند 
قبل از صدور این حکم باید اثبات ش��ود که امکان س��ازش میان زوجین 
متقاضی طالق وجود ندارد و بر اساس قانون حمایت خانواده باید دادگاه، 
طرفین را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و مطابق همین قانون باید 
قوه قضاییه مراکز مشاوره واجد صالحیت را شناسایی و احراز کند تا افراد 
به این مراکز ارجاع ش��وند.  وی گفت: بر همین اس��اس نخستین آزمون 
مش��اوران خانواده مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضاییه همزمان در شهر های تهران، مشهد، ساری، اصفهان، اهواز، شیراز، 
کرمان، کرمانشاه و تبریز برگزار شد.  بهادری جهرمی با بیان اینکه برای 
این آزمون ۵ هزار و ۱4۲ نفر داوطلب ش��ده اند، گفت: ۲ هزار و ۲۰۵ نفر از 
شرکت کنندگان زن و ۲ هزار و ۹۳۷ نفر مرد هستند. به گزارش خبرگزاری 
صدا و س��یما، در تهران این آزمون در دو حوزه دانش��کده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران )ویژه آقایان( و دانشگاه خوارزمی )ویژه بانوان( برگزار شد.

اصالح قانون به کارگیری سالح 
توسط مأموران 

قانون به کارگیری س��الح توس��ط مأم��وران نیروهای مس��لح در موارد 
ضروری، از س��وی معاونت حقوقی قوه قضاییه اصالح می ش��ود. اصالح 
قانون به کارگیری سالح توسط مأموران نیروی مسلح در موارد ضروری، 
از جمله لوایح قضایی در دست تدوین معاونت حقوقی دستگاه قضاست. 
به گزارش تسنیم، این معاونت عالوه بر الیحه یاد شده، تدوین ۱۳ الیحه 
دیگر را نیز در دس��تور کار دارد که از جمل��ه آنها می توان به اصالح قانون 
مس��ئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، الیحه جامع مبارزه با تروریسم، اصالح 
قانون مجازات اس��المی، الیحه تش��کیل دادگاه دریای��ی، الیحه جرم 
زدایی، الیحه ساماندهی نحوه واگذاری، اشتراک سامانه های مخابراتی 
و پیش��گیری از سوءاس��تفاده از آنها، اصالح قانون کارشناس��ان رسمی 
دادگستری، الیحه کاهش جمعیت کیفری، الیحه همکاری های قضایی 
بین المللی، الیحه پیش��گیری از وقوع جرم، اص��الح قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی، اصالح قانون حمایت خانواده و الیحه نحوه تشکیل 

موسسه حقوقی اشاره کرد.

آسیب شناسی ۳۸۲ پرونده 
در کارگروه پیشگیری از فرار مالیاتی  

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به روند رسیدگی پرونده های 
مفاس��د اقتصادی در این اس��تان، گفت: تاکنون ۳۸۲ پرونده در کارگروه 

پیشگیری از فرار مالیاتی رصد و آسیب شناسی شده است.
یداهلل موحد افزود: یکی از پرونده های بس��یار مهمی که در سال گذشته 
مطرح شد، مربوط به پیش��گیری از اختالس بانک ملی با مبلغ ده ها هزار 
میلیارد ریال بود. نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان ادامه داد: 
در این پرونده توسط یک باند و شبکه ای که با سندسازی و ورود به سامانه 
بانک ملی، درصدد خروج ده ها هزار میلیارد ریال پول از طریق بانک ملی 
و پست بانک بودند با هوشیاری اداره کل اطالعات و قضات و در حالی که 
چک آن نیز به نام شرکت بازرگانی آریا بازرگان کویر صادر شده بود، از بروز 
این اقدام جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه متهمان اصلی این پرونده 
سه نفر هستند، گفت: در رابطه با این پرونده ۱4 متهم در استان های گیالن، 
قم، اصفهان و کرمان شناس��ایی و دستگیر شدند که کیفرخواست آن نیز 
صادر شده است و پرونده در شعبه هشتم دادرسی در دست رسیدگی است.
موح��د ادامه داد: پرونده ای نی��ز مربوط به اداره کل امور مالیاتی اس��تان 
کرمان مطرح ش��ده بود که در آن مجموعا ۷ نفر از کارکنان این مجموعه 
۶۰۰ میلیون تومان ارتش��اء برای فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان داشته اند
موحد با اشاره به اینکه این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته است، تاکید 
کرد: متهمان اصلی این پرونده در بازداشت هستند و تعدادی از آنها با قرار 

وثیقه مناسب آزاد شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پس از طرح این پرونده، کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی 
با همکاری ادارات کل اطالعات اس��تان، امور میالیاتی و اقتصاد و دارایی 
تش��کیل شد و عملکرد این کارگروه بس��یار مفید بوده و تدابیر الزم برای 

پیشگیری از فرار های مالیاتی صورت گرفته است.

روی خط خبر

دادستان کل کشـور گفت: دستگاه قضایی با 
همکاری نیروی انتظامـی و ضابطان، تصمیم 
دارد با بی حجابی و کشـف حجاب در خیابان، 
سـواحل دریا و مجامع عمومی برخورد قاطع 
کند؛ بی تردید قوه قضاییـه و نیروی انتظامی 
در برخورد با بی حجابی و کشف حجاب کوتاه 

نخواهند آمد.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی دادس��تانی کل کش��ور، 
حجت االسالم و المس��لین »محمدجعفر منتظری« در 
مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان همدان اظهار 
کرد: این جلس��ه برای قدردانی از یک مدیر خدمتگزار و 
معرفی خدمتگزاری دیگر اس��ت. خوشا به حال مدیری 
که مدتی در یک جای��گاه مدیریت می کند و وقتی از آن 

سمت می رود نامی خوش از وی باقی بماند. 
وی با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهید چمران، 
گفت: حادثه هفتم تیر حادثه ای فراموش نش��دنی برای 
ملت ایران است و ش��هادت شهید بهشتی هزینه ای بود 
که برای بقای انقالب اسالمی پرداخت شد، ما باید پاسدار 

خون این شهدا باشیم.
دادستان کل کش��ور با بیان اینکه ما به انقالب اسالمی 
بدهکاری��م و هر چه ت��الش و خدمت به م��ردم کنیم 
نمی توانیم دین خود را به اسالم و انقالب ادا کنیم، گفت: 
وظیفه ما در دس��تگاه قضایی اج��رای عدالت در جامعه 
اس��ت، به همین دلیل است که قضاوت از چنان اهمیتی 
برخوردار است که خداوند متعال این جایگاه را برای انبیا 
قائل شده است. البته همه مدیران در نظام ما مسئولیت 
مهم دارند؛ اما مسئوالن قضایی مسئولیت شان مضاعف 

است، چون باید مجری عدالت باشند.
 دادستان کل کشور با تاکید بر مبارزه با فساد در دستگاه 
قضایی گفت: ق��وه قضاییه در دوره جدید تصمیم دارد با 
فساد های اندکی که در قوه قضاییه متصور است برخورد 
قاطع داشته باشد و در این راستا با هیچ کسی تعارف ندارد.
وی دیگر تصمیم دس��تگاه قضا را برخ��ورد مقتدرانه با 
فساد و مفسد بیرون از قوه قضاییه دانست و گفت: یکی از 
راه های مقابله با فساد این است که دستگاه های اجرایی 
در سازمان های متبوع خود به اندازه کافی نظارت داشته 
باش��ند و جلوی  بروز فس��اد را در زیرمجموعه های خود 

بگیرند؛ در این خصوص حراس��ت های هر دس��تگاهی 
باید مراقبت بیش��تری نسبت به کارکنان مجموعه خود 

داشته باشند.
منتظری اف��زود: البته در دولت و دس��تگاه های اجرایی 
مدی��ران زحمت کش و صدیقی حضور دارند که ش��بانه 
روزی در ح��ال خدمت به مردم هس��تند، اما در بین آنها 
نیز کسانی هس��تند که با تبانی قصد دارند فضا و نظام را 
آلوده جلوه دهند که ق��وه قضاییه با آنها برخورد قاطعانه 

خواهد داشت.
 

 متالشی کردن شبکه جاسوسی سی.آی.ای 
دادستان کل کش��ور گفت: اخیراً خبر سربسته ای درباره 
شناسایی و متالشی کردن یک شبکه جاسوسی سی.آی.

ای منتشر شد که انشا اهلل جزئیات آن بعداً منتشر می شود. 
نمی دانی��د که با این اقدام س��ربازان گمنام چه ولوله ای 
به س��ازمان س��ی.آی.ای انداخت و آنها را به وحش��ت 

انداخته است.
وی افزود: در این حرکت اطالعاتی، بسیاری از جاسوسان 
دشمن شناسایی شدند و اطالعات بسیار خوبی از آنها به 
دست آمد که یک ضربه بسیار سنگین به بدنه اطالعاتی 
دشمن پرمدعی بود و لذا باید از برادران عزیز اطالعاتی 

تشکر و قدردانی ویژه  کنم.

 بی حجابی مساله ای عادی نیست
منتظری بیان کرد: همه مردم باید بدانند که امروز بحث 
بی حجابی که کش��ف حجاب رخ می دهد یک مس��ئله 
عادی نیس��ت. این اف��راد باید بدانند که هر انس��انی دو 
نوع زندگی دارد یکی زندگی شخصی و دیگری زندگی 
اجتماعی. طبیعتاً در زندگی شخصی افراد، هیچ کسی حق 
ورود به حریم اش��خاص را ندارد اما در زندگی اجتماعی 
موضوع متفاوت است و افراد نمی توانند در رابطه با زندگی 

اجتماعی خود هر کاری که می خواهند انجام دهند. 

وی ادامه داد: ما در یک جامعه اسالمی زندگی می کنیم 
و هزاران شهید داده ایم تا این نظام برپا و باقی بماند؛ هر 
کسی نمی تواند بگوید که من هر جور دلم می خواهد رفتار 

می کنم بلکه افراد باید در جامعه ضوابط را رعایت کنند.
دادس��تان کل کش��ور با بیان اینکه هر کسی در زندگی 
شخصی آزاد است اما در زندگی اجتماعی باید به قوانین و 
مقررات پایبند بماند، ادامه داد: پشت فرمان ماشین حریم 
خصوصی افراد نیس��ت، پشت فرمان و داخل اتومبیل را 
حریم خصوصی نمی دانیم و نیروی انتظامی هم موظف 
اس��ت در برخورد با جرم در فضای عمومی برخورد کند؛ 
لذا رعایت ضوابط اجتماعی برای همه حتی در ماش��ین 

هم الزم است.
وی گفت: توصیه ما به افراد این اس��ت که اگر به مبانی 
دینی اعتق��ادی ندارند در زندگی شخصی ش��ان راحت 
باش��ند اما در زندگی اجتماعی قوانین را رعایت کنند که 

اگر رعایت نکنند مرتکب جرم شده اند.

منتظری با بیان اینک��ه نمی خواهیم با این افراد برخورد 
خشن شود، افزود:  برخورد اولیه با ارشاد، تذکر و پیامک با 
آنهاست، اما اگر کسی بیش از حد جسارت کند باید با وی 
برخورد شود. مثاًل خانمی که با آن وضعیت نامناسب در 
خیابان های یکی از شهر ها  شروع به ناهنجاری می کند، 
از جمله افرادی است که باید با وی برخورد جدی شود. 

منتظری بیان کرد: در این خصوص دس��تگاه قضایی با 
همکاری نیروی انتظامی و ضابطان تصمیم دارد با این 
گونه فس��اد ها در خیابان، سواحل دریا و مجامع عمومی 

برخورد قاطع کند. 

 اهم وظایف دادستان ها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وظایف 
اساسی دادستان ها اش��اره کرد و گفت: دادستان ها سه 
وظیفه اساسی دارند که باید به آنها رسیدگی کنند، یکی 
رس��یدگی به تظلم خواهی و مراجعات شهروندان است 
که باید ضمن رس��یدگی به تظلم وارده با ارباب رجوع ها 
هم برخورد مناسب داشته باش��ند و با حوصله و صبر به 

آنها پاسخ دهند.
 دادس��تان کل کش��ور بیان کرد: وظیفه دیگر دادستان، 
درباره حقوق مردم اس��ت یعنی مواردی است که در آن 
شاکی خصوصی وجود ندارد و حقوق عموم مردم مطرح 
می شود. خوشبختانه مدتی است که این موضوع جدی 
گرفته و اقدامات خوبی در رابطه با آن انجام ش��ده است. 
همین جا از دادستان جدید همدان می خواهم که بحث 

حقوق عامه را به صورت جدی دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: یعنی با دستگاه های ذی ربط جلسه 
گذاشته شود و بر رعایت حقوق عامه تاکید شود تا خدای 
ناکرده حقی از حقوق عامه ضایع نشود. معتقدیم که نباید 

در برخورد با تضییع حقوق عامه کوتاهی کرد.
دادستان کل کش��ور نظارت بر دادسرا ها را وظیفه سوم 
دادس��تان ها دانست و گفت: دادس��تان ها باید نسبت به 
این وظیفه بسیار حساس باشند؛ یعنی دائمًا به دادسرا ها 
سرکشی و ش��رایط را رصد کنند تا اقدامات دادسرا ها به 

نحو مناسبی انجام شود.
گفتنی اس��ت در پایان این مراسم حمزه دادستان سابق 
مرکز استان همدان تقدیر و حس��ن خانجانی به عنوان 

دادستان جدید این استان معرفی شد.

برخورد قانونی با ناهنجاری اجتماعی
دادستان کل کشور تاکید کرد  

امسـال هفته قوه قضاییه در حالی از امروز 
گروه
قضایی

آغاز شـده اسـت که نشـانه هـای تحول 
قضایی در دوره جدید عیان و نمایان شده 
است. با قرار گرفتن یک "فقیه حقوقدان" 
بر مسند عدلیه از یکسو  و همچنین مقارن شدن این فضا با 
گام دوم انقالب ؛ مردم و نخبگان از دستگاه قضایی انتظار 
دارند با پر کردن فاصله ها تا نقطه مطلوب ، عدلیه ای در تراز 

انقالب اسالمی بروزو ظهور بیابد. 

از همین روی، آیت اهلل رییس��ی، از همان شروع مسئولیت در ریاست قوه 
قضاییه  با سند تحول قضایی به میدان آمد. تحولی که به تعبیر رهبر انقالب  
در همه فصول آن باید" مردمی بودن"، "انقالبی بودن" و "ضدفساد بودن" 

رعایت شود.
تجربه چهار دهه رییس قوه قضاییه در مناصب عالی دس��تگاه قضا و 
اِش��راف کامل بر امور قضایی و حقوقی باعث شد تا بدون فوت وقت، 
زیرساخت های تحول قضایی کلید زده شود. بنابراین در فاصله کمتر 
از چهار ماه گذشته اقدامات ، تحرکات و تالش های موثری در زمینه 
تحول قضایی اتفاق افتاده که حتی منتقدان همیش��گی دستگاه قضا 

ه��م ب��ه آن اذع��ان دارن��د.
اولین اتفاقی که درراستای تحول قضایی دردستور کار مدیران دستگاه 
قضایی قرار گرفته اس��ت موضوع کاهش ورودی پرونده ها است که 
از هم��ان ابتدا مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده اس��ت. عالوه بر آن 
تاکید بر "اصالح بسترهای فسادزا" از دولت و مجلس مورد مطالبه قرار 
گرفته است  و باالخره به پیوست این تالشها و پیگیری ها،  "استفاده از 
فرهنگ صلح و سازش و ریش سفیدی" مورد توجه ویژه دادگستری ها 

قرار داش��ته اس��ت.

 مواضع راهگشا
آسیب شناسی مشکالت قضایی و اتخاذ مواضع صحیح و ورود بهنگام از 
دیگر مواردی است که نشانه های تحول قضایی را شتاب بخشیده است. 
در همین زمینه، رییس قوه قضاییه در س��ه ماه گذشته بر این موارد تاکید 

و ورود داشته است:
*جلوگیری از فعالیت شرکت های کاغذی و صوری

* تاکید بر جلوگیری از اطاله دادرسی با تقویت خدمات الکترونیکی 
*بستن دست سوداگران در بازی با معیشت مردم 

*ارتباط دانشگاه و دستگاه قضا 
*تقویت نظارت دیوان عالی کشور 

*جلوگیری از سوداگری ها در خصوصی سازی ها
*حق الوکاله باید شفاف وواقعی باشد 

و ...

 اقدامات انقالبی
مهم تر ازهمه اینکه قوه قضاییه تنها به آس��یب شناس��ی و اتخاذ مواضع 
بسنده نکرده و در همین صد روز گذشته اقدامات موثری انجام داده است 
که تا پیش از این بر زمین مانده یا بطور کامل پیگیری نشده بود. برخی از 

موارد مهم عبارتند از: 
*رسیدگی به پرونده های مسن و معوقه

*ابالغ آیین نامه اجرایی  قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئوالن که 
یک نظارت سیستماتیک برای شفافیت و عدالت و در عین حال صیانت از 

حیثیت کارگزاران نظام است.
*تش��دید مبارزه با مفاس��د اقتصادی : در حالیکه  ۸۲۵ کیفرخواس��ت در 
پرونده های فساد اقتصادی طی کمتر از یکسال گذشته صادر شده است 

تا آخر اردیبهشت س��ال جاری برای ۲4۱ اخاللگر اقتصادی حکم قطعی 
صادر شده است.

*عزم جدی برای مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا: ز اواسط اردیبهشت 
تا همین روز های اخیر ۶۰ قاضی در رده های مختلف از دس��تگاه قضایی 

منفصل شدند که این موضوع یک اقدام انقالبی است.
*هم افزایی و استفاده از ظرفیت های قوای دیگر:در دوره جدید، قوه قضاییه 
یک جلسه مشترک با مجلس داشته و هیات رئیسه و تعداد قابل توجهی 
از نمایندگان مجلس با رییس قوه قضاییه و برخی مسئوالن قوه جلساتی 
برگزار کرده و برای اس��تفاده از ظرفیت بیشتر مجلس در گام دوم، برنامه 
ریزی شده است. همچنین همین رویه در مورد دولت هم دردستور کار است.
*استفاده از ظرفیت های مردمی و نخبگان : در کمتر از چهار ماه گذشته، 
رییس قوه قضاییه جلس��ات متعددی با طبقات مختلف مردم داشته و به 
شش استان سفر کرده و با مجموعه ای از دستگاه قضایی در آن استان ها و 
برخی از نخبگان و برخی از مسئوالن استانی صحبت داشته است. عالوه 
بر این با وکال، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از 
علما و فضال و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و 
با برخی از بخش های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده 
و نظریات آن ها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای اس��تفاده 
بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده 
است.عالوه بر آن فراخوانی هفته گذشته صادر شد که رییس قوه قضاییه 
از مردم و نخبگان خواس��ت تا در حل مشکالت قضایی، مشارکت داشته 
باشند و آدرس مسیرهای ارتباطی مشخص با رییس قوه قضاییه در رسانه 

های اجتماعی منتشر شد.
*تمرکز بر پیشگیری از جرایم: اولین جلس��ه شورای عالی پیشگیری از 
جرایم با حضور مقامات سه قوه به ریاست آیت اهلل رییسی تشکیل شد. این 

شورا به موجب قانون در سال ۹4 تشکیل شده بود.

*مس��اله ماده 4۷۷: یکی از مواردی که در دستگاه قضایی می تواند زمان 
بر باشد رسیدگی به پرونده هایی است که خالف شرع بّین تشخیص داده 
می شود. اما در این مدت کوتاه با یک اقدام انقالبی و جهادی بیش از ۶۰۰ 
پرونده از این ماده 4۷۷ تعیین تکلیف قطعی ش��ده است. بیش از دو هزار 
پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی 
ش��ود و این ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است. 
همچنی��ن بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی اس��ت؛ به عبارت 
دیگر؛ مجموع این نوع پرونده ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می شود.

*تسریع در احکام استیذان قصاص: در این بخش پرونده های معوقی بوده 
که در سال جدید مورد رسیدگی قرار گرفته و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن 

صادر شده است؛ مواردی بود که بعضا معطل مانده بود. 
*سرکشی های س��رزده و بدون اطالع قبلی، هم توسط شخص رئیس 
قوه قضاییه و هم از س��وی س��ایر مسئوالن که س��ر زده به قسمت های 
مختلف می روند که این اقدام، ثمرات خوبی در گره گش��ایی از   کار مردم 

خواهد داشت.
*راه اندازی س��امانه حامی : این س��امانه در واقع چتر حمایتی دس��تگاه 
قضایی از فعاالن اقتصادی اس��ت تا سرمایه گذاری مش��روع و تولید در 

کشور رونق بگیرد.
*زندانیان مهریه : در خصوص زندانیان مهریه با دستور رییس قوه قضاییه 
یک بررس��ی مجددی صورت گرفته و همه دادگستری ها بر این مساله 
متمرکز شده اند که زندانیان معسردر مهریه از زندان آزاد شوندکه این اتفاق 
هم افتاده است و اکنون زندانیانی در بند هستند که علی رغم تمکن مالی 

حاضر به پرداخت مهریه نیستند.
و... بنابراین آنچه که جای کمترین تردیدی در آن نیس��ت؛عزم دستگاه 
قضایی برای یک تحول اساسی در این قوه است تا هرچه زودتر به عدلیه 

در تراز انقالب درگام دوم نزدیک و نزدیک تر شود.

»حمایت« در آغاز هفته قوه قضاییه گزارش می دهد

مسیر تحول قضایی برای عدلیه مردمی، انقالبی و ضدفساد

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت های زیر مجموعه 
و وابسته به وزارت نفت پیش از خروج کشور  خبر داد. غالمحسین اسماعیلی 
درباره جزییات بازداشت مدیر مالی متخلف یکی از شرکت های زیر مجموعه 
وزارت نفت گفت: متهم ردیف اول پرونده، مدیرمالی یکی از ش��رکت های 
وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم نیز صرافی است که بخشی از پول های 
فروش نفت به حساب او واریز شده اس��ت. به گزارش میزان، وی ادامه داد: 
رقم��ی که در گزارش وزارت اطالعات به عنوان ضابط دس��تگاه قضایی در 

این پرونده اعالم شده  ۲۵ میلیون یورو است که به حساب صراف واریز شده 
است. البته طبق آخرین گزارشی که در اختیار داریم معادل ۲۱ میلیون یورو 
در این حس��اب موجود است و اکنون 4میلیون یورو بین این دو رقم اختالف 

حساب وجود دارد.

 ارجاع پرونده  رییس سابق بانک مرکزی به دادسرا  
س��خنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده رییس سابق بانک مرکزی 

را اعالم کرد.
غالمحسین اسماعیلی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا پرونده 
س��یف در دادگاه تعیین وقت ش��ده یا همچون پرونده عراقچی نقص داشته 

است؟ گفت: افراد مورد نظر در یک پرونده شریک هستند.
وی افزود: دادگاه در این پرونده نقص اعالم کرده اس��ت و به همین منظور 
کل پرونده به دادس��را برگشته است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده فرد مذکور 

مربوط به مسائل ارزی و پرونده عراقچی است.

بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد 

 HEMAYATONLINE. 
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معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این یک موضوع عقالنی است که هر نهادی 
اجازه گزینش افراد خود را داشته باشد و بر این اساس قوه قضاییه مخالف 

حذف آزمون وکالت است.

به گزارش مهر، حجت االس��الم و المسلمین محمد مصدق در نشست مقامات قضایی 
و وکالی اصفهان اظهار کرد: رویکرد رییس ق��وه قضائیه به تمام صنوف مانند جامعه 
دانش��گاهی، حوزوی، وکال و غیره مثبت است. وی با بیان اینکه جامعه وکالت را از قوه 
قضاییه جدا نمی دانیم، ابراز کرد: وکال در دانشگاه ها، دستگاه قضا و نقاط مختلف شهر 
حضور دارند و بر این اس��اس معتقد به شنیدن مش��کالت موجود در جامعه از زبان آنها 

هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای تدوین قانون درباره هر صنف از جمله 
وکال باید نظرات فرهیختگان آن صنف را بشنویم، گفت: رضایت نداریم که رسانه ملی به 

شکل تخریب کننده از وکال سخن بگوید اما وکال نیز نباید زمانی که جاسوسی علیه کشور 
ایران انجام می شود با صدور بیانیه جمعی و یا به شکل فردی از برخی افراد حمایت کنند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این اس��ت که وکیل باید تمام تالش خود را برای موکل خود در 
این پرونده ها به کار بگیرد و اجازه ندهد حقوق وی خدش��ه دار شود اما این مطلب بدان 

معنا نیست که در خارج از دادگاه با جاسوس هم صدا شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه ابراز کرد: نمی توان هر فردی که از رشته حقوق فارغ التحصیل 
می شود را وکیل نامید بلکه نیاز به گزینش، آزمون و تأیید صالحیت در این ارتباط وجود 

دارد.
وی با بی��ان اینکه به کار بردن برخی تعابیر در نهاد وکال��ت مانند وکیل دولتی یا وکیل 
غیردولتی صحیح نیست، ابراز کرد: قوه قضاییه با فعالیت دو نهاد به شکل موازی موافق 
نیس��ت و تالش خود را برای رفع این مش��کل به کار خواهد بست اما وکال توجه داشته 

باشند نباید مخالفت ما با این امر حالت طعنه به خود بگیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه:

قوه قضاییه مخالف حذف آزمون وکالت است
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چهره ها

اعمال مالیات بر درآمد 
»فعالیت های اختالل زا«

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت 
سیاس��تگذاری های دولت ق��رار دارد، 
گفت: باید پایه های مالیاتی را از طریق 
مالیات ب��ر عایدی و مالی��ات بر درآمد 

فعالیت اختالل زا متنوع کرد.
وی  در خص��وص اولویت ه��ای نظام 
مالیاتی کش��ور، اظهار داش��ت: مهم ترین اولویت نظام مالیاتی، این است که 
هدایت این نظام را با س��بک سنتی تغییر داده و به سمت الکترونیکی کردن و 
هوشمندسازی فعالیت ها سوق دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته 
باید تاکید کنم که در بحث مالیات، باید از اعمال فشار به مودیان خوش حساب 
پرهیز نمود؛ چراکه اگر بخواهیم درآمدها را از طریق این مودیان افزایش دهیم، 
راه درستی را نرفته ایم. وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید فراریان مالیاتی و کسانی 
که از پرداخت مالیات اجتناب می کنند را با روش های منطقی و حساب شده، 

شناسایی کرده تا بتوانیم درآمدهای مالیاتی را از این طریق افزایش دهیم.
دژپسند تصریح کرد: همچنین در پی این هستیم که پایه های مالیاتی را از طریق 

مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد فعالیت اختالل زا تنوع بخشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متأسفانه برخی به صورت بیمارگونه با کوچ 
بخشی از نقدینگی، اختالل در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کنند؛ از این رو باید 
قواعدی تعریف کنیم تا با ابزار مالیات، به بهبود و اصالح فعالیت های اقتصادی 
بپردازیم. وی گفت: بهبود نظام انگیزشی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نیز 

دیگر اولویت ما است.

سه مسیر تامین کسری بودجه دولتی
عبدالناصر همتی، ریی��س کل بانک 
مرکزی سه مسیر تامین کسری بودجه 
را تش��ریح و اعالم کرد: از اقداماتی که 
موجب شوک جدید به قیمت ها آن هم 
در دوره زمانی که اثر ش��وک ارزی به 
تدریج تخلیه می شود، پرهیز خواهد شد.

وی گفت:  تجربه ساماندهی بازار ارز و 
برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی 
را در پی داشت، خود محصول همین دیدگاه بوده و لذا، طبیعی است که همین 

رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود.
همتی افزود: تالش برای جلوگیری از پولی ش��دن تامین کسری بودجه و در 
کنار آن، پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها، در دوره زمانی 
که اثر ش��وک ارزی به تدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست است؛ لذا 
تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تامین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل 
تالش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی 

و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.

ضرورت تملک زمین های 
خارج از محدوده شهری

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس گف��ت:وزارت راه نباید 
تنها به دنبال اجرای پروژه های مسکن 
سازی در شهرهای جدید باشد، از این رو 
دولت باید نسبت به تملک زمین های 
خارج از محدوده ش��هری برای اجرای 

پروژه ها اقدام کند.
وی  با اش��اره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح تولید انبوه 
مسکن به روش مشارکتی، گفت: در شرایط کنونی دولت تمام برنامه ریزی و 
تالش خود را برای اجرای طرح های تولید مس��کن صورت داده، در این راستا 
سیاست های جدید مالیاتی برای تشویق س��رمایه گذاران برای ورود به بازار 
مسکن نیز در نظر گرفته شده است. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به شرایط بازار این دغدغه مطرح بود که شاید 
انبوه سازان و سرمایه گذاران از برنامه های جدید دولت استقبال نکنند، از این رو 

سیاست های تشویقی برای جذب آن ها در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: ارائ��ه زمین رایگان و نیمه رایگان و اجرای پروژه از س��وی 
پیمانکار، ارائه تس��هیالت کم بهره و پرداخت مابه التفاوت هزینه ساخت به 
پیمانکار توسط متقاضیان از جمله راه حل هایی است تا اجرای پروژه های تولید 
انبوه مسکن سرعت گیرد. بدری ادامه داد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی 
نباید تنها به دنبال اجرای پروژه های مسکن سازی در شهرهای جدید باشد، 
این رویکرد باید در تمام اس��تان ها صورت گیرد، البته وزارتخانه در محدوده 
شهرها با کمبود اراضی دولتی مواجه است، از این رو دولت باید نسبت به تملک

 زمین های خارج از محدوده شهری برای اجرای پروژه ها اقدام کند.

دلیل رشد صادرات غیرنفتی ایران 
در اردیبهشت

محمد الهوتی، رییس کنفدراس��یون 
صادرات ایران  سه عامل را در ثبت این 
آمار مهم ارزیابی کرد و ترکیبی از نقش 
و س��هم این عوام��ل را دلیل احتمالی 
افزای��ش صادرات در اردیبهش��ت ماه 

دانست.
وی با بیان این که در اردیبهشت ماه سال 
قبل صادرکنندگان ایرانی با محدودیت ها و شوک های اقتصادی جدید روبه رو 
بودند، توضیح داد: بحث تحریم های جدید آمریکا و به دنبال آن محدودیت های 
بانکی و در کنار آن مسائلی همچون تعهد ارزی شوک هایی بود که صادرکنندگان 
با آن مواجه بودند و از این رو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بسیاری از آنها در حال بررسی 
ابعاد ماجرا و چگونگی امکان پذیر شدن وفق دادن خود با شرایط جدید بودند. به 
گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در اردیبهشت ماه سال جاری هرچند 
هنوز ابهام ها باقی مانده و محدودیت های اقتصادی در جریان هستند، اما الاقل 
بخشی از صادرکنندگان توانس��ته اند خود را با شرایط فعلی هماهنگ کرده و 

صادرات خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه صادرات میعانات گازی در سال ۱۳۹۷، تصریح 
کرد: کاهش قابل توجه آمار صادرات میعانات باعث شد آمارهای صادراتی ما در 
۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز تحت تأثیر قرار بگیرد، اما با این وجود به نظر می رسد 

آمارهای سال جاری حاکی از افزایش دوباره صادرات این کاالها است.
الهوتی ادامه داد: هرچند متأس��فانه هنوز گم��رک اطالعات جزئی صادرات 
غیرنفتی در دو ماهه ابتدایی امسال را اعالم نکرده، اما براساس حدس و گمان 
می توان انتظار داشت که آمار میعانات بر این مساله تأثیر گذاشته باشد؛ اگرچه 
باید برای بررس��ی تأثیر دائمی آمار صادرات این نوع کاالها تا پایان سال صبر 

کرد تا ببینیم آیا بازارشان فصلی بوده یا تداوم خواهد داشت.

  اقتصادی  

با اعالم این خبر، کوپنی شدن کاالهای اساسی 
دستکم در سال جاری منتفی است؛ خبری که در 
چند مدت گذش��ته بارها توسط مسئوالن دولتی 
تایید و تکذیب شده بود. هرچند سخنگوی دولت 
دلیل ادامه سیاست های فعلی را کافی بودن ذخایر 
کاالهای اساسی اعالم کرده است، اما منتقدان به 
این سیاست معتقدند آنچه اصالح سیاست های 
ارزی را ضروری کرده موضوع کافی بودن ذخایر 
اساسی یا ناکافی بودن آن نیست و موضوع اصلی 
به مس��اله رانت و هدررفت مناب��ع ارزی در این 

شرایط بازمی گردد. 
 گزارش ها نشان می دهد ذخایر کاالهای اساسی 
در یکسال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته و این 
در حالی است که قیمت بسیاری از کاالها به دلیل 
ناهمخوانی عرضه و تقاضا در این مدت افزایش 
چندباره داشته اس��ت. مخالفان به این سیاست، 

ارز 4۲00 تومانی را هدررفت منابع ارزی عنوان
 می کنند و بر ضرورت تصمیم گیری صحیح در 

این خصوص تاکید دارند. 

   ارز چند نرخی عاملی برای فساد
ارز چن��د نرخ��ی عامل��ی ب��رای توزی��ع رانت و 
پنهان��کاری اس��ت. در حال حاضر س��ه نوع ارز 
دولت��ی، آزاد و نیمای��ی وج��ود دارد و توصی��ه 
کارشناسان به تک نرخی ش��دن ارز است.  نظر 
فعاالن اقتصادی این است که باید نرخ در سامانه 
نیما نیز به بازار آزاد نزدیک ش��ود تا مبادا نرخ این 
س��امانه نیز همچون ش��رایط کنونی، زمینه ساز 
توزیع رانت برای عده ای شود که به ارزهای این 
سامانه دسترسی دارند؛ اگرچه اولویت های دولت 

مشخص است اما در میان همین اولویت ها نیز، 
هستند برخی که برای دریافت ارز ماه ها است که 
در نوبت رس��یدگی پرونده خود و موافقت وزارت 
صمت و بانک مرکزی قرار دارند؛ چارچوب های 
اقتصادی نیز به خوبی نشان می دهد که هر چقدر 
اقتصاد به س��مت ارز تک نرخی به شکل واقعی 
حرکت کرده و عرض��ه و تقاضا، مکانیزمی برای 
تعیین نرخ منصفانه و شفاف ارائه دهد، کار به نحو 

بهتری پیش خواهد رفت. 

   مخالفت بخش خصوصی با اختصاص 
ارز دولتی

نماین��دگان بخش خصوصی در ات��اق بازرگانی 
کشور در یکسال گذشته بارها و بارها بر ضرورت 
اصالح سیاست ارز 4۲00 تومانی تاکید داشته اند. 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در این خصوص گفت: 
»فعاالن اقتصادی با س��ناریوهای مطرح شده از 
سوی دولت برای تصمیم گیری در مورد سیاست 
ارزی، به طور قطع رأی به سناریویی می دهد که 
اقتصاد را به سمت شفافیت بیشتر حرکت داده و 
از توزیع رانت خودداری کند. بر این اساس، سال 
گذش��ته نیز به صورت کتبی به دولت اعالم شده 
که ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به هیچ 
عنوان با توزیع دالر 4۲00 تومانی به خصوص با 
اختالفی که می��ان این نرخ در حال حاضر با بازار 

آزاد وجود دارد، موافق نیست.«
مسعود خوانساری،  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ته��ران نیز گف��ت: »اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بارها 
اعالم کرده که دالر 4۲00 تومانی با این نرخ، به 
دست مردم نمی رسد و راهکار این است که نرخ ارز 
واقعی شود و در مقابل برای اینکه محرومان ضربه 
نبینن��د، دولت به صورت نق��دی به مردم کمک 

کرده و اجازه کاهش قدرت خرید آنها را ندهد.«
ابراهیم بهاداران،  مش��اور عال��ی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ته��ران هم با بیان 
اینکه فعاالن اقتصادی بررسی های بسیار زیادی 
را در حوزه توزیع ارز رانتی 4۲00 تومانی صورت 
داده اند گفت: »نظر بخش خصوصی روی یکسان 
س��ازی نرخ ارز، از بین رفتن رانته��ا و توقف کار 
مکانیکی بر روی توزیع ارز است؛ چرا که ارزهای 
تخصیص یافت��ه به کاالها، ب��ه نتیجه مطلوبی 
رسیده است.« وی با اش��اره به گرانی کاالهایی 
مثل گوش��ت قرمز با وجود اختصاص ارز دولتی 
اظهار کرد: »این موضوع فقط منجر به هدررفت 
منابع ش��د. نظر ما در اتاق بازرگانی این است که 
باید ارز تک نرخی ش��ده و به جای دخالت دولت 
در قیمت گذاری، از اقش��ار آسیب پذیر با پرداخت 
مابه ازای نقدی، حمایت و تدابیری را صورت داد 

که منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود.«
محمد الهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز به مهر 
گف��ت: »مان��دگاری دالر 4۲00 تومانی از نظر 
بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دالر 4۲00 
تومانی در کنار نرخ نیمای��ی و بازار آزاد، کماکان 
س��ه نرخ و 4 نرخ را رقم می زند و در نهایت همه 
کاالها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمت گذاری 
می ش��وند؛ بنابراین امیدواریم ک��ه این موضوع 

مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.« آنچه مدنظر 
بخش خصوصی اس��ت، تأمین نیازهای وارداتی 
کش��ور به صورت کالن از طری��ق ارز حاصل از 
صادرات است و البته با ایجاد بازار متشکل ارزی 
توسط بانک مرکزی، نیازهای خرد باید پوشش 

داده شود تا موضوع به درستی مدیریت شود.
عباس آرگو،  نایب رییس کمیس��یون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز حذف ارز 4۲00 
تومانی را کمک به شفافیت اقتصاد عنوان کرد و 
گفت: »اکنون بحث های مختلفی مطرح می شود 
که کاالهایی که با این نرخ وارد می شود، متناسب 
با ای��ن نرخ به دس��ت مصرف کننده نمی رس��د 
و بنابرای��ن افرادی ب��ه صورت مس��تقیم از این 
دالرهای رانت زا استفاده کرده و منفعت شخصی 
می برند. بنابراین اگر این نرخ حذف شده و قیمت 
به روز و بازار آزاد محاس��به ش��ود، نتیجه بهتری 

خواهیم گرفت.«

   دست باز دولت برای اصالح
 سیاست های ارزی

نمایندگان مجلس نیز پی��ش از این برای بهینه 
ک��ردن سیاس��ت ارز دولت��ی، پیش��نهاد کوپنی 
شدن کاالهای اساس��ی را داده بودند. حسینعلی 
حاجی دلیگانی، عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
ومحاس��بات مجل��س با بی��ان اینک��ه گزارش 
عملکردی درب��اره تامین کاالهای اساس��ی به 
مجلس ارائه نش��ده اس��ت  گف��ت: »ادامه این 
سیاس��ت به ضرر اقتصاد اس��ت و همان طور که 
مرکز پژوه��ش ها در گزارش خود آورده اس��ت 

باعث کمبود منابع ارزی می شود.«
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس دهم 
شورای اسالمی تاکید کرد: »با توزیع ارز 4 هزار 
و ۲00 تومانی در س��ال گذشته به متقاضیان ارز، 
حدود ۲۱.۳ میلیارد دالر ارز کش��ور برای واردات 
کاالهای غیر ضرور هزینه شد که به ضرر کشور 

تمام شد.«
 وی با اش��اره به تامین کاالهای اساس��ی با ارز 
دولت��ی، گفت: »در قانون قید نش��ده اس��ت که 
کاالهای اساس��ی با ارز دولتی ی��ا نیمایی تامین 
شود، از سوی دیگر مصوبه به نحوی تنظیم شده 
اس��ت که دولت بتواند برای تامین ارز کاالهای 

اساسی به روش دیگری نیز عمل کند.«
این اظهارات در ش��رایطی اس��ت که دولت نیز 
باره��ا ب��ر ناکارآم��دی ارز 4۲00 تومانی اذعان 
داشته اس��ت. رییس کل بانک مرکزی پیش از 
این با اشاره به افزایش قیمت  کاالهای اساسی، 
کمبود نظارت در توزیع را عاملی برای ناکارآمدی 
ارز دولتی عنوان کرده بود. با توجه به نبود سیستم 
هایی برای نظارت دقیق در نظام توزیع کش��ور 
به باور کارشناس��ان روش فعلی از پرخطاترین و 
پردردسرترین راهکارهای حمایت از مردم است 
و ضروری اس��ت تا اهتمام جدی به این مس��اله 
صورت گیرد. س��ال گذش��ته بیش از ۱۷ میلیارد 
دالر ارز دولتی برای کاالهای اساسی اختصاص 
یافت و امسال نیز ۱4 میلیارد دالر ارز برای واردات 

این کاالها در نظر گرفته شده است. 

با وجود مخالفت ها و بر اساس تصمیمات جدید 

دالر 4200 تومانی تا پایان سال ماندگار شد
اخبار کوتاه

افزایش هزینه ارسال پیامک بانک ها 
تکذیب شد

محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲0 درصدی کارمزد پیامک های 
بانکی، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین افزایشی در بانک های خصوصی 
دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانک های خصوصی پیامکی مبنی 
بر افزایش کارمزد دریافت کرده اند، به کانون بانک های خصوصی گزارش 
دهند. وی با تاکید بر اینکه بانک های خصوصی مجاز به افزایش کارمزد 
پیامک ها نیستند، گفت: البته کانون بانک های خصوصی درخواستی مبنی 
بر افزایش کارمزد پیامک بانک ها داشته اند؛ اما از آنجایی که طبق قانون 
تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانک ها مجاز 

به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.
همچنین علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک ها نیز در این باره 
اعالم کرد: این شورا هیچ گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه 
ساالنه ارسال پیامک های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان 

با ارسال پیامک اطالع رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می دهند.
وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به 
سال گذشته بعمل نیامده است. منابع رسمی  در هفته جاری، خبری مبنی 
بر افزایش ۲0 درصدی نرخ هزینه ارسالی پیامک به مشتریان بانکی را 
منتشر کرده بود که بر اساس آن، بانک ها در پیش آگهی اعالم کرده بودند 
که ظرف هفته آینده، مبلغ ۱۲ هزار تومان بابت ارائه خدمات پیامکی، از 
حساب مشتریان خود کسر خواهند کرد. گفتنی است هزینه ساالنه ارسال 
پیامک های بانکی تاکنون ۱0 هزار تومان بوده که ۲0 درصد به آن افزوده 
شده است. در پیامک های اطالع رسانی که بانک ها در روزهای اخیر به 
مشتریان ارس��ال کرده اند آمده است: »برای برقراری سرویس پیامک 
بانکی سال ۹۸، از حساب شما مبلغ ۱۲ هزار تومان کسر می شود. عدم 

کفایت موجودی به معنای انصراف است.«

گرانی طال تقاضا و حباب سکه را 
کاهش داد

یک کارشناس بازار طال و سکه با اشاره به تأثیرگذاری افزایش قیمت های 
جهانی بر بازار داخلی گفت: افزایش قیمت طال و س��که در بازار داخلی 

کاهش تقاضا و افت حباب سکه را به همراه داشته است.
محمد کشتی آرای در رابطه با بازار طال و سکه در هفته گذشته گفت: بازار 
طال و سکه از روز شنبه تا چهارشنبه در ثبات کامل قیمت و شرایط روانی 
فعال بود که با توجه به اخبار و اتفاقات بین المللی در پی رشد قیمت طال 

در بازارهای جهانی روند صعودی به این بازار وارد شد.
این کارش��ناس بازار طال و سکه با بیان اینکه ارزش انس جهانی در روز 
چهارشنبه در حدود ۱۳40 دالر بوده است گفت: از روز پنجشنبه قیمت 
طال در بازارهای جهانی با رشد ۶0 دالری به محدوده ۱400 دالر رسیده 

است و این افزایش قیمت ثبات را از بازار طال و سکه ایران گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سکه تمام در ابتدای هفته چهار میلیون و ۶00 هزار 
تومان داد و ستد می شد که با افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی این 

ارزش به قیمت چهار میلیون و ۸00 هزار تومان رسید.
کش��تی آرای اظهار کرد: در ابتدای هفته هر مثقال طالی ۱۷ عیار یک 
میلیون و ۸۲0 هزار ارزش گذاری شده بود که در روز پنجشنبه این قیمت 
به ارزش یک میلیون و ۸۹0 هزار تومان و در حال حاضر به یک میلیون 
و ۹۲0 هزار تومان رسیده است و این در حالیست که هر گرم طالی خام 

۱۸ عیار از نرخ 4۳0 هزار تومان به نرخ 440 هزار تومان رسیده است.
این کارشناس بازار طال و سکه تاکید کرد: هر قطعه سکه نیم به ارزش 
دو میلیون و 4۸0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۸0 هزار تومان و 

سکه های یک گرمی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان داد و ستد می شود.
وی یادآور شد افزایش قیمت ها در بازار جهانی و به تبع آن در بازار داخلی 
کاهش تقاضا در بازار ایران را به همراه داشته و این موضوع عاملی شده 

تا حباب سکه با کاهش قیمت روبرو و به ارزش 4۱0 هزار تومان برسد.

 ادامه چالش ها در خصوص
10 درصد افزایش حقوق کارمندان

پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان 
۲0 درصدی بود که در الیحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش 
حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماه ها قبل 
مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحث ها و چالش های 
بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی 
که دولت موافقت چندانی نداش��ت افزایش حقوق را این گونه تصویب 
کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشس��تگان 400 هزار تومان 
افزایش یافته و دولت ۱0 درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند. جدای 
از تمامی اختالف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه 
اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه 
از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱0 درصدی مورد توجه است. 
دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی 
می تواند 400 هزار تومان را اعمال کند و در ۱0 درصد باقی مانده با مشکل 
تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر می تواند تا پنج درصد دیگر حقوق ها 
را رش��د دهد. توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲0 
درصد برای س��ال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت 
می توانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن 
چه نمایندگان پیشنهاد کرده اند افزایش 400 هزار تومانی است و در این 
حالت باید ۲4 هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان 400 هزار 
تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸.000 
میلیارد تومان دیگر باقی می ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد 
کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱0 درصدی نخواهد بود و فقط رشد 
پنج درصدی برای کارکنان باقی می ماند. در این شرایط مجلس معتقد 
اس��ت که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش 
حقوق شاغالن و بازنشسته ها در سال جاری منظور شده است که نشان 
می دهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان 400 هزار تومانی 
ثابت و ۱0 درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می کند. چالش حقوقی بین 
دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و با 
پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون 
است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداخت ها تخلف داشته است. 
در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون 
است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس 
ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررس��ی شود که هنوز ماجرای 

حقوقی شفاف نشده و در بالتکلیفی به سر می برد.

زمزمه افزایش وام مسکن مهر
 به ۵0 میلیون تومان

در حالی قرار اس��ت پرونده واحدهای مس��کن مهر فاقد مسئله امسال 
مختومه ش��ود که خبر می رسد با هدف تحقق وعده دولت، احتماال وام 

این طرح در برخی شهرها به ۵0 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
قرار است پروژه های مسکن مهر باقیمانده در کشور که تعداد آنها ۵00 
هزار واحد اعالم شده تا پایان امسال به اتمام برسد. طی ۷ ماه اخیر حدود 
۸0 هزار واح��د  از این طرح یعنی ماهانه ح��دود ۱۱400 واحد به اتمام 
رسیده و افتتاح شده است. تکمیل، افتتاح و بهره برداری از واحدهای طرح 
مسکن مهر در برخی مناطق کش��ور با کمبود منابع مالی مواجه است؛ 
برای حل این مش��کل به خصوص در ش��هرهای جدید با اتکا به منابع 
داخلی تالش هایی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد این راهکار 
نتوانسته تمام مش��کالت را حل کند،  چرا که گفته می شود وزارت راه و 
شهرس��ازی به دنبال افزایش وام مسکن مهر در برخی مناطق از 40 به 

۵0 میلیون تومان است.

عل�ی رغم  مخالفت  بس�یاری از نمایندگان مجلس و فعاالن اقتصادی در خصوص ش�یوه پرداخت ارز 4200 
گروه

تومانی برای واردات کاالهای اساس�ی و ضرورت اصالح این روش، س�خنگوی دولت از ادامه این سیاست و  اقتصادی
تصمیم قطعی دولت برای ماندگاری دالر دولتی تا پایان س�ال 98 خبر داده اس�ت. علی ربیعی روز گذشته در 
خصوص آخرین تصمیمات جلس�ه رییس جمهوری و وزرای اقتصادی که روز پنج شنبه با این موضوع برگزار 
ش�د گفت: »با توجه به کافی بودن ذخایر کاالهای اساس�ی، دولت تصمیمی برای حذف ارز دولتی از واردات کاالهای اساس�ی 

ندارد و اصالح این روش منوط به اصالح ساختارها در بودجه است که احتماال به سال های بعد موکول می شود.« 
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اخی�را تعدادی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص به مجلس، 
در س�فری به اس�تان هرم�زگان از نزدیک در جری�ان روند 
تش�ریفات ترخیص کاال قرار گرفتند. در طی این بازدید، در 
جلس�ه ای با حضور مس�ئوالن گمرک آمارهای از دپو کاال در 
گمرکات ارائه ش�ده اس�ت. بر این اس�اس، در حال حاضر و 
تا اواخر خرداد ماه ح�دود 101 هزار کانتینر در بنادر و مناطق 
آزاد و ویژه موجود اس�ت که طبق اعالم مسئوالن این تعداد 
کانتینر به عنوان میزان رس�وب کاال یک رکورد قابل توجه به 
حساب می آید. بر اساس گزارش تسنیم،  میزان رسوب کاال 
در بندر شهید رجایی بندر عباس حدود 78 هزار کانتینر است 
که با اختالف قابل توجهی در صدر فهرس�ت گمرکات کشور 
قرار گرفته است. همچنین  حدود 9 هزار کانتینر در بندر امام 
خمین�ی، ۵ ه�زار کانتینر در بندر بوش�هر، 4.۵ ه�زار در بندر 

خرمشهر و 2.4 هزار کانتینر در بندر چابهار دپو شده است.

دالیل مختلفی در خصوص رسوب کاال در گمرکات وجود دارد. نداشتن 
مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، به تنهایی به عنوان دلیل رسوب 4۵ 
درصد کاالهای وارداتی در گمرک مانده اعالم ش��ده است. همچنین 
مش��کالت بانکی و اس��نادی  از جمله مش��کل عدم انتقال مالکیت به 
عنوان دلیل 40 درصد کاالهای رس��وبی عنوان ش��ده است. از سوی 
دیگر ۵ درصد مشکالت نیز به پایان یافتن مهلت ثبت سفارش و عدم 
تمدید آن مربوط است. همچنین سایر دالیل رسوب کاال در بنادر قبل 
از اظهار نیز سهم ۱0 درصدی در چالش رسوب کاال را بر عهده داشته اند.
معاون فنی گمرک ایران در این خصوص با اشاره به دالیل رسوب کاال در 
بنادر و مناطق ویژه اقتصادی، گفت: »عالوه بر اینکه باید به این موضوع 
پرداخته شود که عوامل رسوب کاال در بنادر کشور چیست ؟ و این عوامل 
شناسائی ش��وند، باید به این نکته مهم توجه داشت که “ گمرک “ یک 

سازمان مجری بوده و باعث رسوب کاال در این اماکن نیست.«
ارونقی اظهار داش��ت: »بنده حاضرم با هر مرجعی که ادعا دارد گمرک 

باعث رسوب کاال می شود بحث کارشناسی داشته باشم و اثبات کنم که 
“ گمرک “ کوچکترین نقشی در رسوب کاال در بنادر و گمرکات نداشته 
اس��ت.« معاون فنی گمرک در ادامه افزود: »گرچ��ه گمرک و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش رس��وب کاال پیش��نهادات 
و راهکارهای الزم را ارائه داده اس��ت ولی بازهم تأکید می ش��ود، بهتر 
اس��ت مراجع متولی در این خصوص سریعًا تعیین تکلیف کنند. یکی از 
رویکردها این است برای اقالم دپو شده تصمیمی اتخاذ شود که  اقالم 
مورد نیاز با ثبت س��فارش و پرداخت حقوق ورودی تحت رویه واردات 
قطعی اظهار شوند و پس از انجام تشریفات گمرکی وارد کشور شوند.«

رویکرد دوم این است که این اقدام صورت نپذیرد و بنا به مالحظاتی ورود 
این کاالها به کش��ور انجام نشود. در هر دو صورت، مراجع تصمیم گیر 
هر دو رویکرد مشخص هست و نحوه اقدام نیز کاماًل تعریف شده است.  
ارونقی در انتها تاکید کرد، آنچه گمرک درخواست دارد این است که در 

خصوص این کاالها به قید فوریت تعیین تکلیف شود.

وزارت نی�رو، دس�تور قط�ع ب�رق تولیدکنن�دگان ارزهای 
دیجیتال را صادر کرد و از شرکتهای برق منطقه ای و توزیع 
نی�روی برق خواس�ت که با توج�ه به در پیش ب�ودن پیک 

تابستانی، نتیجه اقدامات خود را گزارش دهند.

بعد از مطرح شدن انتقادات بسیار بر روی تولید ارز دیجیتال با استفاده 
از برق ارزان قیمت دولتی، وزارت نیرو دستور قطع برق تولیدکنندگان 

ارزهای دیجیتال را صادر کرد. 
جذابیت های ارز دیجیتال و البته حاشیه سود باالیی که این روزها در 
بازارهای داخلی و جهانی پیدا کرده است، بسیاری از صاحبان ایده و به 
خصوص نسل جوان را به تولید و خرید و فروش واداشته است؛ با این 
یادآوری که ورود ارزهای دیجیتال نیز همانند هر پدیده دیگری که به 
اقتصاد و حوزه فناوری اطالعات ایران اضافه می شود، این روزها بی 

قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.
البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، از مدتها 
قبل اعالم کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال 
را تدوین می کند تا بلکه سند استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت 
این حوزه مهم و اثرگذار در بخش پولی و ارزی کشور داشته باشد؛ اما 
تا این لحظه، هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و اگرچه ده 
ماه پیش اعضای شورای عالی فضای مجازی اعالم کردند که پیش 
نویس سند ارزهای دیجیتال را به دولت ارائه داده اند اما تا این لحظه 
مصوبه و دستورالعمل مش��خصی از دولت در این حوزه منتشر نشده 
اس��ت. البته بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته، الزامات و ضوابط 
حوزه رمزارزها را برای رسیدن به یک استراتژی واحد رونمایی کرد و 
آن را در معرض قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز که سه ماه 
از سال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر وضعیت نظرخواهی ها 

و جمع بندی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نشده است.
اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت، موضوع بالک چین 

و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه 
فناوری مالی ب��ه مرکز ملی فضای مجازی و ش��ورای عالی فضای 
مجازی ابالغ شد و در همین راس��تا مرکز ملی فضای مجازی با ۱4 
ارگان از جمله بانک مرکزی، س��ازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، وزارت اقتص��اد، قوه قضائیه، نیروی 
انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش های مجلس، جلساتی را به منظور 
هماهنگی و هم افزایی تش��کیل داد و در این جلس��ات تاکید شد که 
باید برای این حوزه رگوالتوری انجام شود؛ چرا که آن زمان مقامات 
دولتی بر این باور بودند که در آینده بس��یاری از سرمایه ها در بستری 

مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد.
به گزارش مهر، با این وجود و آنگونه که برخی مقامات مسئول در این 
حوزه می گویند، در فاصله سال های ۹۲ تا ۹4 هیچکدام از دستگاه ها در 
حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی 
و تبیین سیاست های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده 
مرکز ملی فضای مجازی بوده است؛ اما در عین حال پژوهش ها ادامه 
داش��ت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این 
حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک ب��ه نقل و انتقاالت مالی در 

زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای 
دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح و از ارگان های 
مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد. حدود ده ماه پیش، معاون تنظیم 
مقررات شورای عالی فضای مجازی اعالم کرده بود که پیش نویس 
سند ارزهای دیجیتال آماده ش��ده و در جلسات آن روزهای شورای 
عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاس��ت جمهوری در حال 

طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است.
مجید حس��ینی نژاد، عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران در گفتگو با مهر گف��ت: »تولید ارزهای 
دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأس��فانه هیچ گونه نظارتی هم بر 

روی آن صورت نمی گیرد؛ این در ش��رایطی است که عمده کشش 
تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده 

غیرمجاز از برق های ارزان قیمت است.«
وی افزود: »بررسی ها نشان می دهد که دستگاه های معمولی تولید 
ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲00 دالر هزینه دارند که با توجه به 
اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعالم کرده است، این دستگاه ها از 
سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران می شود و به نرخ ۳00 دالر فروخته 

می شود؛ پس ۱00 دالر سود، نصیب قاچاقچیان می شود.«
حس��ینی نژاد گفت: »دولت باید هر چه سریع تر سیاست خود در این 
حوزه را مش��خص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در 
شرایطی اس��ت که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می توان بر 
اس��اس همین ضوابط و دس��تورالعمل ها، ارز دیجیتال تولید کرده و 
بازگشت سرمایه مناسبی هم داش��ته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق 
دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی 
ثابت بماند ۲00 درصد س��ود دارد. یعنی هر ۱00 هزار دالر س��رمایه 

گذاری، معادل ۲00 هزار دالر برداشت خواهد کرد.«
وی اظهار داشت: »دولت باید هر چه سریع تر سند و استراتژی به روز، 
کارآمد و مش��خصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین 
و اجرا کند و عوائد ناش��ی از آن را نیز مورد به��ره برداری قرار دهد؛ به 
خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند 
درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.« عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران، گفت: »حتی می توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه 

برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.«
بر اساس آمار رسمی، ۳00 میلیارد دالر، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه 
در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. 
این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸0 تریلیون دالر است. 
کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دالر، تجارت بر 

پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده اند.

جزییات رسوب کاال در بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال صادر شد



ابالغ اخطاريه/احضاريه حضور در جلسه رسيدگي براي حسن چام
خواهان/شاكي: صادق سليماني خوانده/متهم: حسن چام خواسته/اتهام: تامين خواسته - مطالبه وجه  تاريخ حضور: 1398/05/07ساعت 
حضور : 11:30 در خصوص دعوي صادق س�ليماني به طرفيت ش�ما مبني بر مطالبه وجه بابت ... و تامين خواس�ته در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي دراين شعبه حاضر شويد.
شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به مجهول المکان
به مجهول المکان آقای ايرج نظری  برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ می شود در خصوص 
دادخواس�ت تقديمی آقای ابراهيم قبادی با وكالت آقای ناصر بازوند با موضوع مطالبه وجه جهت رس�يدگی در تاريخ 1398/04/22 راس 

ساعت 11 صبح  در اين شعبه حاضر شويد
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-زهرا 
نظری پور

آگهی ابالغ وقت رسيدگی به مجهول المکان
به مجهول المکان آقای آرش انوبيده احمدی فرزند جبار برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ 
می ش�ود در خصوص دادخواس�ت تقديمی خانم فلک ناز قائدرحمتی با موضوع مطالبه مبلغ جهت رسيدگی در تاريخ 1398/05/09 راس 

ساعت 10 صبح در اين شعبه حاضر شويد
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-زهرا 
نظری پور

اجرائيه
خواهان/ش�اكي: حس�ن قالبي حاجي وند خوانده/متهم: عليرضا صفرخانلو خواس�ته/اتهام: مطالبه وجه چک - تامين خواس�ته بموجب 
درخواس�ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9809976715300021 محکوم عليه محکوم است به پرداخت 7000000 
تومان بابت اصل خواسته و220000 تومان بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چک 1395/9/25 لغايت وصول ان و 
حق اجرا به عهده محکوم عليه می باشد محکوٌم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتيبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي كند كه اجرا حکم و استيفا محکوٌم به از آن ميسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر دراموال مذكور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نمايد واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(.4-خودداري محکوم عليه ازاعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي1394(5-انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال 
براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 
قانون نحوه اجراي محکوميت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه شود آزادي محکوٌم عليه از زندان منوط به 
موافقت محکوٌم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محکوٌم عليه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(«
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان دورود - سپيده 
پادروند

دادنامه
پرونده كالس�ه 9709986715400622 ش�عبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصميم نهايی ش�ماره 9809976715400204  
خواهان: آقای جهانگير لرس�تاني نژاد  فرزند عباس به نش�اني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - خ 45 متري جنب ثبت 
احوال ك ميعاد 5 خوانده: خانم سعاد بوعذار  فرزند سليمان به نشاني استان خوزستان-شهرستان بندرماهشهر-بندرامام خميني-  خواسته 
ها: 1. تامين خواسته 2. مطالبه وجه چک گردشکار:پس از وصول دادخواست و ثبت به كالسه فوق به تصدی امضاء كنندگان ذيل مبادرت 
به صدور رأی می نمايد.  رأی شورا  در خصوص دادخواست خواهان آقای جهانگير لرستانی نژاد فرزند عباس بطرفيت خوانده آقای سعاد 
بوعذار فرزند سليمان به خواستۀ مطالبه مبلغ 4/000/000 تومان بابت وجه يک فقره چک شماره 674784 با احتساب خسارات دادرسی و 
تأخير تأديه به شرح دادخواست تقديمی با عنايت به محتويات پرونده و نظر به وجود اصل چک و گواهينامه عدم پرداخت آن در يد خواهان 
كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده سعاد بوعذار داشته و با توجه به اينکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رسيدگی در جلسه ی شورا حاضر نشدند 
و دليلی بر برائت ذمه خود به اين مرجع ارائه نداد لذا شورا دعوا را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 198-515-519 قانون آيين دادرسی 
مدن�ی و م�واد 312-315 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصالحی 82 خوان�ده را به پرداخت 1. مبلغ 4/000/000 
تومان بابت اصل خواسته 2. مبلغ 182/230 تومان بابت هزينه های دادرسی 3. پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ چک 97/11/4 لغايت 
وصول آن بر مبنا شاخص تورم اعالمی بانک مركزی كه اجراء احکام مکلف به محاسبه آن است محکوم می نمايد.رأی صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی دادگستری  

شهرستان دورود می باشد.  
علی اميدی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دورود

دادنامه
پرونده كالسه 9709986715100408 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصميم نهايی شماره   خواهان: آقای حسين ميرزائي  
فرزند علي با وكالت آقای ناصر بازوند فرزند حس�نعلي به نش�اني استان لرستان -  شهرس�تان دورود -  شهر دورود - خيابان 45 متري-
روبروي كميته امداد - ساختمان نگين -طبقه 2  خوانده: آقای ياور پاپي  فرزند هوشنگ به نشاني مجهول المکان  خواسته ها:  1. تامين 
خواسته 2. مطالبه وجه سفته  راٌی شورا:  گردشکار:پس از وصول دادخواست به كالسه فوق بتصدی امضاء كنندگان ذيل مبادرت به صدور 
راٌی می نمايد.  در خصوص دادخواست خواهان آقای حسين ميرزايی  فرزند علی با وكالت آقای ناصر بازوند  به طرفيت خوانده آقای ياورپاپی 
فرزند هوشنگ و بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 13400000 تومان ناشی از سه فقره سفته به انضمام خسارات ناشی از دارسی وتاخير تاديه  
با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و  وجود3 فقره س�فته به ش�ماره 395766 به مبلغ 5/000/000 تومان و395764 به 
مبلغ 5/000/000 تومان و395763 به مبلغ 5/000/000 تومان  در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اينکه خوانده عليرغم 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دليلی بربرائت ذمه خود به اين مرجع ارائه نداده است  لذا شورابه استناد مواد 198، 515 ، 519 
،  ق.آ.د.م  و مواد 208 و 209 قانون تجارت حکم به محکوميت خوانده به پرداخت  مبلغ 13400000ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
189750 تومان بابت هزينه دادرسی و مبلغ 441600 تومان بابت حق الوكاله وكيل وپرداخت  خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست سفته 
ها 97/7/23 لغايت وصول آن بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مركزی كه اجرا ی احکام مکلف به محاسبه آن است صادر واعالم 
می دارد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه وسپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 

عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد. /ا
 محمد آصف ظفری – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دورود

دادنامه
پرون�ده كالس�ه 9709986639700252 ش�عبه س�وم دادگاه عموم�ي حقوق�ي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصمي�م نهايی ش�ماره 
9709976639700657  خواهان: آقای سيروس بهلولي فرزند شکراله با وكالت آقای ناصر بازوند فرزند حسنعلي به نشاني استان لرستان 
- شهرستان دورود - شهر دورود - خيابان 45 متري-روبروي كميته امداد - ساختمان نگين -طبقه 2  خواندگان:  1. آقای عزت اله عباسي 
2. آقای ميالد عباسي همگي به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار :  پس از وصول دادخواست و ثبت بکالسه 
فوق بتصدی امضاء كننده ذيل مبادرت بصدور  رأی  می نمايد.  »رأی دادگاه«  در خصوص دادخواست آقای سيروس بهلولی فرزند شکراله با 
وكالت آقای ناصر بازوند به طرفيت آقايان عزت اله عباسی و ميالد عباسی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 26/000/000 تومان بابت فروش 260 
تن سنگ كوپه از قرار هر تن 100/000 تومان با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخير تأديه بدين شرح كه وكيل خواهان به شرح متن 
دادخواست و در جلسه رسيدگی اظهار داشته موكل بنده بابت فروش 260 تن سنگ كوپه )خام( مبلغ 26/000/000 تومان از خواندگان طلبکار 
می باش�د و نامبردگان از پرداخت بدهی خود امتناع می نمايند لذا با تقديم اين دادخواس�ت و مستندا به شهادت شهود، سوگند موكلم و 
فاكتورهای شركت موكل تقاضای صدور حکم به محکوميت خواندگان به شرح ستون خواسته را دارم.خواندگان با وصف ابالغ قانونی اخطاريه 
از طريق نشرآگهی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دليلی مبنی بر پرداخت بدهی خود ارائه ننموده اند عليهذا با توجه به اوراق و محتويات 
پرونده و نظر به اينکه اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواهان وتصوير مصدق فاكتورهای صادره از معدن سنگ مرمريت آذرخش داللت 
بر فروش مقدار 260 تن سنگ به مبلغ 26/000/000 تومان به خواندگان دارد و خواندگان دليلی مبنی بر پرداخت وجه مذكور و برائت ذمه خود 
ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخيص و مستندا به مواد 10- 183 – 219- 220 و 265 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت 1- مبلغ 260/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ 7/451/000 ريال بابت هزينه دادرسی 3- مبلغ 5/040/000 ريال بابت 60 درصد حق الوكاله وكيل مرحله بدوی 4- خسارت تأخير 
تأديه اصل خواسته از تاريخ تقديم دادخواست )97/6/20( تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعالمی بانک مركزی كه در مرحله اجرا 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نمايد.رأی صادره غيابی وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف 

20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان لرستان می باشد. /ز
 علی اميدی - دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود       

دادنامه
پرون�ده كالس�ه 9709986639700253 ش�عبه س�وم دادگاه عموم�ي حقوق�ي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصميم نهايی ش�ماره 
9709976639700676  خواهان: آقای سيروس بهلولي فرزند شکراله با وكالت آقای ناصر بازوند فرزند حسنعلي به نشاني استان لرستان - 
شهرستان دورود - شهر دورود - خيابان 45 متري-روبروي كميته امداد - ساختمان نگين -طبقه 2  خوانده: آقای حبيب هاشمي به نشاني 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار :  پس از وصول دادخواست و ثبت بکالسه فوق بتصدی امضاء كننده ذيل مبادرت 
بصدور  رأی  می نمايد.  »رأی دادگاه«  در خصوص دادخواست آقای سيروس بهلولی فرزند شکراله با وكالت آقای ناصر بازوند به طرفيت آقای 
حبيب هاشمی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 27/500/000 تومان ناشی از فروش سنگ كوپه به انضمام مطلق خسارات ناشی از دادرسی 
بدين شرح كه وكيل خواهان به شرح متن دادخواست در جلسه رسيدگی اظهار داشته موكل مبلغ 27/500/000 تومان بابت فروش سنگ 
خام كوپه به خوانده از ايشان طلبکار است لذا با توجه به اينکه خوانده از پرداخت بدهی خود امتناع می نمايد، مستنداً به دادخواست، فاكتور 
پيوست و گواهی گواهان تقاضای صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته وخسارات دادرسی مورد استدعاست، خوانده با 
وصف ابالغ قانونی اخطاريه )از طريق نشر آگهی( در جلسه رسيدگی حاضر نشده است،عليهذا با توجه به اوراق و محتويات پرونده و نظر به 
اينکه،تصوير مصدق فاكتورهای پيوست دادخواست و مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواهان داللت بر بدهی خوانده به خواهان به 
ميزان خواسته بابت فروش سنگ دارد و خوانده در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دليلی مبنی بر پرداخت بدهی و تحصيل برائت ذمه خود 
ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت وموجه تشخيص و مستنداً به مواد 10- 183- 219- 220- و265 قانون مدنی و مواد 198 و 519 
قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 1-مبلغ 275/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 8/105/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نمايد.رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان لرستان می باشد. /
 علی اميدی - دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود        

دادنامه
پرون�ده كالس�ه 9409986644000476 ش�عبه 101 دادگاه كيف�ري دو شهرس�تان دورود ) 101 جزاي�ي س�ابق( تصمي�م نهاي�ی ش�ماره 
9809976639200040  1. خانم طيبه عزيزي فرزند ماشاءاهلل متهم، به نشاني بلوار الغدير كوچه بنفشه سوم ساختمان پاسارگاد طبقه اول 
واحد س�وم 2. آقای جعفر مطيعي تواندش�تي متهم، با وكالت آقای محمدحسين ابراهيمي نيا فرزند حسن رضا به نشاني دورود بلوار معلم 
جنب بنياد شهيد طبقه اول  3. آقای غالمعباس قاضي زاده فرزند فرهاد شاكی، با وكالت خانم طيبه عزيزي فرزند ماشاءاهلل به نشاني بلوار 
الغدير كوچه بنفشه سوم ساختمان پاسارگاد طبقه اول واحد سوم   اتهام: ايراد صدمه بدني غيرعمدي بر اثر حوادث كار گردشکار: دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه در خصوص تقاضاي واخواهي 
محمد حسين ابراهيمي نيا به وكالت از جعفر مطيعي تواندشتي نسبت به دادنامه شماره 234 � 950 صادره از اين شعبه دادگاه كه طي آن 
جعفر مطيعي تواندشتي )مديرعامل شركت كارخانه سيمان( به اتهام عدم رعايت نظامات ايمني مربوط به كار منتهي به ايراد صدمه بدني 
غير عمدي موضوع شکايت غالمعباس قاضي زاده با وكالت طيبه عزيزي عالوه بر پرداخت مبالغي ديه در حق شاكي به پرداخت دويست 
برابر حداقل دستمزد روزانه يک كارگر به عنوان جزاي در حق دولت محکوم شده است ، با توجه به دفاعيات موجه وكيل واخواه و اين كه 
با استعالم به عمل آمده مشخص گرديده كه مدير عامل وقت واخواه نبوده و شخصي به نام مهرزاد پور كريم بوده است ، لذا واخواهي وكيل 
وارد اس�ت و به اس�تناد ماده 406 از قانون آيين دادرس�ي كيفري مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را فسخ و به استناد اصل 37 از قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران رأي بر برائت محکوم عليه )واخواه(صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان لرستان مي باشد و ليکن در خصوص اتهام مهرزاد پور كريم فرزند اكبر ، مدير عامل 
وقت كارخانه سيمان )90/9/17( فعالً متواري ، داير بر عدم رعايت نظامات ايمني مربوط به كار منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي موضوع 
شکايت طيبه عزيزي به وكالت از غالمعباس قاضي زاده ، با توجه به محتويات پرونده و مفاد كيفرخواست صادره به شماره 2048 � 971043 
و عدم حضور متهم در جلسات دادرسي عليرغم انتشار آگهي ، و اين كه طبق استعالم به عمل آمده ، متهم در زمان وقوع جرم مديرعامل 
شركت كارخانه سيمان دورود بوده است )صفحه123 پرونده( از نظر اين شعبه دادگاه مجرميت متهم ثابت است ، لذا به استناد مواد 19 ، 448 
، 488 549 ، 555 ، 559 ، 568 ، 647 از قانون مجازات اسالمي مصوب 1/2/92 و مواد 91 ، 95 ، 176 از قانون كار متهم موصوف را بابت جنبه 
خصوص جرم به پرداخت ده درصد از ديه كامل مرد مس�لمان بابت شکس�تگي مهره چهارم كمري )ال فور( در ستون فقرات ، سي و چهار 
درصد از ديه كامل بابت شکستگي استخوان كف پايي اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم پاي راست به همراه دررفتگي مفاصل استخوان هاي 
مذكور و آسيب بافت نرم و محدوديت حركتي شديد در مفاصل پنجه پاي راست ، سيزده درصد و سي و سه صدم درصد از ديه كامل بابت 
خردشدگي انتهاي تحتاني استخوان درشت ني ساق پاي چپ ، هشت درصد از ديه كامل بابت ارش محدوديت حركتي درمان ناپذير و آسيب 
بافت نرم در ناحيه ساق پاي چپ و هشت درصد از ديه كامل بابت شکستگي انتهاي تحتاني استخوان زنداعلي در ناحيه مچ دست راست 
در حق غالمعباس قاضي زاده محکوم مي نمايد كه شركت متبوع متهم موظف و مکلف به پرداخت آن )ديه( است و بابت جنبه عمومي جرم 
متهم را به پرداخت سيصد برابر حداقل دستمزد روزانه يک كارگر به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي نمايد رأي صادره نسبت 
به متهم مهرزاد پور كريم غيابي و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز 

از تاريخ انقضاء مهلت واخواهي قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان لرستان مي باشد./.س
 فرج مير آزادی -  رئيس شعبه 101 دادگاه كيفری 2 شهرستان دورود

 آگهی حصر وراثت
حاجی حسين نورانی دارای شناسنامه شماره 214 به شرح دادخواست به كالسه 294-98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان مرادحسين عاروان دارای شناسنامه شماره 68  در تاريخ 02/20 /98 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  حاجی حسين نورانی دارای شناسنامه شماره 214 )برادر متوفی(. و مرحوم ورثه ديگری 
ندارد. اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در يک نوبت  پي در پي ماهي يکمرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی 

دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امير فالحی - رئيس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

  آگهی حصر وراثت
سيده فرشته موسوی دارای شناسنامه شماره 4210193275 به شرح دادخواست به كالسه 333-98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيدمحمد موسوی دارای شناسنامه شماره 11909  در تاريخ 03/08 /98 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  سيده سکينه موسوی دارای شناسنامه شماره 311 )مادر متوفی(. سيده 
فرشته موسوی دارای شناسنامه شماره 4210193275 )همسر متوفی(. سيده مبينا موسوی دارای شناسنامه شماره 4210885045 )برادر 
متوفی(. و مرحوم ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت  پي در پي ماهي يکمرتبه آگهی 
می نمايد تا هركس�ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد .
امير فالحی - رئيس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

  آگهی حصر وراثت
عذرا صفرپور دارای شناسنامه شماره 496 به شرح دادخواست به كالسه 310-98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان فريد جودكی دارای شناسنامه شماره 336  در تاريخ 06/12 /96 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :  عذرا صفرپور دارای شناسنامه شماره 496 )مادر متوفی(. و مرحوم ورثه ديگری ندارد. 
 اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت  پي در پي ماهي يکمرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا 

وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امير فالحی - رئيس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

  آگهی حصر وراثت
عش�رت نباتی دارای شناسنامه شماره 493 به ش�رح دادخواست به كالسه 369-98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان علی اكبر نباتی دارای شناسنامه شماره 93  در تاريخ 03/30 /70 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :  جهان رحيمی دارای شناسنامه شماره 93 )همسر متوفی(. عشرت نباتی دارای شناسنامه 
ش�ماره 493 )مادر متوفی(. محمدرضا نباتی دارای شناسنامه شماره 4218732833 )فرزند متوفی(. حسين علی نباتی دارای شناسنامه 
شماره 4218732841 )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه ديگری ندارد.  اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در يک نوبت  
پي در پي ماهي يکمرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امير فالحی - رئيس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

512/1 مفقودی
برگ سبز و سند كمپانی موتور سيکلت مدل 1392 سيستم تيپ NAMI-CDI200CC به شماره 
 200D9200578***RADANBE 0197 و شماره تنهNBE014127 پالك 766/61184 شماره موتور

به نام آقای حسن پای سخن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
فيروزه

511/14 آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده كالسه اجرائی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/9/970561 آقای سعيد شجاعی 
محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 3/418/144/448 ريال در حق محمد كاظم خانی و خانم فاطمه معينی اقطاعی و نيز مبلغ 170/907/222 
ريال نيم عش�ر دولتی نظر به اينکه محکوم عليه نس�بت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح 
ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده 
در تاريخ 98/4/18 از ساعت 10/30 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظيم 
سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزايده: سه دانگ و 2466 ده هزارم يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب آپارتمان متعلق به محکوم عليه واقع در ملک 
آباد، خيابان قدس 14 پالك 5 طبقه 5 دارای پالك ثبتی 56101 فرعی از 4 اصلی قطعه 5 تفکيکی مفروز و مجزی شده از 3056 فرعی از اصلی مذكور 
بخش 9 مشهد، واقع شده در يک مجموعه 5 واحدی با موقعيت شمالی، همکف شامل فيلتر ورودی، راه پله شيشه سکوريت، پاركينگ مشاعی و 
انباری ها و طبقات اول الی پنجم هر كدام واحد مسکونی، عرصه ملک موقوفه و متراژ آپارتمان 143/26 مترمربع كه مقدار 3/17 مترمربع آن تراس 
مسقف است، پذيرايی كف پاركت، سه خواب، كف پاركت، كاغذ ديواری، جکوزی در حمام، سيستم گرمايش كولر گازی و گرمايش پکيج و رادياتور 
و امتيازات آب، برق و گاز مستقل، انباری به مساحت 4/03 مترمربع در همکف، درب پاركينگ ريموتی و آسانسور و با قدمت حدود 13 سال كه 
ششدانگ آپارتمان مطابق با نظريه هيئت 5 نفره كارشناسی به مبلغ 10/170/000/000 ريال، و به ميزان فوق به مبلغ 5/503/121/639 ريال )مجموع 

محکوم به و رهن بانک( به فروش می رسد. 
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سيد محمدرضا تشنگر

511/15 آگهی مزايده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده كالسه اجرائی صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/4/951641 شركت كاشی و سراميک 
اطلس شرق محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 3/702/168/482 ريال در حق بانک ملت و نيز مبلغ 185/108/434 ريال نيم عشر دولتی 2- مبلغ 
500/000/000 ريال بابت كالسه پرونده 900286 شعبه اول اجرای احکام كيفری دولتی نظر به اينکه محکوم عليه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی 
نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط كارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 98/4/18 از ساعت 10 الی 10/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد 
مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قيمت ارزيابی شده 
شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از 
برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس 
از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: 4160 ده هزارم يک دانگ مشاع از ششدانگ اعيان و منافع استيجاری 
عرصه ملک با كاربری صنعتی متعلق به محکوم عليه به مساحت 926/8 مترمربع دارای پالك ثبتی 3971 فرعی از 230 اصلی بخش 5 واقع در 
مشهد ابتدای جاده طرق )ده غيبی( جنب ايوان گاز، شركت توليدی كاشی و سراميک اطلس شرق شامل 2 قسمت الف( محدوده كارگاه توليدی به 
مساحت 4422/4 مترمربع شامل ساختمان های خدماتی، كارگاهی، راه دسترسی آسفالته، فضای سبز درخت كاری شده استخر و... و ب( زمين باير 
پشت كارگاه توليدی به مساحت 4842/4 متر مربع با راه دسترسی از خيابان مجاور كارخانه قسمت از اعيان احداثی فی المجموع به مساحت 2400 
مترمربع می باشد و حدود 3 مترمربع اعيان احداثی فاقد گواهی پايان كار می باشد. دارای اشتراك برق 70 كيلووات فاقد اشتراك گاز و اشتراك آب 
)پروانه احداث چاه لحاظ نشده است( مجموعه در حال حاضر مجموعه غير فعال و تعطيل می باشد كه ششدانگ ملک مطابق با نظريه كارشناس به 

مبلغ 60/600/000/000 ريال برآورد كه به ميزان فوق به مبلغ 4/202/168/482 ريال به فروش می رسد. 
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سيد محمدرضا تشنگر

512/37 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه  خانم مريم كلوئی داراي شناس�نامه شماره 13 به شرح دادخواست به كالس�ه2/980165 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر عطائی به شناسنامه 311 در تاريخ 1398/2/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مريم كلوئی ش.ش13 ت.ت1361/5/5 صادره از مشهد همسر متوفی 2- سجاد عطائی ش.ش0927827786 
ت.ت1384/8/29 صادره از مشهد فرزند متوفی3- سحر عطائی ش.ش 0928840743 ت.ت1386/6/24 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- سعيد 
عطائی ش.ش0960815287 ت.ت1393/4/10 صادره از مشهد فرزند متوفی5- سهيل عطائی ش.ش0961253703 ت.ت 1395/2/25 صادره از 
مشهد فرزند متوفی6- مريم اربابی ش.ش 122 ت.ت 1314/7/1صادره از فريمان مادر متوفی  اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
رئيس شورا- شعبه 2 شوراي حل اختالف  شهرستان فريمان

512/38 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي مهدی دهپاشی داراي شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به كالسه 980059 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان حوا خوجه علی به شناسنامه 808 در تاريخ 1397/4/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: شادروان مرحومه حوا خوجه علی فرزند غالم ش.ش. 808 صادره  زابل به تاريخ 1397/4/10 در آخرين اقامتگاه 
خود واقع در شهر ستان سرخس فوت نموده ، به استناد استعالم مورخه 1398/1/21 به شماره 19/127/98/232،اداره ثبت احوال شهرستان سرخس 
نامبرده دارای وارث نمی باشد در صورتيکه متوفی دارای وارث  می باشد ظرف مدت قانونی به شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان سرخس واقع 
در طبقه همکف دادگستری مراجعه ومدارك خودرا ارائه نمايند. در غير اينصورت )طبق ماده 866 قانون مدنی در صورت نبودن وارث امر تركه 
متوفی راجع به حاكم است( وقوانين مرتبط با آن عمل خواهد شد . اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف شهرستان سرخس

512/39 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه خانم گلثوم مسبوقی فريمانی  داراي شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به كالس�ه 980121ح1 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علی شرعی فريمانی به شناسنامه 64 در تاريخ1398/3/5  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- گلثوم مسبوقی فريمانی ش.ش 0849441889 ت.ت53/1/19 /عباس وزينب / صادره از فريمان 
همسر متوفی 2- الهه شرعی فريمانی ش.ش0840234023 ت.ت79/3/6 علی گلثوم/صادره از فريمان فرزند متوفی3 – يگانه شرعی فريمانی 
ش.ش0840337043 ت.ت85/3/5/ علی گلثوم/صادره از فريمان فرزند متوفی4- فاطمه شرعی فريمانی ش.ش0840411340 ت.ت89/10/29/ 
علی گلثوم/صادره از فريمان فرزند متوفی 5- محمد طاها شرعی فريمانی ش.ش0840475675 ت.ت93/11/24/ علی گلثوم/صادره از فريمان 
فرزند متوفی  اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 

دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
از طرف قاضی شورا- شعبه يک شوراي حل اختالف شهرستان فريمان

512/40 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه خانم معصومه محمدی بايگی داراي شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست به كالسه ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان سيد احمد محمدی بايگی به شناسنامه 7768 در تاريخ 97/6/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- معصومه محمدی بايگی ش.ش 106ت.ت1362 صادره از تربت حيدريه همسر متوفی2- سيد محمد 
حسين محمدی بايگی ش.ش0981160220 ت.ت1394 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفی3- سيد مهدی محمدی بايگی ش.ش0691259003 
ت.ت1387 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفی4- س�يد رضا محمدی بايگ�ی ش.ش0981700845 ت.ت1396 صادره از تربت حيدريه فرزند 
متوفی5- شهر بانو جليل زاده بايگی ش.ش 11 ت.ت 1318 صادره از تربت جام مادر متوفی اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه 10 شوراي حل اختالف شهرستان بايگ

512/41 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي يونس خسروی داراي شناسنامه ش�ماره 0925090352 به شرح دادخواست به كالسه 980088 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد خسروی به شناسنامه 6439563793 در تاريخ98/2/15  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- اسمعيل خسروی فرزند محمد ش.ش15 و كد ملی 6509699885پدر متوفی2- عفت 
امانی فاردقی فرزند محمد ش.ش929 كد ملی 6509429561 همسر متوفی 3- يونس خسروی  كد ملی0925090352 فرزند متوفی 4- ياسمين 
خسروی كد ملی 09295339951  فرزند متوفی اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هركس�ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاريخ نش�ر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 11 شوراي حل اختالف رشتخوار

512/42 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه  خانم نسرين قربانی فر  داراي شناسنامه شماره 371 به شرح دادخواست به كالسه 2/980091 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قربان قربانی فر  به شناسنامه 447 در تاريخ 1393/11/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سيما پرسنده خيال فرزند عزت اهلل ش.ش147 ت.ت1366/6/30 صادره از تايباد همسر متوفی 2- رعنا 
قربان�ی فر فرزند قربان ش.ش0721669311 ت.ت1393/12/6 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- ابراهيم قربانی فر فرزند اس�معيل ش.ش201 
ت.ت1327/5/10 صادره از تربت جام پدر متوفی  اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هركس�ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاريخ نش�ر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادرخواهد شد0
از طرف قاضی شورا شعبه دو شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

512/43 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي مصيب بيضائی احس�ان آباد داراي شناس�نامه شماره 0870353446 به شرح دادخواست به كالس�ه 98/154ش1 ازاين شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم بتول دلفراز به شناسنامه 6359260662 در تاريخ1396/6/4  دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مصيب بيضائی احسان آباد ش.ش0870353446 ت.ت1350/5/20 صادره 
از قوچان فرزند متوفی2- فرهاد بيضائی احسان آباد ش.ش0872351661 ت.ت1355/5/5 صادره از قوچان فرزند متوفی3- منيره بيضائی احسان 
آباد ش.ش0872434303 ت.ت1361/4/1 صادره از قوچان فرزند متوفی4- مينا بيضائی احسان آباد ش.ش0872510921 ت.ت1364/1/1 صادره از 
قوچان فرزند متوفی5- علی بيضائی احسان آباد ش.ش0872964329 ت.ت1365/12/28 صادره از قوچان فرزند متوفی6- سکينه بيضائی احسان 
آباد ش.ش6359262320 ت.ت1347/4/5 صادره از فاروج احسان آباد فرزند متوفی اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه اول شوراي حل اختالف قوچان

512/44 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه خانم ام البنين جعفری علی آبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 0871169029 به شرح دادخواست به كالس�ه 980026ش1 ازاين شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم ابوالفضل شادمان به شناسنامه12221  در تاريخ1398/3/7  دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- عاطفه شادمان ش.ش08602966911 ت.ت1372/1/24 صادره از قوچان 
فرزند متوفی2- فاطمه شادمان ش.ش0860296921 ت.ت1372/1/24 صادره از قوچان فرزند متوفی3- امير محمد شادمان ش.ش 0860723781 
ت.ت 1382/5/9 صادره از قوچان فرزند متوفی4- ام البنين جعفری علی آبادی ش.ش 0871169029 ت.ت 1350/4/2 صادره از قوچان همس�ر 
متوفی  اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد 

و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه اول شوراي حل اختالف قوچان

512/45 آگهی حصر وارثت
نظر به اينکه سحر ضيغمی اول فرزندغالمرضا كالسه پرونده 7/98/277 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته محمد نصر آبادی فرزند علی به 
ش.ش 0793115876 مورخه97/12/13 مرحوم شده و ورثه حين الفوت عبارتند از:1- بتول نصر آبادی فرزند متوفی 2- امير نصر آبادی فرزند متوفی 
3- عاطفه نصر آبادی فرزند متوفی4- مريم نصر آبادی فرزند متوفی5- آذر نصر آبادی فرزند متوفی 6- بهزاد نصر آبادی فرزند متوفی- اينک در 
خواست مزبور يک نوبت آگهی تاهركسی اعتراضی دارد ويا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف يکماه به شورا تقديم و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هفتم شورای حل اختالف سبزوار
آگهی ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سياهکل

نظر به اينکه در اجرای مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 ايين نامه اجرايی ان متقاضی ذيل با ارايه اسناد و امالك عادی و اسناد مشاعی 
درخواست صدور سند مالکيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 
مجلس ش�ورای اس�المی مطرح و نهايتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکيت گرديده است لذا 
مراتب به اس�تناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی اگهی ميگردد.  قريه 
ديلمان سنگ اصلی 11 بخش 16 گيالن 1- پالك 1587 مفروز از 447 در مالکيت اقای احمد نباتی ديلمی 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر يک باب انباری به مساحت 685/43 مترمربع از مالکيت مرحوم 
كاكا قلی عباسی  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکين مشاع نسبت به اصل و حدود 
و مفروزی پالك فوق واخواهی داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهکل تحويل و ظرف مدت يک ماه به مراجع قضايی صالحه دادخواست 
تسليم و گواهی ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذكور 
برابر مقررات نس�بت به صدور سند مالکيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 

98/3/18  تاريخ نوبت دوم: 98/4/1  
306   رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهکل- همايون فالحتکار
آگهی ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سياهکل

نظ�ر ب�ه اينکه در اجرای م�واد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تکلي�ف وضعيت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می و ماده 13 ايين نامه اجرايی ان متقاضی ذيل با ارايه اسناد و 
امالك عادی و اس�ناد مش�اعی درخواس�ت صدور س�ند مالکيت نموده و پرونده مورد نظر در 
هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس ش�ورای اس�المی مطرح و نهايتا منجر به 
صدور رای جهت اخذ س�ند مالکيت گرديده اس�ت لذا مراتب به اس�تناد ماده 3 قانون مذكور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی اگهی ميگردد.  قريه ديلمان س�نگ اصلی 11 بخش 
16 گي�الن 1- پ�الك 1586 مفروز از 447 در مالکيت اقای حميد نباتی ديلمی شش�دانگ يک 
قطعه زمين مش�تمل بر اعيان احداثی به مس�احت 349/20  مترمرب�ع از مالکيت مرحوم كاكا 
قلی عباس�ی  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکين مش�اع نسبت به اصل و 
حدود و مفروزی پالك فوق واخواهی داش�ته باش�د ميتوانند از تاريخ انتشار اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس�ناد شهرس�تان س�ياهکل تحويل و ظرف مدت يک ماه به 
مراجع قضايی صالحه دادخواس�ت تسليم و گواهی ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذكور برابر مقررات نس�بت به صدور سند مالکيت نيز 

مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 98/3/18  تاريخ نوبت دوم: 98/4/1  
308   رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهکل- همايون فالحتکار

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي عليرضا عيوضخاني  داراي شماره شناسنامه 4014 به شرح دادخواست 
به كالس�ه 223/1/98 از اين ش�عبه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه ش�ادروان ارس�الن عيوضخاني بشناس�نامه شماره 
1 درتاري�خ 96/11/20  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذكر 
عليرضا عيوضخاني داراي ش�ماره شناسنامه 4014 متولد 1348 پسرمتوفی 
2- محمدرض�ا عيوضخان�ي  دارای ش�ماره شناس�نامه 943 متول�د 1356 
پسرمتوفی 3- حميدرضا عيوضخاني  دارای شماره شناسنامه 3494 متولد 
1361 پسرمتوفی 4- اكرم عيوضخاني دارای شماره شناسنامه 18 متولد 1345 
دخترمتوفي  5- اش�رف عيوضخاني  دارای ش�ماره شناسنامه 1724 متولد 
1351 دخترمتوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل اختالف 

شهرستان قرچک تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                      397   رئيس شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فاطمه قنبري ش�اد داراي ش�ماره شناس�نامه 0410728004 به ش�رح 
دادخواست به كالسه 1/98ش/224 از اين شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسداله قنبري شاد بشناسنامه شماره 
108287 درتاري�خ 98/1/14  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حي�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- متقاضی با مش�خصات فوق 
الذكر فاطمه قنبري ش�اد داراي شماره شناسنامه 0410728004 متولد 1379 
دخترمتوفی 2- منيژه منصفي صديق  دارای شماره شناسنامه 5829 متولد 
1349 همس�رمتوفی 3- زرافشان راسخ شاد دارای شماره شناسنامه 2347 
متولد 1321 مادرمتوفی اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را ي�ک نوبت آگهی می نمايد تا هركس�ی اعتراض�ی دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل 

اختالف شهرستان قرچک تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                       398   رئيس شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم ام حبيان محبت پور  داراي شماره شناسنامه 742 به شرح دادخواست 
به كالس�ه 232/1/98 از اين ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان مجيد طباخيان قمي بشناسنامه شماره 1037 
درتاريخ 96/11/4 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذكر ام حبيان 
محبت پور داراي شماره شناسنامه 742 متولد 1319 مادرمتوفی اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی 
اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يک ماه به شعبه يکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
                       399   رئيس شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای رمضانعلی حاجی شمس�ائی فرزند محمد علی بش�رح درخواس�تی كه بکالسه 9/98/1155 ش اين ش�ورا ثبت گرديده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته كه سجاد حاجی شمسائی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه4860685921 صادره ازكالله 
درتاريخ98/3/19 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان جاجرم فوت نموده وورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-رمضانعلی 
حاجی شمسائی ف محمد علی ش ش 14ت ت64/1/25 پدر مرحوم 2-طيبه شيرخانی ف رضا ش ش 86ت ت65/10/10مادر مرحوم والغير 
اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی مينمايد تاهركس اعتراضی دارد وياوصيت نامه ای ازمتوفی نزد 

اوميباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادرخواهد شد.
 3147-رييس شعبه9 شورای حل اختالف شهرستان كالله

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم زهره هادی فرزند امراهلل بشرح درخواستی كه بکالسه 9/98/1163 ش اين شورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داشته كه امراهلل هادی فرزند حجی بشماره شناسنامه 10صادره ازميامی در تاريخ 98/3/6 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
كالله فوت نموده وورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از 1-زهره هادی ف امراهلل ش ش 112ت ت67/9/20 فرزند مرحوم2-
مري�م ه�ادی ف ام�راهلل ش ش 317ت ت 62/6/30فرزند مرحوم3-ميثم هادی ف ام�راهلل ش ش 96 ت ت65/6/1 فرزند مرحوم4-طاهره 
هادی ف عباس ش ش 214ت ت44/3/15همس�رمرحوم والغير اينک ش�ورا پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت 
آگهی مينمايد تاهركس اعتراضی دارد وياوصيت نامه ای ازمتوفی نزد اوميباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم 

نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.
3148 -رييس شعبه9 شورای حل اختالف شهرستان كالله

آگهی ابالغ اجرائی
   بدينوس�يله محک�وم عليه محمد لطفی فرزند مس�عود كه مجهول المکان ميباش�د ابالغ ميگ�ردد وفق دادنامه ش�ماره375 درپرونده 
كالسه970069/بخواس�ته مطالبه طلب مبلغ88/000/000ريال بابت وجه 4فقره چک بش�ماره های 929513 سررس�يد ب�ه تاريخ96/4/8 
بمبلغ)چهل ونه ميليون ريال(عهده بانک سپه شعبه بلوار جرجان گرگان و929507 سررسيد بتاريخ 96/4/3 بمبلغ)پنج ميليون ريال(عهده 
بانک س�په شعبه بلوارجرجان گرگان و929508سررسيد بتاريخ96/5/29 بمبلغ)بيست ميليون ريال(عهده بانک سپه شعبه بلوارجرجان 
گرگان و929510سررسيد بتاريخ96/4/20بمبلغ)چهارده ميليون ريال(عهده بانک سپه شعبه بلوارجرجان گرگان به انضمام هزينه دادرسی 
درحق محکوم له عبدالوهاب اونق فرزند رجب محمد وايضا” به پرداخت نيم عشر دولتی شده ايد فلذا ظرف ده روز ازانتشار آگهی مهلت 
داريد نسبت به مفاد اجرائيه اقدام نمائيد درغيراينصورت دايره اجرای احکام مدنی طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزينه اجرايی 

اقدام خواهد نمود.
3149-دبيرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آق قال

رای قاضی شورا
   تاريخ دادنامه 97/12/7 ش�ماره پرونده 1/971024ش ش�ماره دادنامه 1564مرجع رسيدگی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آق 
ق�ال خواهان نورمحمد مصطفی ئی فرزند بابا بنش�انی آق قال خيابان معلم نبش ميکائي�ل 13 نمايندگی باطری مصطفی ئی باوكالت فرهاد 
پارياب ف حاجی محمد بنش�انی آق قال ميدان مختوم قلی ابتدای خيابان باهنرجنوبی خواندگان1-حميدرضا رضائی فرزند جالل بنشانی 
مجهول المکان2-تاج محمد طيبی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب بتاريخ 97/12/7 دروقت فوق العاده شعبه اول شورای حل 
اختالف حوزه قضائی آق قال با حضور امضاء كننده ذيل تشکيل است پرونده كالسه 1/971024ش ازدفتر شورا واصل تحت نظر قرارگرفت 
با بررس�ی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم وبش�رح ذيل مبادرت به صدوررای مينمايد)رای قاضی شورا(درخصوص دعوی نورمحمد 
مصطف�ی ئی فرزند بابا باوكالت فرهاد پارياب بطرفيت خواندگان1-حميدرضا رضائی ف جالل2-تاج محمد طيبی بخواس�ته مطالبه طلب 
بمبلغ120/000/000ريال وجه 1فقره چک بش�ماره760688 سررس�يد بتاريخ 27/ 1397/05عهده بانک صادرات ش�عبه شهيد امين روان با 
احتس�اب هزينه دادرس�ی وخس�ارت تاخيرتاديه وحق الوكاله وكيل باالتفات به محتويات پرونده مالحظه ميشود خواهان بموجب 1فقره 
چک بامشخصات فوق الذكر مبلغ خواسته رااز خوانده رديف اول حميدرضا رضائی بعنوان صادركننده چک وخوانده رديف دوم تاج محمد 
طيبی بعنوان ظهر نويس وضامن طلب دارد خواستار محکوميت نامبردگان به اصل خواسته ميباشد باتوجه به محتويات پرونده وبقاء اصل 
مدركيه)چک دريد خواهان (كه حاكی ازطلب وی ومديونيت آنان نظرباينکه خواهان درجلسه شورا حاضر وخواندگان ازطريق نشرآگهی 
دعوت ودرجلسه شورا حاضر نشدند واليحه ای نيزارسال ننموده اند وهيچگونه دليل ومدركی كه حاكی ازپرداخت دين وتحصيل بربرائت 
ذمه خويش باشد ابراز واقامه ننموده اند وبااحراز اشتغال ذمه خواندگان واستصحاب دين ومستندا" به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف 
ومواد 313و311و310-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک ومواد 198و519-
ازقانون آئين دادرسی مدنی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ولحاظ نرخ شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مركزی جمهوری اسالمی 
ايران حکم به محکوميت خواندگان بصورت تضامنی بپرداخت مبلغ120/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد  چک تازمان اجراء حکم براساس شاخص اعالمی ازناحيه بانک مركزی ونيز 
پرداخت هزينه دادرسی بمبلغ1/745/000ريال درحق خواهان صادرواعالم مينمايد رای صادره ازحيث محکوميت نسبت به خواندگان غيابی 
ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمين شورا وسپس ظرف20روزديگرقابل تجديد نظر خواهی در دادگستری محترم شهرستان آق 

قال ميباشد. 
 3150 -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آق قال -نوبخت

آگهی مزايده مرحله اول
  درپرونده4/97/1012بموجب دادنامه شماره1229س�ال95صادره ازشعبه11دادگاه حقوقی گرگان محکوم عليه علی اصغرمحمدپور فرزند 
براتعل�ی بمبل�غ713/472/400  ريال درحق محکوم له معصومه طهماس�بی با وكالت س�ميه كاهه وپرداخت هزينه كارشناس�ی محکوم 
وبدهکار ميباشد كه ملک زير پس ازتوقيف كارشناسی وبه قيمت ذيل ارزيابی شده است كه ملک موصوف پس ازجری تشريفات قانونی 
كارشناسی وقيمت گذاری ازطريق مزايده حضوری بفروش ميرسد طالبين خريد ميتوانند درجلسه مزايده شركت وپيشنهاد خودرا ارائه 
وتسليم نمايندنظريه كارش�ناس ارزيابی پالك ثبتی 127/565نش�انی ملک گرگان خيابان رازی نبش رازی13كدپستی49196واقع شده 
اس�ت ب-مش�خصات ثبتی طبق تصويرسند ابرازی بشماره چاپی ورقه مالکيت 136853س�ری الف سال82وشماره ثبت6216در صفحه 
34دفتر جلد40ملک موصوف 6دانگ 1قطعه زمين با بنای احداثی بمس�احت زمين167/35مترمربع دارای پالك 565فرعی از127-اصلی 
واقع دراراضی كرپائين دربخش2ثبت گرگان به ثبت رسيده است ج-مشخصات بنای احداثی بصورت ساختمان1طبقه روی همکف با سازه 
بنايی آجری نما س�نگ و س�راميک وسقف ميانی طاق ضربی وبام نهايی شيروانی شيبدار بازيرسازی چوبی ميباشدج1-همکف پاركينگ 
بمس�احت19/3مترمربع باكف موزاييک بدنه س�يمانکاری ودرب آهنی انباری بمس�احت23متر مربع باكف موزائيک بدنه تا1متر س�نگ 
ومابقی گچکاری دارای س�رويس بهداشتی ودر ب مس�تقل خيابان حياط با كف موزائيک ج2-نيم طبقه واحدمسکونی واقع درنيم طبقه 
بمس�احت116مترمربع به انضمام انباری بمس�احت9/8متر مربع ش�امل پذيرايی وآش�پزخانه باكف موزائيک دواتاق خواب با كف سيمان 
وبدنه وس�قف گچکاری كه وضعيت بصورت تخليه مش�اهده گرديد ج2-طبقه اول واحدمسکونی بمساحت56مترمربع شامل آشپزخانه 
باكف سراميک وبدنه تاحدود1/5متركاشی ومابقی گچکاری پذيرايی به انضمام يک اتاق خواب باكف سيمان وبدنه گچکاری شده ميباشد 
د-امتيازات وانش�عابات ملک موصوف دارای دوامتياز برق ودوامتياز گاز ويک امتياز آب اس�ت و-بموجب تصويرابرازی گواهی عدم خالف 
بش�ماره30744تاريخ صدور1393/12/26ملک مذكور ازسمت شرق بمساحت16/17مترمربع تعريض دارد و-ارزيابی براساس موقعيت بنا 
شکل وابعاد هندسی عرصه و ساختمان شرايط منطقه وكاربری ارزش ملک بادر نظرگيری كليه منصوبات وامتيازات بمبلغ3/250/000/000سه 
ميليارد ودويس�ت پنجاه ميليون ري�ال اعالم ميگردد زمان مزايده روزچهارش�نبه مورخه1398/04/19س�اعت9الی10صبح مکان مزايده 
دفترش�عبه چهارم اجرای احکام مدنی متمركز دادگس�تری گرگان )شرايط مزايده(1-مزايده ازمبلغی كه توسط كارشناس تعيين گرديده 
شروع وبرنده مزايده كسی است كه باالترين مبلغ را درجلسه مزايده قبول نمايد2-برنده مزايده می بايست ده درصد مبلغ مورد پيشنهاد 
را نقدا” به حساب دادگستری واريز ومابقی آن را ظرف يکماه ازتاريخ اجرای مزايده به حساب سپرده واريز وقبض واريز شده را تحويل دايره 
اجرا نمايد درغيراينصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازكسرهزينه های اجرايی به نفع دولت ضبط وآگهی مزايده تجديد 
خواهد شد3-طالبين خريد ميتوانند يکهفته قبل ازاجرای مزايده با هماهنگی اين اجرای احکام ازملک موردنظربازديد نمايند4-تحويل مال 
مورد مزايده پس ازتاييد صحت مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده اجرائيه خواهد بود درصورت عدم تاييد صحت مزايده اين اجرا مسئوليتی 
دررابطه با خريدارندارد فقط مبلغ توديع شده عودت ميشود5-مزايده با حضورنماينده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان و 

نماينده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
3146-مديردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمركزدادگستری گرگان-شريعتی

آگهی حصر وراثت
آقای عادل زمانی دارای ش�ماره شناس�نامه 896 به شرح دادخواست به كالسه 98000400166 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نورالدين زمانی به شماره شناسنامه 655 به تاريخ 1398/02/01 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- عادل زمانی فرزند نورالدين بش�ماره شناس�نامه 896 صادره 
هش�ترود پس�ر متوفی 2- اشرف محمودی غياث فرزند حسن بشماره شناس�نامه 127 صادره تبريز همسر متوفی 3- نازنين زمانی 
فرزند نورالدين بشماره شناسنامه 1021 صادره هشترود دختر متوفی 4- اسد زمانی فرزند نورالدين بشماره شناسنامه 1080 صادره 
هش�ترود پس�ر متوفی 5- طاهر زمانی فرزند نورالدين بشماره شناسنامه 2632 صادره هش�ترود پسر متوفی 6- احد زمانی فرزند 
نورالدين بش�ماره شناس�نامه 1166 صادره هشترود پس�ر متوفی 7- محمد زمانی فرزند نورالدين بش�ماره شناسنامه 1168 صادره 
هشترود پسر متوفی 8- شکور زمانی فرزند نورالدين بشماره شناسنامه 1167 صادره هشترود پسر متوفی اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف 1 )يک( ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 2169

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک نظرآباد

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139860331055000662 مورخه 1398/03/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی قاسمی حصاری 
فرزند علی ش�وذب بش�ماره شناسنامه 10 صادره از قزوين در يک باب ساختمان به مساحت 152 متر مربع پالك فرعی از 35 اصلی 
واق�ع در س�يد جمال الدين خريداری از مالک رس�می آقای ت�وكل صادق بيگی از صفحه 533 دفتر 1114 محرز گرديده اس�ت . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی كه اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاريخ انتش�ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس 
از اخذ رس�يد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس�ليم اعتراض ، دادخواس�ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی اس�ت در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . تاريخ انتشار نوبت اول : 98/04/01 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/16
منصور هدايتکار رئيس ثبت اسناد و امالك  نظرآباد :2170

512/2 مفقودی برگ سبز
برگ س�بز خودروی نيس�ان زامياد مدل 1389 به ش�ماره انتظامی 36-811ق35 و ش�ماره موتور 
539277 و ش�ماره شاس�ی NAZPL140TBM246655 به نام احسان صالحی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
كاشمر

512/3 مفقودی
كارت و برگ س�بز موتور پيشتاز موتور توس CG125 به شماره تنه 125A8674241***NEG و 
شماره موتور 0708672 و پالك 771 ايران 48311 مدل 86 به نام سيد محمد واعظيان فرزند سيد 

اسماعيل به شماره ملی 0942050304 مفقود و فاقد اعتبار است. 
فريمان 

512/4 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139860306006000804- 1398/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داود عليزاده فرزند ابراهيم بشماره 
شناسنامه 4 صادره از تربت حيدريه در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 107/46 مترمربع )يکصد و هفت متر و چهل و شش صدم 
مترمربع( قسمتی از پالك 142 فرعی واقع در اراضی ضياء الدين سفلی پالك 126 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش يک تربت حيدريه 
خريداری از ورثه حاج ماشاء اله علی زاده صوفی آبادی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس�ليم وپس ازاخذ رس�يد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تس�ليم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاريخ 

انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 98/4/17
قائم مقام رئيس واحد ثبتی تربت حيدريه- سيد محمد حسينی 

512/5 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
1- برابر رای شماره 139860306006000629- 1398/3/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صديقه محمدی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 933 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 108/65 مترمربع )يکصد و هشت متر و شصت 
و پنج صدم مترمربع( قسمتی از پالك  1414 فرعی واقع دراراضی ديزقند پالك 231 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش يک تربت حيدريه 
خريداری از مالک رس�می آقای سعيد نجف زاده تربتی 2- برابر رای ش�ماره 139860306006000630- 1398/3/3 هيات فوق الذكر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عاطفه دوروزی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 0690215231 صادره از تربت حيدريه در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان با مشخصات فوق خريداری از مالک رسمی آقای سعيد نجف زاده تربتی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادرخواهد شد . تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 98/4/17
رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه- محمد كاظم باقرزاده 

512/6 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306006000805- 1398/3/22 هيات دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عاطفه دوروزی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 0690215231 صادره از تربت حيدريه در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 45/70 مترمربع  )چهل و پنج متر و هفتاد صدم 
مترمربع( قسمتی از پالك  3441 اصلی واقع در بخش يک شهر تربت حيدريه خريداری از مالک رسمی آقای محمد نوريان محرزگرديده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داش�ته باش�ند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه- سيد محمد حسينی

512/7 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 1398603060060000822- 1398/3/24 هيات دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضيه حسن زاده ضياءالدينی فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 12173 صادره از تربت حيدريه در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/50 مترمربع )يکصد و چهار متر و 
پنجاه صدم مترمربع( قسمتی از پالك  40 فرعی واقع دراراضی شهر پالك 3350 اصلی واقع در بخش يک شهر تربت حيدريه خريداری از 
مالک رسمی آقای غالمعباس جاللی محرز گرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی 
است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت 

دوم : 1398/4/17
قائم مقام رئيس واحد ثبتی تربت حيدريه- سيد محمد حسينی

512/8 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022001470 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهاره مقدسی فريمانی فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 
5444 صادره از مشهد دريک باب مغازه به مساحت 32/00 مترمربع پالك 22 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خريداری از مالک رسمی 
آقای محمدرضا مقدسی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت 

انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاريخ انتشارنوبت اول: 98/4/1 ، نوبت دوم : 98/4/15
رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان- محمدرضا رجايی مقدم

512/9 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022001471 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا مقدسی فريمانی فرزند عباسعلی بشماره 
شناسنامه 242 صادره از فريمان دريک باب ساختمان به مساحت 243/71 مترمربع پالك 22 فرعی از 276 اصلی واقع در  بخش 13 از محل 
مالکيت رسمی متقاضی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت 

انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاريخ انتشارنوبت اول: 98/4/1 ، نوبت دوم : 98/4/15
رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان- محمدرضا رجايی مقدم

512/10 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306006000817- 1398/3/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سيد علی اصغر موسوی بايگی فرزند سيد 
اكبر بشماره شناسنامه 3 صادره از تربت حيدريه درششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 141/80 مترمربع )يکصد و چهل و يک متر و هشتاد 
صدم مترمربع( قسمتی از پالك 985 تفکيکی از 104 فرعی واقع دراراضی رباط عليا پالك يک اصلی دهستان اربعه واقع در بخش يک تربت 
حيدريه خريداری از مالک رسمی آقای غالمحسين ساالر عباسی و منيژه ساالر عباسی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد 

شد. تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئيس ثبت اسناد و امالك تربت حيدريه- محمدكاظم باقرزاده

512/11 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملک  تربت حيدريه

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
برابررای ش�ماره 139860306006000678-1398/3/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حيدريه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجيد رضائی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 66 صادره از تربت حيدريه  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 141/70 مترمربع )يکصد و چهل و يک متر و هفتاد صدم 
مترمرب�ع( قس�متی از پالك باقيمانده 74 از 12 فرع�ی واقع در اراضی منصوريه پالك 242- اصلی دهس�تان اربعه واقع در بخش يک تربت 
حيدريه خريداری از مالک رسمی آقای احمد كريمی محرزگرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاريخ انتشارنوبت اول: 

1398/4/1، نوبت دوم: 1398/4/17
رئيس ثبت اسنادوامالك تربت حيدريه- محمد كاظم باقرزاده

511/12آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده كالسه اجرائی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/5/970254 شركت كارتن مشهد 
محکوم است به پرداخت مبلغ 247/829/756 ريال در حق شركت شهدينه آران به نمايندگی آقايان سيد محمد تقی نقوی محسن طرف و 
نيز مبلغ 18/800/000 ريال نيم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم عليه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له 
اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نيم عشر دولتی توقيف توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی 
و مقرر گرديده در تاريخ 98/4/18 از ساعت 11  الی 11/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار 
مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كسانی كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده 
به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد هزينه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: 1- يک دستگاه منکنه زن نيمه اتوماتيک ساخت EMBA سوئد سال 
ساخت 1988 شماره ماشين 6160567 به همراه فيدر جمع كن تابلو برق ظاهرا سالم به مبلغ 300/000/000 ريال 2- پرس دستی ساخت داخل 
به ابعاد 25×70 سانتيمتر به مبلغ 35/000/000 ريال – جمع كل اقالم از قرار 335/000/000 ريال می باشد كه از طريق مزايده و تا سقف محکوم 

به پرونده از آنها به فروش می رسد. 
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سيد محمدرضا تشنگر

511/13آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غير منقول
به موجب پرونده كالسه اجرائی صادره از شعبه نيابت  دادگاه حقوقی سرخرود به شماره بايگانی اجرای احکام 110/16/971705 آقای مرتضی 
حبيب نيا  محکوم است به پرداخت مبلغ 3/367/379/432 ريال در حق آقای رمضان درياپور بدون احتساب هزينه كارشناسی و نيز مبلغ 
168/000/000 ريال نيم عشر دولتی  نظر به اينکه محکوم عليه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی 
به ش�رح ذيل در قبال اصل خواس�ته و هزينه دادرس�ی و نيم عشر دولتی توقيف توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و 
مقرر گرديده در تاريخ 98/4/18 از ساعت 12 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار 
مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع و به كسانی كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده 
به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد هزينه های تنظيم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخليه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: 5 دانگ و 4606 ده هزارم يک دانگ مشاع در ششدانگ ملک واقع 
در بلوار پيروزی-پيروزی 6-شهيد نوكاريزی 9 –پالك 82 دارای پالك ثبتی 8430 فرعی از 235 باقيمانده از 1386 فرعی از اصلی بخش 9 
مش�هد متعلق به ش�خص ثالث خانم فاطمه محجوب كه عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی می باشد، آپارتمان تعرفه شده در مجتمع )6 
واحدی در 4 طبقه و همکف و س�ه طبقه باالی آن( با موقعيت جنوبی طبقه س�وم ضلع جنوبی –مساحت 76/74 مترمربع دو خوابه –كف 
سراميک –بدنه كاغذ ديواری –آشپزخانه اپن با كابينت فلزی –ساختمان كال شش واحدی )پيلوت همکف با كاربری پاركينگ و يک واحد 
پش�ت پيلوت مسکونی ساخته ش�ده طبقه اول يک واحد و طبقات دوم و س�وم هر كدام 2 واحد ساخته شده است(با نمای سنگ و فاقد 
آسانس�ور با قدمت حدود 10 س�ال می باش�د كه با توجه به تمامی موارد مذكور ارزش منافع استيجاری و شش دانگ اعيان آپارتمان مورد 
نظر توس�ط كارش�ناس 3/700/000/000 ريال تعيين گرديده كه از ششدانگ به ميزان فوق الذكر و در قبال مبلغ 3/367/379/432 ريال از 

طريق مزايده به فروش می رسد
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سيد محمدرضا تشنگر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و ماده 13 آئی�ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره 139860318018000280-98/02/02  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب�ت ملک س�نگر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محم�د فالحی بازقلعه فرزند علیجان 
بشماره شناسنامه 6 در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 50 مترمربع با کاربری مسکونی 
مجزی ش�ده از پالک 31/104 فرعی از 3 اصلی واقع در رودبرده بخش  12 گیالن که برای ان ش�ماره 
2553 فرعی در نظر گرفته ش�ده خریداری از مالک رسمی ابراهیم هژبر سروندانی    محرز گردیده   
اس�ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت 

اول: 01 /98/04 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/04/16 
رییس ثبت  اسناد و امالک سنگر- سید روشن اقازاده 

گواهی حصروراثت
آقای رسول رمضانی خوشنامه  بشماره شناسنامه 7 فرزند عبداهلل متولد 1347 صادره خلخال ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 980054/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان شوکت عظیمی سوران 
فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه 227 درتاریخ 98/3/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از .. 1- رسول 
رمضانی خوشنامه فرزندعبداهلل ش.ش7پس�رمتوفی2- یعقوب رمضانی خوشنامه فرزند عبداهلل ش.ش153پسرمتوفی3- یوسف رمضانی 
خوشنامه فرزندعبداهلل ش.ش277پسرمتوفی4- فریده رمضانی خوشنامه فرزندعبداهلل ش.ش5دخترمتوفی5- ماهیده رمضانی خوشنامه 
فرزندعبداهلل ش.ش3 دخترمتوفی6- خانم تاج رمضانی خوشنامه فرزندعبداهلل ش.ش3دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردوابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 5707 رئیس حوزه 13 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم نارینگل میرموسوی کردکندی  بشماره شناسنامه 193 فرزند میراحمد متولد 1336 صادره گرمی ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 980044/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان قدرت اخالقی 
زارنجی  فرزند علی حسین  به شماره شناسنامه 3 درتاریخ 97/10/23 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از .. 
1931همسرمتوفی2- مصیب اخالقی زارنجی فرزند قدرت ش.ش10982پسرمتوفی3-  1
میالد اخالقی زارنجی فرزند قدرت ش.ش 5040192551پسرمتوفی4- طیب اخالقی زارنجی فرزند قدرت ش.ش8247پسرمتوفی5- ثمین 
اخالق�ی زارنجی فرزند قدرت ش.ش371دخترمتوفی6- ناهیده اخالقی زارنجی فرزند قدرت ش.ش 10983دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردوابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 5708 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقیه اس�الم خواه با وکالت هاش�م وفائی  بش�ماره شناس�نامه 1446 فرزند محمدعلی متولد 1324 صادره مشهد ازبه استناد شهادت 
نام�ه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 980004/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که 
شادروان محمد حسین هادی اسفنکره فرزند میکائیل  به شماره شناسنامه 453 درتاریخ 96/9/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه 
حین الفوت وی عبارتند از .. 1- رقیه اس�الم خواه فرزند محمدعلی ش.ش1446همس�رمتوفی2- داود هادی اسفنکره فرزند محمدحسین 
ش.ش4646پس�رمتوفی3- ابراهیم هادی اس�فنکره فرزند محمد حسین ش.ش0076552136پس�رمتوفی4- زهرا هادی اسفنکره فرزند 
محمدحسین ش.ش27609دختر متوفی5- مریم هادی اسفنکره فرزند محمدحسین ش.ش1950دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردوابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 5706 رئیس حوزه 13 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: امیر پرهیزگار- علی رضا حیدری آبادی  کالسه پرونده: 264/7/98 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 98/4/4 ساعت 16:00 خواهان: 
مجید پور حسینی خوانده: امیر پرهیزگار- علی رضا حیدری آبادی خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنابه درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب 
یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن 
اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید 
درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و شوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 5705 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله سوم 
نظر به صدور دس�تور فروش  پالک ثبتی 245 فرعی از 18 اصلی  و تقس�یم وجوه حاصله بین ورثه واحد اجرای احکام مدنی ش�عبه 
اول  حقوقی ش�یروان در نظر دارد  نس�بت به مزایده و فروش شش�دانگ  یک قطعه زمین مسکونی به پالک ثبتی 245 فرعی  از 18 
اصلی با مس�احت  عرصه 2050 متر مربع  و س�اختمان مسکونی با زیربنای  152/5 متر مربع دارای سقف های  ضربی و اسکلت اجری  
احداث�ی از س�ال 1363  و دامداری با زیر بنای 112 مترمربع با س�قف چوبی و دیوار آجری  گلی و انب�اری با زیر بنای 88  مترمربع با 
س�قف  ایرانیت و دیوار اجری  با مالت ماس�ه و س�یمان  با امتیازات آب و برق  ملک مرحوم رمضانعلی کرد  که در تصر مس�تاجر می 
باشد  با اجاره ماهیانه یک  میلیون ریال  و فاقد پروانه ساخت می باشد  که از ناحیه کارشناسی به مبلغ 2/102/500/000 ریال ارزیابی  
ش�ده اس�ت را در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 971055 شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش 
برس�اند، مورد مزایده از قیمت کارشناس�ی مذکور ش�روع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
ضمنا هزینه نقل و انتقال س�ند به عهده خریدار می باش�د. بدهی های معوقه و هزینه های معوقه  به عهده ورثه می باش�د  و تحویل 

ملک تابع مقررات مربوطه می باشد 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی شیروان

زمان مزایده: روز دوشنبه  مورخه 1398/04/17 –  ساعت 10 الی 11
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نش�انی ش�یروان روستای حسین آباد خیابان 
ش�هید اس�ماعیل زاده  بازدید به عمل آورند ضمنا برنده مزایده بایس�تی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده 
به دایره اجرا تس�لیم نماید.  و مابقی را ظرف یک ماه  از خریدار اخذ می گردد  چنانچه مزایده به هر دلیلی برگزار نش�ود  یا پس از 

برگزاری باطل اعالم شود  حقوقی برای برنده مزایده متصور نمی شود 
تاریخ انتشار در روزنامه : شنبه  98/04/01 16

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول 

نظر به محکومیت محکوم علیه آقای  آرش حمزه باجگیران فرزند محمد تقی  به پرداخت مبلغ  نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته  
و پرداخت مبلغ  30/630/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر  تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست  تا یوم الوصول  
در حق محکوم له  واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان شیروان در نظر دارد  نسبت به مزایده و فروش  یک قطعه زمین 
ب�ه مس�احت  7455 مترمرب�ع  به پالک ثبتی 64 فرع�ی از 7 اصلی  ملکی آقای ارش  حمزه  که مل�ک مذکور زراعی بوده ولی مالک 
حدود 2100 مترمربع  از آن ار تغییر کاربری  داده و مجوز پرواربندی دریافت نموده اس�ت  اعیان احداث ش�ده ش�امل  اصطبل و خانه 
کارگری  و هانکار و فنس کشی می باشد  برابر اظهارات مالک فضای هانکار حدود 700 مترمربع و اصطبل 260 مترمربع  خانه کارگری 
حدود 50 مترمربع می باش�د  و دامداری در مرحله بهره برداری  می باش�د  ملک در تصرف مالک می باشد  که ارزش کل ملک شامل  
زمین زراعی  و دامداری با مشخصات فوق  از ناحیه کارشناس 4/450/000/000 ریال ارزیابی شده است  را در خصوص پرونده اجرایی 
به کالس�ه ش�ماره 971382 اجرایی شعبه اول  در حضور نماینده دادس�تان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از 
قیمت کارشناس�ی مذکور ش�روع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال 

سند به عهده خریدار می باشد. هزینه ها و بدهی های معوقه به عهده مالک می باشد 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی 

زمان مزایده: روز یک شنبه  مورخه 1398/04/16 –  ساعت 11 الی 12
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان روستای اوغاز  بازدید به عمل 
آورند ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید.  و الباقی را 

ظرف یک ماه از تاریخ مزایده  پرداخت نماید. 16
تاریخ انتشار در روزنامه : شنبه  98/04/01 

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی شیروان – مرادی
آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول 

نظر به محکومیت محکوم علیه آقای حس�ن نادری فرزند غالم حس�ین  به استرداد ثمن معامله  به مبلغ 84/000/000 ریال با احتساب 
خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له  خانم ش�ادی توتک واحد اجرای احکام مدنی دادگس�تری ش�یروان  در نظر دارد نس�بت به 
مزایده و  و فروش یکباب مغازه تجاری  به پالک ثبتی  8861  فرعی از 2 اصلی بخش 5 قوچان  واقع در طبقه همکف  پاس�اژ نادری 
ب�ه عرص�ه و اعی�ان  14/12 مترمربع به قیمت کلی 492/200/000 ریال  که از ناحیه کارشناس�ی ارزیابی  گردیده اس�ت را در خصوص 
پرونده اجرایی کالس�ه 980059 ش�عبه اول در حضور نماینده دادس�تان و دادورز اجرای حقوقی مورد کارشناس�ی را طبق مزایده به 
فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد ضمنا هزینه های جاری نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد. و هزینه ها و بدهی های معوقه بر  عهده فروشنده ) محکوم 

علیه( می باشد  و تحویل ملک تابع مقررات مربوطه می باشد 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی شیروان

زمان مزایده: روز شنبه  مورخه 1398/04/15 –  ساعت 10 الی 11
طالبی�ن ب�ه خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نش�انی ش�یروان خیابان امام رضا-پاس�اژ 
نادری – طبقه همکف  بازدید به عمل آورند ضمنا برنده مزایده بایس�تی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان س�پرده 
به دایره اجرا تس�لیم نماید.  و مابقی را ظرف یک ماه  از خریدار اخذ می گردد  چنانچه مزایده به هر دلیلی برگزار نش�ود  یا پس از 

برگزاری باطل اعالم شود  حقوقی برای برنده مزایده متصور نمی شود 16
تاریخ انتشار در روزنامه : شنبه  98/04/01 

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی
آگهی مزایده نوبت اول 

در مورد پرونده اجرایی کالسه 933006 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد فی مابین محکوم له محمدرضا مالئی بونش و محکوم علیه 
حس�ن تاج فیروزه که محکوم علیه محکوم اس�ت بر پرداخت مبلغ 81/605/000 بابت اصل خواس�ته که با عنایت به انجام کارشناسی 

ملک با مشخصات ذیل الذکر: 
مشخصات ملک : یکباب ساختمان مسکونی تجاری واقع در بجنورد – نبش شمال غربی چهار راه شهرداری با عرصه 190 مترمربع  و 
اعیالن شامل زیرزمین 123  مترمربع  همکف 123 مترمربع و دو طبقه مسکونی هر کدام 151 متر مربع و در مجموع 548 مترمربع می 
باش�د ساختمان دارای اس�کلت فلزی و قدمت حدود 30 سال است . مغازه های طبقه همکف شامل دفتر پیشخوان ، عکاسی و عسل 
فروشی و دو مغازه دیگر یراق آالت و لوازم می باشند که بنا بر ظهارات متصرفین که مستاجر بودند هر پنج مغازه به صورت سرقفلی 
واگذار گردیده اس�ت متصرفه ملک خانواده مرحوم حس�ین تاج فیروزه در قس�مت مس�کونی و مغازه های تجاری دفتر پیشخوان ، 

عکاسی و عسل فروشی می باشند 
ارزیابی : با عنایت به موقعیت ملک کاربری تجاری و مسکونی مساحت عرصه و اعیان کیفیت اعیان عرف محلی  معبر نوع و قدمت بنا 
و مشاعی بودن و بدون در نظرگرفتن سهم تجاری از غازه ها ) سرقفلی مغازه ها محاسبه نمی شود و تنها سهم مالکانه از  ملک متعلق 
به ورثه مرحوم حس�ین تاج فیروزه اس�ت( و جمیع جهات تاثر گذار قیمت پایه ملک بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به اش�خاص 

حقیقی و حقوقی مبلغ 11/000/000/000 ریال ) معادل یک میلیاردو یکصد میلیون تومان ( ارزیابی می گردد
سهم االرث محکوم علیه حسن تاج فیروزه بر اساس گواهی حصر وراثت مبلغ 3/850/000/000 ) معادل سیصدو هشتاد و پنج میلیون تومان( 
می باشد که معادل 2/1 دانگ از ششدانگ  عرصه و اعیان ) سهم مالکانه ( است . در روز دوشنبه مورخه 1398/4/24 ساعت 11:00 الی 11:30 
و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می 
توانند 5 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 باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی ) نود درصد(  در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . 15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – حامد جهانگیری 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم طیبه ابراهیمی فرزند محمد علی به شرح درخواستی که به شماره 77-
98 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که محمد علی ابراهیمی فرزند علی به شماره شناسنامه 1310 صادره از 
چهاردانگه در تاریخ 2/2/1357 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کیاسر فوت 
نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتس�ت از:1-علی ابراهیمی 
فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 1813 2-مهدی ابراهیمی فرزند محمد 
علی به شماره شناسنامه 183-عبداهلل ابراهیمی فرزند محمد علی به شماره 
شناس�نامه 5634_ زهرا ابراهیمی فرزند محمد علی به ش�ماره شناس�نامه 
20575_هاجر ابراهیمی فرزند محمد علی به ش�ماره شناسنامه 6416_طیبه 
ابراهیمی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 297_ خدیجه سلیمانی همسر 
متوفی به شماره شناس�نامه 1560 والغیر،اینک شورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
علیرضا حسنی – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر

آگهی مفقودی
 سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس  مدل 1382 به رنگ مشکی متالیک به 
شماره موتور  22828105818 و شماره شاسی 82801014 با شماره پالک ایران 
62_933 ص 72 بنام حمید ش�کری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س�اقط 

است.
ساری

حصروراثت
آقای همایون شهبازی فرزند بابک  دارای شماره شناسنامه 052-054504-4  
به ش�رح دادخواست به کالسه 980140 از این شورا درخواست  وگواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بابک شهبازی فرزند لطفعلی   
به  شناسنامه  1720  در تاریخ 1398/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-    همایون شهبازی به 
ش.ش -  ب�ه کد ملی 4-054504-052  به ت.ت 1371/8/16 فرزند متوفی2-    
اشکان ش�هبازی به ش.ش - به کد ملی 1083494-052 به ت.ت 1377/4/3 
فرزند متوفی3-    حسام شهبازی به ش.ش - به کد ملی 8-161856-052 به 
ت.ت 1384/1/3 فرزن�د متوفی4-    زهرا گازرانی فراهانی  به ش.ش 10 به کد 
ملی 5449884941 به ت.ت 1354/1/6 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .30
4172قاضی شوراهای حل اختالف بخش زالیان
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
برابررای ش�ماره139860317005000932 مورخ 98/2/30 و رای اصالحی ش�ماره 139860317005001179 مورخه 98/3/12   هیات موضوع  
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضی آقای ماش�االه درویش�ی فرزند مصطفی دارای کد ملی 1911018892 بشناس�نامه 3 صادره از رامهرمز نس�بت به سه دانگ عرصه 
یکباب ساختمان تجاری – مسکونی بمساحت 81/62 متر مربع قسمتی از پالک 6526 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 رامهرمز به آدرس 
رامهرمز خیابان امام ره جنب مهمانس�رای شرکت سیمان خریداری شده از مالک اولیه عبدالرسول باللپور فرزند رحیم تایید گردید..لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مش�عربردعوی رابه این اداره ارایه نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون مذکور صدور سند مالکیت  مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/1 نوبت دوم :98/4/16  
م/الف/143/12 باغدار کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز 

مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب مینا فرشاد مهر فرزند کاظم به شماره دانشجویی 9327923 
رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی شاهرود ، 

دارای کدملی 1050662784 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 
ردیف 74- شاهرود  

مزایده مرحله دوم
به موجب پرونده کالسه 970032 اجرایی اجرای احکام مدنی دادگستری استانه اشرفیه محکوم علیه اقای سید سعید قرشی به پرداخت مبلغ 
7/500/000/000 ریال در حق اسداله آزاد بخت و مبلغ 375/000/000 بابت نیمعشر در حق دولت محکوم گردیده است چون محکوم علیه در 
موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است اموال غیر منقول وی طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شرح 
ذیل می باش�د شش�دانگ یک قطعه زمین به مساحت 4498/80 مترمربع به شماره پالک ثبتی 200 مجزی شده از 6 واقع در کورکاء سنگ 
اصلی 38 بخش 10 گیالن به مالکیت اقای سید سعید قرشی از قرار هر مترمربعی 2/000/000 ریال جمعا به مبلغ 8/997/600/000 ریال با کاربری 
باغ شهری. این اجرا در نظر دارد در روز یک شنبه مورخ 98/4/30 ساعت  10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه 
نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده اقدام نماید و مزایده از قیمت پایه 8/997/600/000 ریال شروع و اموال متعلق به کسی خواهد 
بود که باالترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که 
حداکثریکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ازخریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی 
نداش�ته باش�د تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز وهمان ساعت 
وهمان مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از 

اتمام مهلت مذکور یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار انتقال  نخواهد شد .
 ح  721   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نورحسینی

مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
در پرونده اجرایی 971099 له : محمد حسین یوسفی علیه ایمانعلی امامی با وکالت مرتضی علم خواه دایر بر مطالبه که منتهی به تعرفه مال 
توس�ط ش�خص ثالث گردید با توجه به ارزیابی ماترک توسط کارش�ناس منتخب این اجرا به شرح ذیل از طریق مزایده و به باالترین قیمت 
پیش�نهادی بفروش می رس�د مال موضوع مزایده 1- یک قطعه زمین با سابقه کشاورزی در ادرس لنگرود کومله باالتر از کالنتری کوباغ به 
مساحت تقریبی 1930 مترمربع که حسب اعالم کارشناس شامل عرصه و اعیان میباشد که قسمتی از ملک تعرفه شده باغ چای اباد و قسمتی 
غیر اباد میباش�د حدود اربعه ش�ماال به جاده و شرقا به زمین اقای ظخاری و جنوبا به زمین علی خودمرد و غربا به زمین رمضانخواه محدود 
میگردد که در طبیعت مقداری چرخش در حدود اربعه مشاهده میگردد ملک مورد کارشناسی قسمتی باغ چای غیر اباد و قسمتی باغ اباد 
و مجاور در جاده محلی و در سطحی نسبتا شیب دار واقع گردیده است ملک توسط کارشناس با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قیمت 
گذاری به ارزش هر مترمربع 270000 ریال و جمعا به مبلغ 521100000 ریال ارزیابی گردیده است 2 – یک قطعه زمین غیر اباد با سابقه کشاورزی 
باغی به مساحت 3000 مترمربع شماال به جاده عمومی شرقا به زمین مهدی جعفرپور جنوبا به زمین رمضان خواه غربا به زمین ذوالفقاری ملک 
در مجاورت جاده روستایی بوده و پوشیده از علف های هرز وحشی مانند تمشک وحشی و... بوده و کاربری ملک باغی میباشد ملک توسط 
کارش�ناس به مبلغ هر مترمربع 500000 ریال و جمعا به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده اس�ت این قیمت ها در زمان 
مزایده بعنوان قیمت پایه محاسبه گردیده و مزایده از این مبالغ شروع و کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و می 
بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی را ظرف مهلت یکماه تودیع نمایند رد صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ در مهلت یک ماهه 
مزایده ابطال و ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد امالک بصورت یکجا و یا جداگانه قابل خرید میباشد طالبین شرکت در 
مزایده میتوانند  تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مضووع مزایده بازدید نمایند مکان مزایده اجرای احکام مدنی لنگرود 

زمان مزایده یکشنبه 98/4/30 ساعت 11 صبح تا 12 ظهر مکان مزایده اجرای احکام مدنی لنگرود 
ح 722  دادورز اجرای احکام مدنی لنگرود- مالزاده 

آگهی مزایده مورخه 1398/4/26
مطابق اجرائیه ش�ماره 9710421841100307-97/11/27 اقای فرامرز س�توده محکوم به تادیه 150 عدد س�که تمام طالی بهار ازادی 
در حق ش�کوفه نوروزی و پرداخت مبلغ 6.496.200 ریال بابت هزینه های دادرس�ی گردیده و در این راس�تا ملک ابتیاعی حسنعلی 
ستوده مطابق مبایعه نامه 97/12/1 در قبال پیش قسط و اقساط معوقه به عنوان شخص ثالث در تاریخ 1398/1/20 تعرفه نموده واقع 
در قریه تاس�کام به ش�رح ذیل مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسی ش�امل یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 800 متر مربع 
واقع در قریه تاس�کام ش�ماال به زهکش و ماورا خانه وراث بابازاده شرقا حریم اس�تخر دخیره اب جنوبا به حریم طرح تجهیز غربا به 
زمین ش�الیزاری اقای علی گل س�توده متصل و توسط کالنتری توقیف گشته و با توجه به موقعیت استقرار و نوع کاربری مسکونی به 
ارزش مبلغ دویست میلیون ریال ارزیابی گشته فاقد حق انتفاء و ارتفاق غیر بوده بدین ترتیب مزایده و فروش نسبت به ان در تاریخ 
1398/4/26 س�اعت 11 الی 11:30 در دفتر این ش�عبه برگزار خواهد شد و کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن تصویر کارت 
شناسایی معتبر و ثبت نام در سامانه ثنا درخواست خود را ارائه نمایند و درخواستهای خود را می بایست در پاکت دربسته و تا قبل 
از س�اعت 11:30 تحویل ش�عبه نمایند واال ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از س�اعت 11:30 پاکتها بازگشایی شده و مزایده بصورت 
حضوری و ش�فاهی تا اعالم باالترین قیمت پیگیری خواهد ش�د متقاضیان 5 روز قبل از مزایده می توانند ملک را بازدید و در نهایت 
ش�خصی به عنوان برنده مزایده ش�ناخته خواهد شد که ضمن اعالم باالترین پیشنهاد 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگس�تری واریز نماید و مابه التفاوت را ظرف یکماه به همان حس�اب واریز نماید واال وجه واریزی در حق  دولت ضبط خواهد ش�د 

فرصت اعتراض به مزایده ظرف یک  هفته پس از برگزاری مزایده و پس از ان قطعی محسوب است و الزم االجرا. 
ح 723   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رضوانشهر- مرادطلب

آگهی مزایده 
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960612 له خانم مینا علی زاده و علیه 
اقای الیاس عش�رت طلب یکتااباتری به خواسته 701 قطعه س�که طالی تمام بهار ازادی و مبلغ 424/806/000 ریال بابت حق االجراء 
دولت جلس�ه مزایده ای به منظور فروش یک قطعه زمین ش�الیزاری به مساحت 3185 مترمربع با کاربری شالیزاری بهزراعی واقع در 
صومعه سرا روستای باال محله اباتر که در تقسیم نامه عادی مورخه 1386/12/28 بین وراث مرحوم موسی عشرت طلب جزء مقسومه 
کریم عش�رت طلب پدر محکوم علیه میباش�د که در ازاء محکوم به معرفی نموده و در تقس�یم نامه مذکور مساحت 3545 مترمربع 
اعالم شده که پس از اجرای طرح مساحت باقیمانده برابر با 3185 مترمربع و با حدود اربعه از شمال به شالیزار کیانوش عشرت طلب 
از جنوب به شالیزاری علی کاردوست از غرب به شالیزاری احمد محسنی و پرویز کاردوست و از شرق به جاده بین مزرعه ای متصل 
و ارزش هر مترمربع زمین به مبلغ 250/000 ریال و جمعا 796/250/000 ریال ارزیابی گردیده و هم اکنون در تصرف اقای کریم عشرت 
طلب می باشد برگزار نماید طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از ان پالک دیدن کرده و جهت شرکت در خرید 
در تاریخ 1398/04/24 از س�اعت 9 تا 10 در دفتر این اجرای احکام واقع در دادگس�تری شهرستان صومعه سرا حاضر شوند فروش از 
مبلغ ارزیابی ش�ده ش�روع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود.
ح  724 دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا - باقرزاده

مزایده مرحله اول
بموجب پرونده کالس�ه 980009 اجرایی اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان استانه اشرفیه محکوم علیه اقای مرتضی امین به 
پرداخ�ت مبل�غ 261/966/000 ریال در حق علیرضا زمانی گهر و غیره و مبلغ 13/098/300 ریال بابت نیمش�عر  در حق دولت محکوم 
گردیدن�د چ�ون محکوم علیه در موعد مقرر نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده اس�ت اموال غی�ر منقول وی طبق نظریه 
کارشناس�ی رس�می دادگستری به ش�رح ذیل می باشد ششدانگ پالک ثبتی 91/10281 به ادرس اس�تانه اشرفیه بلوار امام رضا )ع( 
اشرفی اصفهانی پشت باشگاه تربیت بدنی والیت مفروز و مجزی از 494 و به شماره ثبت 32287 قطعه 74 تفکیکی یک قطعه زمین 
با کاربری مسکونی به مساحت 236/62 مترمربع با حدود اربعه و مشخصات شماال پی است بطول 10 متر به شماره 1626 فرعی شرقا 
پی مش�ترک به طول 23/11 متر به قطعه 75 تفکیکی جنوبا به طول 10 متر به کوچه 8 متری غربا پی مش�ترک به طول 24/21 متر به 
قطعه 73 تفکیکی بر روی عرصه فوق هیچ گونه اعیان احداث نشده است ششدانگ پالک فوق الذکر با مشخصات و اوصاف مذکور به 
مبلغ 540/000/000 ریال براورد میگردد این اجرا در نظر دارد در روز سه  شنبه مورخ 98/4/25 ساعت  10صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه 540/000/000  ریال شروع و اموال متعلق 
به کسی خواهد بود که باالترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت 
قانونی که حداکثریکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ازخریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه 
منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز وهمان 
ساعت وهمان مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و 

قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار انتقال  نخواهد شد .
 ح   725   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نورحسینی

آگهی مزایده 
در خصوص کالسه پرونده 971232 موضوع محکومیت اقای علی جاهدی در حق خانم انسیه لطفی مرکیه با توجه به توقیف پالک ثبتی به 
شماره فرعی 46 اصلی 196 مشتمل بر یک باب خانه و محوطه پس از نشر اگهی و مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق االجرا دولت اموال پس از 
ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از طریق مزایده بفروش میرسد مشخصات ملک ملک مفروز شامل یکباب خانه و محوطه 
به مس�احت زمین شش�صد و شصت و یک متر مربع و هشتاد و شش صدم مترمربع که حدود اربعه ان در سند ثبتی امده است دارای 
یکباب خانه ویالیی به مس�احت تقریبی 130 مترمربع حدود 25 س�ال ساخت و خانه ش�امل دو اتاق هال پذیرایی سرویس بهداشتی 
ایوان انباری میباش�د در حیاط خانه قس�متی مربوط به نگهداری مرغ و اردک ... و قس�متی شامل درختان میوه و گل کاری شده بود 
ارزش ریال�ی مل�ک مفروز با در نظر گرفتن جمی�ع جهات موثر و قانونی در ارزیابی جمعا ب�ه ارزش 1/294/000/000 ریال معادل صد و 
بیس�ت و نه میلیون و چهار صد هزار تومان براورد و اعالم میگردد ادرس ملک صومعه س�را دهس�تان مرکیه خ امام خمینی  اینک 
از طریق  مزایده با حضورنماینده  محترم دادس�تان  درتاریخ  98/04/22 که  از س�اعت  10 الی 11 صبح روز ش�نبه درش�عبه  اجرای 
احکام  مدنی دادگس�تری  صومعه س�را بفروش  میرس�د هرکس از قیمت پایه  باالترین قیمت را پیش�نهاد نماید  فروخته خواهد شد 
و خریدارباید فی المجلس 10 درصد قیمت پیش�نهادی را به حس�اب  سپرده دادگس�تری 217129508003 سیبای  بانک ملی واریز و 
اصل فیش را  به دفتر ش�عبه  تحویل  نماید ضمنا”برنده  مزایده مابقی  مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک  ماه به حس�اب  س�پرده 
دادگس�تری واریز نمایید درغیر اینصورت مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد ش�د و کلیه  هزینه های اجرایی به عهده خریدار 

میباشد.
ح   726   دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا- کاظم بیابانگرد

مزایده نوبت اول
در پرونده اجرایی 971123 له حامد خجس�ته علیه خورش�ید حبیبی دایر بر تقس�یم مال مش�ترک با توجه به ارزیابی مال توس�ط 
کارشناس منتخب این اجرا به شرح ذیل از طریق مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی بفروش میرسد مال موضوع مزایده ششدانگ 
یک قطعه زمین بایر به مس�احت 237 ممیز 98 مترمربع واقع در لنگرود پائین محله س�الکویه نبش کوچه رجبی مس�احت زمین بعد 
از عقب نش�ینی 208 ممیز 73 مترمربع میباش�د حدود اربعه ش�ماال به کوچه اسفالت شهید رجبی پور شرقا به خیابان اصلی و کوچه 
شهید رجبی پور جنوبا به خیابان اسفالته 15 متری و غربا به محوطه خانه اقای حبیبی ملک توسط به مساحت 208 ممیز 73 مترمربع 
به مبلغ 1350000000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت این قیمت در زمان مزایده بعنوان قیمت پایه محاس�به گردیده و مزایده از این مبلغ 
ش�روع و کس�انیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محس�وب و میباسیت ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی را 
ظرف مهلت یکماه تودیع نمایند رد صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ در مهلت یکماه مزایده ابطال و ده درصد واریزی به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد طالبین شرکت در مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال موضوع مزایده بازدید 

نمایند مکان مزایده اجرای احکام مدنی لنگرود زمان مزایده ساعت 11 صبح تا 12 ظهر تاریخ 98/4/24 
ح 727  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالس�ه اجرایی 970410/8 و حس�ب اجرائیه ش�ماره 950733/2 صادره از شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان لنگرود 
محکوم علیه اقای ناصر پایمرد دیوشلی فرزند حسین به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه له اقای حسین بازگشت و همچنین مبلغ 3/500/000 میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است شخص ثالث در راستای 
پرداخت محکوم به یک قطعه زمین واقع در لنگرود دیوشل از اموال غیر منقول خود را به این اجرا معرفی نموده است که ملک تعرفه شده 
توقیف و مشخصات ان به شرح ذیل میباشد مال توقیفی شعرفه شده یک قطعه زمین شیبدار باغ چای به مساحت حدود 350 مترمربع که 
در روستای پرشکوه استقرار دارد هیچگونه مدرک ثبتی یا نسقی دال بر مالکیت زمین ارائه نشده و مالک تصاحب زمین خرید نامه عادی 
می باشد ارزش عرصه و اعیان این زمین باغ چای با توجه به شیب متصل نبودن به راه ماشین روز به طرح هادی روستا با کاربری کشاورزی 
باغ چای حسب نظر کارشناسان منتخب دادگستری 910/000/000 ریال براورد شده است ملک مذکور از طریق مزایده در روز  شنبه1 مورخ 
1398/04/22 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود به فروش می رسد. مزایده از قیمت  کارشناسی 
شروع  وملک متعلق به شخصی است که بیشترین قیمت راپیشنهاد نماید. ده درصد  قیمت مزایده فی المجلس از برنده اخذ ونامبرده مکلف 
است ظرف مدت یکماه  نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید درغیراینصورت در موعد مقررفوق سپرده واریزی  پس از کسر  هزینه 
های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د. متقاضیان ش�رکت در مزایده  ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده می توانند با 
هماهنگی  اجرای احکام  مدنی از  محل ملک بازدید به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراالنتش�ار محلی 

جهت  اطالع عموم درج  می گردد.
ح  728     مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود- نقدی

آگهی
بتاریخ 1398/3/29 در وقت مقرر جلسه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز مستقر در دادگاه انقالب اسالمی کرج بتصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 9709983011000019 تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید رای دادگاه در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( مدیریت استان 
البرز و غرب اس�تان تهران به ش�ماره 184/94684/ ن مورخ 97/4/5 مبنی بر اینکه ششدانگ ملک به پالک ثبتی 781 فرعی از 161 اصلی 
قطعه 8 تفکیکی واقع در عظیمیه جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج متعلق به  خانم پریوش قباد فرزند اسفندیار) پریوش خانم زردشتی قباد 
( را شناسایی و اعالم نمود هاند که به علت عدم حضور مالک در کشور سالهاست رها و در معرض حیف و میل قرار دارد که به همین جهت 
در راستای آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نموده اند علی ایحال 
با توجه به مراتب مذکور وتحقیقات و اقدامات معموله و اس�تعالم های صورت گرفته از اداره ثبت اس�ناد و امالک و  وزارت اطالعات و اداره 
گذرنامه واحضار مالک از طریق جراید کثیراالنتشار که تاکنون مراجعتی نداشته همه حکایت از رها و بالتصدی بودن پالک مذکور دارد لذا 
دادگاه مس�تندا به مواد 13 و 10 و 8 آیین نامه نحوه رس�یدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی حکم به تملیک پالک موصوف 
بنفع س�تاد اجرایی فرمان امام )ره( صادر واعالم می نماید تا ضمن تقویم و کس�ر مطالبات دولت و حق سرپرستی مابقی وجوه حاصله را در 
حساب امانی نگهداری و در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل ایشان به آنان مسترد گردند رای صادره غیابی و در فرجه قانونی 

قابل واخواهی در همین دادگاه است.
79 قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز

آگهی احضار و ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه پرونده کالسه 970062/97 در خصوص دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی ساوجبالغ به طرفیت خسرو گلی 
یان فرزند نجات اله کلیمی و ربیع گلی یان فرزند موسی کلیمی در رابطه با پالک ثبتی 2846 فرعی مفروز و مجزی شده از 2281 فرعی از 
22 اصلی در این دادگاه مطرح ودر حال رسیدگی است حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به مشارالیه ابالغ 
می گردد به تاریخ 1398/5/24 روز پنج شنبه ساعت 9 جهت رسیدگی در دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز مستقر در دادگاه انقالب 
اسالمی کرج واقع در میدان آزادگان اول خیابان برغان حاضر شوند ود ر غیر اینصورت طبق مقررات به پرونده موصوف غیابا رسیدگی خواهد 

شد و ضمنا دادخواست و مدارک ضمیمه پرونده است.
62 مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طول فوق العاده 
شرکت فرش خوزستان افشان به شماره ثبت 580 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده در تاریخ 98/4/22 در محل ش�رکت حضور بهم رس�انند موضوع جلسه:1- انتخاب هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسان 
الزم به ذکر اس�ت که طبق بند 7 ماده 10 اساس�نامه هرگونه تصمیمی که به اکثریت آرا می رس�د برای حاضرین و غایبین در جلس�ه الزم 

االجرا می باشد.
39 شرکت فرش خوزستان افشان 

ابالغ اخطار اجرایی 
 به موجب دادنامه شماره 9810098531100098 مورخ 98/3/19 شعبه 
111 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان نهاوند که قطعیت یافته اس�ت 
محکوم علیه امین سنایی زاده فرزند محمد  به نشانی مجهول المکان 
محکوم اس�ت به پرداخت  نوزده میلیون و نهصد و بیست هزار تومان 
به عنوان نفقه گذش�ته به عنوان اصل خواس�ته م�ورخ 91/1/1 لغایت 
97/6/30 و پانصد هزار تومان هزینه دادرس�ی و ششصد هزار تومان 
حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له اسماء 
احمد پور فرزند غالمحس�ین به نشانی نهاوند، میدان پای قلعه  وحق 
االجرای حکم برعهده محکوم علیه می باشد محکوم علیه مکلف است 
پس از ابالغ این اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد 

واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید. تاریخ چاپ:98/4/1 
7064  قاضی  شورای حل اختالف حوزه 111 شهرستان نهاوند 

آگهی حصر وراثت
 بدینوسیله خانم راضیه آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصیر بشرح پرونده کالسه این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمودند و چنین 
توضیح دادند که پدرش آقای مصرآزادی حاجی خواجه لو فرزند آزد با شماره شناسنامه 1862 در تاریخ 1382/10/29 به درود حیات گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به 1- بهمن آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 1610037685 نسبت فرزند متوفی 2- محمد آزادی حاجی 
خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 5040207247 نس�بت فرزند متوفی3- گلزار آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 5040207255 
نسبت فرزند متوفی4- رسول آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 5040210133 نسبت فرزند متوفی5- علی آزادی حاجی خواجه 
لو فرزند مصر با کد ملی 5049277396 نسبت فرزند متوفی6- حیدر آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 5049282450 نسبت 
فرزند متوفی7- حسین آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 5049283485 نسبت فرزند متوفی8- راضیه آزادی حاجی خواجه 
لو فرزند مصر با کد ملی 5049277371 نس�بت فرزند متوفی9- زهرا آزادی حاجی خواجه لو فرزند مصر با کد ملی 504988260 نس�بت 
فرزند متوفی10- مروارید  آقا سلطانی فرزند عبدالحسین با کد ملی 1670797155 نسبت همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نماه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش�ورای حل اختالف اصالندوز تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز س�ری و رسمی که بعد از موعد ابراز نشود از درجه 

اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
98/167 مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه سه بخش اصالندوز

 مفقودی
برگ شناس�نامه مشخصات ) برگ سبز( س�واری پژو 405 جی ال ایکس xu7 دوگانه مدل 1397 به 
رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک 315 ج 52 ایران 75 و شماره موتور 124k1193604 و شماره 

شاسی NAAM11VE3JK028723 مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.
11060

مفقودی
سند کمپانی پژو پارس سواری مدل 1383 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 925 ج36 ایران 

75 و شماره موتور 12483190048 و شماره شاسی 19300426 مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.
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آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی عترت آل رسول 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15220 و شناسه ملی 

 10380308509
ب�ه اس�تناد ص�ورت جلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1397/05/20و 
بن�ا ب�ه تفوی�ض اختی�ار از مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1396/11/14در خص�وص افزایش س�رمایه و به اس�تناد نامه ش�ماره 
97/19/7889مورخ1397/06/13مدیریت حج و زیارت استان خراسان 
رضوی و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین س�ند حسابداری 
ص�ادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس�اب 
سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در 
نتیجه مبلغ 49000000ریال از حس�اب بدهی شرکت کسر گردیده و به 
حساب سرمایه منظور گردیده در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح میگردد ماده 5 اصالحی . س�رمایه شرکت مبلغ 50000000ریال 

منقسم به 5000سهم 10000ریالی با نام که تماما پرداخت گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506659(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیشگامان آتی رزمان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43501 و شناسه ملی 

 10380594570
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/03/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : خانم طاهره بذر افشان به سمت نایب رئیس کد ملی 
: 0945210728 آق�ای رضا قویدل خضر بیگی به س�مت مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره کد ملی : 0900525215 و آقای جواد بذر افشان به 
س�مت عضو هیات مدیره کد ملی : 0940883562 برای مدت دو سال 
انتخاب ش�دند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء 

منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506664(
آگهی تغییرات شرکت سهند آسانبر طوس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 19835 و شناسه ملی 10380353486 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : اقای محسن میرزایی با کد ملی 0942328541به 
س�مت رئیس هیات مدیره و مد یر عامل -اقای امین میرزایی با کد 
ملی 0945427220به س�مت نایب رئیس هیات مدیره -آقای علی 
مدیر مدی�ری با کد ملی 920435130به س�مت عضو هیات مدیره 
انتخاب گردیدند .و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و 
قراردادها ،چکها ،س�فته ها و بروات با امضای اقای محسن میرزائی 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506668(

آگهی تغییرات شرکت تاسیسات برقی آرشان نوین مسعود 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45358 و شناسه ملی 

 10380612740
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - آق�ای رضا دردی نژاد 
ش�وی به ش�ماره ملی 0770023495 به عنوان بازرس علی البدل 
، خان�م عالیه یزدان پناه به ش�ماره مل�ی 0943559219 به عنوان 
ب�ازرس اصلی برای یک س�ال مال�ی انتخاب گردیدن�د. - روزنامه 
کثیراالنتش�ار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - 
آقای مهدی داستانی به شماره ملی 6359333015 و آقای الهقلی 
علیزاده به ش�ماره ملی 6359333880 و آق�ای احمد علیزاده به 
شماره ملی 6359332280 به مدت دو سال به سمت اعضای اصلی 

هیات مدیره انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506676(

آگهی تغییرات شرکت جهان ترابر ابریشم شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 51178 و شناسه ملی 

 14004035928
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/06 و نامه شماره 
2999 مورخ 1397/5/24 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس مشهد بلوار 
سجاد خیابان الله شمالی ) سجاد 9- ابن سینا 12 (بهارستان 2 مجتمع 
تجاری آرین طبقه چهارم واحد 1 کد پستی 9187816889 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506679(

آگهی تغییرات شرکت پخش حکیم گستر مهتاب شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 56642 و شناسه ملی 14005462953 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق الع�اده مورخ 
09/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اعضا هیات مدیره برای مدت 
دو س�ال به ش�رح ذیل انتخاب گردیدند : عبدالرحیم مطهری با شماره 
ملی 0849233496 و زینب فریاد با ش�ماره ملی 0932095781 و الناز 

مطهری با شماره ملی 0946692920
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506680(

آگهی تغییرات شرکت پخش حکیم گستر مهتاب شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 56642 و شناسه ملی 14005462953 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/03/1398 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عبدالرحیم مطهری با شماره ملی 0849233496 به سمت 
رئیس هیئت مدیره زینب فریاد با ش�ماره ملی 0932095781به سمت 
نای�ب رئیس هیئت مدیره الناز مطهری با ش�ماره مل�ی 0946692920 
ب�ه س�مت عضو هیئت مدی�ره محمد ج�واد رحیمیان با ش�ماره ملی 
0931372232 به سمت مدیرعامل ) خارج از اعضاء هیئت مدیره ( برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد، مدارک، ، قراردادها و اسناد 
تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت رئیس 
هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر ش�رکت و مکاتبات تج�اری و اداری با امضاء مدیرعامل به 

همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506686(

آگهی تغییرات شرکت نان و شیرینی آوای خروس قندی ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58678 و شناسه ملی 

 14005967867
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1396 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق 
گردید : پیمانکاری مربوط به س�اخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از 
چوبی ، آجری ،سنگی ، بتنی و فلزی ،سازه های ساختمانی وانبوه سازی 
پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد . وماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. س�ال مالی ش�رکت : شروع سال مالی ش�رکت از 1/1 هرسال تا 

30/12 همان سال تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506687(

تاسیس شرکت سهامی خاص رویداد گستر آتنا ایرانیان
 درتاری�خ 1398/02/08 به ش�ماره ثبت 67958 به شناس�ه ملی 
14008295039 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تجارت بی�ن المللی ) ص�ادرات و واردات (، برگزاری همایش�ها و 
نمایش�گاهها داخلی و بی�ن المللی، انج�ام پروژه ه�ای مطالعاتی 
داخلی و بین المللی ارائه  خدمات مشاوره، طراحی، طراحی و اجرای 
همایش ه�ا و کنفرانس ه�ای مل�ی و بین المللی، طراح�ی و اجرایی 
جش�نواره های ملی و بین المللی برنامه ریزی و اجرای نمایشگاه ها، 
مدیریت فنی همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی، پذیرش 
و اجرای�ی نمودن س�مینارها و کنفرانس های س�ازمان ها و وزارت 
خانه ها و کلیه مراکز دولتی و خصوصی کشور، مشاوره راهکارهای 
مدیریت�ی و بازاریابی بصورت غیر هرمی و غیر ش�بکه ای انجام و 
مش�اوره امور فن�اوری اطالعات از جمله طراحی و اجرای ش�بکه ، 
طراحی س�ایت ، تولید، خری�د و فروش، ص�ادرات و واردات، اخذ 
تس�هیالت جهت مش�ارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوق�ی ، ایجاد ش�عبه و نمایندگی در داخل و خارج از کش�ور ، 
درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط اخذ 
تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات، خرید سهام شرکت 
و مش�ارکت با اش�خاص حقیقی و حقوقی، در ص�ورت لزوم پس از 
اخ�ذ مجوز ه�ای الزم از مراجع ذیربط درص�ورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی ، شهرس�تان 
مش�هد ، بخ�ش مرک�زی ، ش�هر مش�هد، س�جاد ، خیاب�ان زنبق 
جنوبی14]یاس�من6[ ، خیابان یاسمن]سجاد6[ ، پالک 187 ، طبقه 
همکف کدپستی 9186683845 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی ش�ماره 193252 م�ورخ 1398/01/25 نزد بانک 
بانک ملت ش�عبه ش�عبه دانش�گاه مش�هد با کد 49551 پرداخت 
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای آرش عطاری به شماره ملی 
0830103554و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای س�ید امیر فردانیان به شماره ملی 0922666334و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 س�ال آقای امیر حسین بهشاد به شماره ملی 0923181857و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا جامی به شماره 
ملی 6520038229و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبی�ل چک، س�فته، قرارداده�ا عقود اس�المی و همچنین کلیه 
نام�ه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان 
خانم غزاله قنادان به ش�ماره ملی 0820395579 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک س�ال مالی خانم اطلسی خرامانی به شماره ملی 
0922573875 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردی�د. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزل�ه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506689(
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آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: س�جاد کویری کالس�ه پرونده: 162/202/98 وقت رسیدگی: به روز چهار شنبه تاریخ 98/5/9 ساعت 16/00 خواهان: اباذر فتحی کنجین 
خوانده: س�جاد کویری خواس�ته: مطالبه طلب خواهان دادخواس�تی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمش�هرنموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 202 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
دراین دادگاه حاضرش�وید در صورت عدم حضور دادخواس�ت ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه 

بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5695 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

اجرائیه بکالسه پرونده  933/210/97
مشخصات محکوم له: حسن مایلی بنشانی اسالمشهر انتهای خیابان 20متری شهرک توحیدخیابان بهشتی کوچه 18 پالک28 مشخصات 
محکوم علیه: غالمعلی صادق پور  مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 995 مورخ 97/11/14 شورای حل اختالف شعبه 210 که 
وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 107/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته درخصوص هزینه دادرسی مبلغ 2/472/500 ریال ونیز خسارت تاخیر تادیه ماخذ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی 
ازتاریخ صدور گواهی عدم پرداخت لغایت تاریخ اجرای دادنامه وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودر صورتی که خود راقادربه اجرای مفاداجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت 
جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاءمهلت مذکور معلوم شودکه 
قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای در پرداخت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاداجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از61 روز تا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برموارد باال که 
قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون 

نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 5704 
مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  871/17/97
مش�خصات محکوم له: حسن مایلی با وکالت محمد کوهشاری بنش�انی تهران یافت آباد بعد از سه راهی زندیه پ 378 واحد7 مشخصات 
محکوم علیه: غالمعلی صادق پور مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 1014 مورخ 97/2/18 ش�ورای حل اختالف اسالمشهر 
شعبه 17 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 
162/500/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرو تادیه ازتاریخ تقدیم داد خواست 97/10/25 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وهزینه 
دادرسی مبلغ 3/326/250 ریال درحق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه 
قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم 
وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی از ماده34 
اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مص�وب 79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای 

محکومیتهای مالی مصوب10 آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 5703 
مدیردفترحوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  960/17/97
مشخصات محکوم له: سیده معصومه موسوی مشخصات محکوم علیه: سیدعلی موسوی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 
1045 مورخ 97/12/22 ش�ورای حل اختالف اسالمش�هر شعبه 17 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده 
است حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مبلغ 780/000/000 ریال درحق 
محکوم له وخس�ارت تاخیرو تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 97/12/1 درحق محکوم له و پرداخت نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده 
روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم 
شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که 
قسمتی از ماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفادقانون 

نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 5709 
مدیردفترحوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

آگهی حصر وراثت
متقاضی آقا /  شاهپور فرهودی فرزند ارشد دادخواستی مبنی بر گواهی حصر وراثت تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شعبه به کالسه 
98-318 حقوقی ثبت گردیده اس�ت و چنین توضیح داده که ش�ادروان ارشد فرهودی فرزند مرتضی  به ش ش 1620708639 ص از گرمی  
ش�هر در تاریخ1397/11/30 در محل اقامتگاه دائمی خود از دنیا رفته و وراثت حین الفوت عبارتند از 1- تعرفه فرهودی فرزند ارش�د ش ش 
5049209749 ص از پارس آباد ت ت 1340 نسبت دختر متوفی2- زری فرهودی فرزند ارشد ش ش 5049703761 ص از مغان  ت ت 1348 
نسبت دختر متوفی3- فاطمه فربودی فرزند ارشد ش ش 5048976236 ص از پارس آباد ت ت 1323 نسبت دختر متوفی4- زلیخا فربودی 
فرزند ارش�د ش ش 5049703751 ص از پارس آباد ت ت 1338 نس�بت دختر متوفی 5- افس�ون فرهودی پرایواتلو  فرزند ارش�د ش ش 
5048979605 ص از پارس آباد ت ت 1352 نسبت دختر متوفی6- شاهین فرهودی پیرایواتلو  فرزند ارشد ش ش 5048980999 ص از پارس 
آباد ت ت 1356 نسبت پسر متوفی7- ناصر فرهودی پیرایواتلو  فرزند ارشد ش ش 5048874676 ص از پارس آباد ت ت 1359 نسبت پسر 
متوفی8- جبار فربودی آقا پویردیلو   فرزند ارشد ش ش 5048976932 ص از پارس آباد ت ت 1346 نسبت پسرمتوفی9- شاهپور فرهودی 
پ فرزند ارشد ش ش 5048976926 ص از پارس آباد ت ت 1347 نسبت پسر متوفی10- فیروزه توحید فرزند عیسی ش ش 1631622269 
ص مغان ت ت 1316 نسبت همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نماید در غیر اینصورت گواهی صادر و  هر وصیت 

نامه ای غیر سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
98/168رئیس شورای حل اختالف شعبه یازده پارس آباد 

آگهی مزایده نوبت اول
محکوم له: خانم شهناز میراث محکوم علیه شرکت روغن نباتی ارجان نوین  به موجب پرونده 972194 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ محکوم به در حق محکوم له با عنایت به توقیف 401 حلب روغن نباتی تولید کارخانه روغن نباتی ارجان نوین که توسط کارشناس قیمت هر 
حلب روغن 1/180/000 ریال ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای محکوم له و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی 
و بر اساس مواد 118 و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه کسی مایل به خریداری باشد در مورخه 
1398/4/25 ساعت 9 الی 10 صبح در جلسه مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری  بهبهان با حضور نماینده دادستان به مرحله اجرا گذارده 
میشود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود  برنده مزایده باید 10 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید و مابقی را به ظرف مدت یکماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه ثمن را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه 
های متعلقه اعم از نقل وانتقال مالیات مستغالت و هزینه درج آگهی و هزینه های دیگر برعهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا کسانیکه مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می توانند پنج روز قبل از مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری  بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.
31 مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان بهبهان- نوریان 

اصالحیه 
پیرو درج آگهی ابالغ دادرس�ی به ش�ماره 11033 که در روزنامه حمایت مورخ 98/3/21 صفحه 5 به 
چاپ رس�یده اس�ت خوانده ردیف اول آقای محسن فلکی می باشد که اشتباها ملکی درج گردیده 

است.
شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم 

دادنامه 
شماره پرونده 496/3/97 ح شماره دادنامه 106 تاریخ 98/3/4 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان آبادان خواهان هومن محمدی 
به نشانی آبادان – لین 1 احمد آباد پاساژ نور پ17 خوانده مهدی فرحانی به نشانی مجهول  المکان خواسته مطالبه وجه گردشکار: پرونده 
ابتدا به شعبه 3 شورای حل اختالف آبادان ارجاع و به کالسه 496/3/97 ح  به ثبت رسیده و اعضا محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری 
تشریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را اعالم نمود هاند پس از بررسی پرونده  و رسیدگی های الزم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان هومن محمدی فرزند عبداله به طرفیت مهدی فرحانی فرزند 
نعیم به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال و جه یک فقره چک  به شماره 26404 مورخ 97/5/3 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه محال علیه و  عدم حضور ودفاع خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده  حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با احراز اش�تغال ذمه خوانده و اس�تصحاب دین و 
مستندا به ماده 9 قانون شورای حل اختالف ومواد 310و311و313 از قانون آیین تجارت ومواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2/615/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان آبادان می باشد.
241 قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان 

دادنامه 
ش�ماره پرونده 479/3/97 ح ش�ماره حکم 34 تاریخ 98/1/27 خواهان محمد براتی به نش�انی آبادان – احمد آباد خ 5 فرعی نبش 2 اصلی 
پ170 خوانده وحید فتاحی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار: پرونده ابتدا به شعبه 3 شورای حل اختالف آبادان ارجاع و به 
کالسه 479/3/97 ح  به ثبت رسیده و اعضا محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را اعالم نمود 
هاند پس از بررسی پرونده  و رسیدگی های الزم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست خواهان محمد براتی به طرفیت خوانده وحید فتاحی بخواسته مطالبه مبلغ 29/500/000 ریال با احتساب خسارت وارده 
قانونی و به استناد کپی مصدق پرینت بانکی و اظهارات خواهان که بیان نموده در مورخ 97/9/12 به صورت اشتباه سهوا مبلغ مذکور را به 
شماره کارت خوانده واریز نمودم و همچنین در مقابل خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه و دفاعیه ای که موثر باشد و ادله ای 
در برائت ذمه خویش ارائه نداده بنابراین با وجه به موارد فوق دعوی خواهان را وارد و ثابت دانس�ته و مس�تندا به مواد 198و515و519 قانون 
آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته  به مبلغ 29/500/000 ریالو پرداخت مبلغ 1/085/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده در همین مرجع و ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  عمومی شهرستان آبادان می باشد ودر خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه آن 
موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به اثبات تمکن مدیون است ودر پرونده دالیل آن موجود نیست لذا صدور حکم به پرداخت 
خس�ارت تاخیر تادیه را موجه ندانسته و مس�تندا به مواد 197 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعالم می 
دارد رای صادره نسبت به خواهان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان آبادان می باشد.
242 قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان 

نشر آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم  محمد علی شنوف   فرزند صالح    دارای شناسنامه 641   به شرح کالسه  1043/2/97 ح   از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و  چنین توضیح داده که شادروان   میعاد علی شنوف   فرزند محمد به شناسنامه5850002049     در تاریخ 97/11/27    در اقامتگاه 
دائمی  خود بدورد زندگی گفته و وروثه مرحو م منحصر است به : 1-  محمد علی شنوف     ش ش  641  نسبت  پدر متوفی 2-  علی اصغر علی 
شنوف      ش ش  3430715652  نسبت پسر   متوفی 3-   سمیه علی شنوف     ش ش   3430158435 نسبت همسر متوفی والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
243 مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان آبادان  

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

برابر رای شماره 139860309030000329مورخه1398/3/9  هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای / خانم شهال حسنی فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 17 کد ملی  4372451636  صادره از خدابنده در ششدانگ یک باب خانه در حال احداث ) نیمه کاره( به مساحت 
216/05 متر مربع در قطعه اول افرازی در پالک شماره 13 اصلی واقع در بخش 5 قزوین – البرز خریداری نسبت به ملک ملک مورد تقاضا 
و انتقالی عادی مع الواسطه از آقای ذبیح اله محمد خانی مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا       محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1– تاریخ انتشار نوبت دوم :   1398/4/16
  113 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرستان البرز – شعبان عسگری 

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

برابر رای شماره 139860309030000150-1398/2/18  هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /  مجتبی کاوسی سطری 
فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 621 شماره ملی 3358962946 صادره از سنقر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/26 متر 
مربع واقع در قطعه اول افرازی در پالک 13 اصلی واقع در بخش 5 قزوین – البرز نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقالی عادی مع الواسطه از 
آقایان حجت اله اصغری و محمد حسین نظری مالکین رسمی به متقاضی داشته و تصرفات نسبت به مورد تقاضا        محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1– تاریخ انتشار نوبت دوم :   1398/4/16
  114 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرستان البرز – شعبان عسگری 

آگهی
آقای احمد محمودی راد با کد ملی 3590795395 به شرح دادخواست به کالسه 98/14 از این دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده 
که شادروان یوسف محمودی راد با کد ملی 3580718088 در تاریخ 1398/2/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی – 2- در خاتون گرنگش به شماره ملی 5979805230 مادر متوفی مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
30 قاضی شورای حل اختالف شهرستان دلکان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول ( 
 2000-mp دایره اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شیروان  در نظر دارد نسبت به مزایده اموال توقیفی  که شامل یک دستگاه  کپی
gestetner   2-دو دستگاه صندوق فروشگاهی بارکد خوان دار dara  3-دو دستگاه پرینتر hp و سوزنی  4- اسکنر pleestuk  5- صفحه 
پشتی قفسه تعداد 40 عدد به ابعاد 90*30   6-پول شماره para رومیزی  7-فکس پاناسونیک  8- ترازو دیجیتال مدل sm-100  لیبل دار 
30ky می باشد به نشانی شیروان بلوار شهریار مصالح فروشی کرمی  که از ناحیه کارشناسی به مبلغ  163/300/000 ریال ارزیابی شده را در 
خصوص پرونده اجرایی به کالسه شماره  971651 اجرای احکام شورای حل اختالف شیروان در حضور نماینده حوزه قضائی و دادورز اجرای 
حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 

شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد. 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف

زمان مزایده: روز پنج شنبه  مورخه 1398/04/20 –  ساعت  10 ظهر  الی 11 بعد از ظهر
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: 98/04/01 

دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف  شیروان 

آگهی مزایده مرحله دوم 
به موجب دادنامه شماره 9709975862500901 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی فاروج  آقای علی اسدی  خسرویه  فرزند بابا حسین  محکوم 
است  به پرداخت مبلغ  62/100/000 ریال بابت دیه  در حق محکوم له  علیرضا نقی زاده  فرزند علی اصغر  و مبلغ 345/150/000 ریال  در حق 
محکوم له  علی اصغر نقی زاده  فرزند ابوالقاسم  جمعا به مبلغ 407/250/000 ریال بابت دیه  چون نامبرده در موعد مقرر  نسبت به پرداخت  
دیه  هیچ گونه اقدامی ننموده  و حسب تقاضای محکوم علیه  از اموال بالمعارض وی  به شرح ذیل الذکر توقیف و توسط کارشناس به مبلغ  
900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی در مورخه 1398/04/25 از ساعت 9 تا 9:30 
صبح  از طریق مزایده حضوری  در محل اجرای احکام کیفری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان 
شرکت در مراسم مزایده می توانند  پنج روز قبل از موعد مقرر  در این اجرا حاضر و از کم و کیف  موضوع مطلع  و در صورت تمایل از مورد 
مزایده بازدید نمایند  ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به باالترین قیمت پیش�نهادی  واگذار خواهد شد  همچنین از برنده مزایده ده 

درصد  مبلغ پیشنهادی مصوب  اخذ و مابقی مبلغ  نیز ظرف یک ماه  وصول خواهد شد . 
مش�خصات موردتوقیف:  دوازده س�هم مش�اع از چهارده سهم  ششدانگ یک قطعه باغ مشجر  به مساحت 2140 مترمربع  پالک باقیمانده 
328 فرعی از 124 اصلی واقع در خسرویه  بخش سه قوچان  حوزه ثبتی فاروج  مشتمل بر ساختمان  با زیربنای 12 مترمربع  سقف زربی  و 
پوشش آجر  و تعداد تقریبی 20 درخت  گردو  و تعداد تقریبی 80 اصله نهال میوه  های سردرختی  سیب و گالبی  و ... ملکی آقایان  سید 
حسین  علویان ، سید روح اله علویان ، سید مهدی علویان ، سیدغالمرضا علویان، سید محمد علویان  و خانم ها منیره بیگم علویان و مینا 

علویان واقع در روستای خسرویه 8
تاریخ انتشار آگهی : 98/04/01

معاون دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب فاروج 
آگهی حصر وراثت 

آقا/خانم سکینه برزگر برگرد فرزند علی اکبر و رقیه دادخواستی دائر بر حصر وراثت )فرزند( تقدیم حوزه 129 شورای حل اختالف نموده و 
چنین عنوان کرده که مرحوم فاطمه دالور فیض آباد فرزند علی اصغر و سکینه به شماره شناسنامه 331 در تاریخ 1398/03/11 در شیروان 
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 اصغر دالور 
فیض آباد فرزند حیدرقلی و گل اندام به ش ش 510   نسبت پدر مرحوم  2-سکینه برزگر برگرد فرزند علی اکبر و رقیه  به ش ش 21  نسبت 
مادر مرحوم 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 اختالف حوزه 129 تسلیم و ارائه نماید واال 

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 129 شورای حل اختالف شیروان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالسه اجرایی 971078 و حسب نیابت شماره 1397132001031907 واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی 
خانواده دادگستری شهرستان کرج محکوم علیه اقای سید مهدی سلوکی گلسفیدی فرزند سید  یوسف به پرداخت تعداد 72 قطعه سکه 
تمام بهار ازادی له خانم مریم احمد زاده گلسفیدی محکوم گردیده است محکوم لها در راستای وصول محکوم به ششدانگ یک باب اپارتمان 
واقع در کیاکالیه خیابان شهید ثابت قدم کوی نصر 3 از اموال محکوم علیه را به این اجرا معرفی نموده است که ملک تعرفه شده توقیف و 
مشخصات ان به شرح ذیل میباشد ملک عبارت است از ششدانگ یک باب اپارتمان با پالک  ثبتی 4370 فرعی از 53 اصلی مفروز و مجزی 
شده از 1494 فرعی از اصلی مذکور بخش 15 گیالن به مساحت 64/56 مترمربع واقع در طبقه اول ساختمانی دو طبقه با اسکلت بتنی که 
طبقه همکف ان به پارکینگ اختصاص یافته است اپارتمان شامل دو  خواب اشپزی پذیرائی و سرویس بوده و مشخصات داخلی ان به صورت 
کف سرامیک دیوار گچ سفید و دربهای چوبی و الومینیومی و همچنین دارای امتیازهای اب برق و گاز می باشد الزم به ذکر است در مرحله 
توقیف ملک حسب اعالم اداره ثبت اسناد و امالک لنگرود ملک مذکور در رهن بانک مسکن به شماره 50072 از تاریخ 1394/07/09 می باشد 
که طبق اعالم کتبی بانک مسکن میزان بدهی محکوم علیه ار بابت ملک مبلغ هجده میلیون و هفتصد هزار تومان تا تاریخ 1397/03/18 می 
باشد ارزش ملک حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری یک میلیارد و سیصد میلیون ریال براورد شده است ملک مذکوراز طریق مزایده 
در روز چهار شنبه مورخ 1398/04/26 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل  شعبه اول اجرای  احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  می 
رسد. مزایده از قیمت  کارشناسی شروع  وملک متعلق به شخصی   است که بیشترین قیمت را  پیشنهاد نماید. ده درصد  قیمت  مزایده فی 
المجلس از برنده  اخذ ونامبرده  مکلف است ظرف مدت  یکماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه اقدام نماید در غیر اینصورت  در موعد مقرر  
فوق سپرده واریزی  پس از کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط  و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده  ظرف 5 روز  قبل 
از  تاریخ مزایده می توانند با هماهنگی  اجرای احکام  مدنی از  محل ملک بازدید  به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  

کثیراالنتشار محلی جهت  اطالع عموم درج  می گردد.
ح    729    دادورز شعبه اول  اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان لنگرود- قاسمی   

آگهی مزایده 
در خصوص کالسه 971459 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صومعه سرا حسب نیابت از شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال مبنی 
بر محکومیت ورثه مرحوم محمد فرخی 1- کاسمار 2- شایان 3- شیدا جملگی فرخی 4- عباس اصغرزاده بپرداخت تعداد 501 قطعه سکه طالی 
تمام بهار ازادی بابت اصل خواسته و مبلغ 370/000 ریال هزینه دادرسی و 1/260/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 1/050/000 ریال بابت حق االجرا دولت 
ملک توقیفی پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از طریق مزایده بفروش میرسد مشخصات ملک توقیفی مرحوم محمد فرخی 
واقع در روستای ولد یک قطعه زمین شالیزاری بمساحت 1000 مترمربع دور تا دور سیم کشی شده و محصور با حدود اربعه شماال به محوطه خانه اقای 
عباس اصغرزاده و جنوبا به شالیزاری حجت تقی زاده و شرقا به شالیزاری اصغرزاده و غربا به باغ عباس اصغرزاده متصل و محدود میباشد که در روز 
کارشناسی فاقد راه دسترسی بوده است که با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری و عدم دسترسی بصورت جاده به ملک مذکور به ارزش ریالی هر 
مترمربع دویست هزار ریال که جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال براورد  گردیده اینک از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان در تاریخ 98/4/22 
از ساعت 9 الی 10 صبح روز شنبه در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد هر کس از قیمت پایه باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 2171294508003 
سیبای بانک ملی واریز و اصل فیش را تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری 

واریز نماید در غیر اینص ورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی به عهده خریدار  میباشد.
ح 730   دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا- جعفرزاده

آگهی مزایده 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970824 محکوم علیه محمد طالع پور فرزند ابوالقاسم محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و هفتاد 
و هفت هزار و هفتاد و دو ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی در حق محکوم له رحمان دبیر صحیح فرزند عسکر با وکالت امین جباری و نیز 
مبلغ هفت میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و پنجاه و سه ریال نیم عشر دولتی در قبال مبالغ فوق الذکر یک قطعه زمین به مساحت 
220 مترمربع متعلق به محکوم علیه بازداشت گردیده است که با مشخصات ذیل می باشد مشخصات مال مورد مزایده رقبه مورد تعرفه با مشخصات 
مساحت 220 مترمربع واقع در رضوانشهر پونل خیابان شهید چوپانی خیابان بهاران استقرار دارد با حدود اربعه شماال به ملک محمد طالع پور محکوم 
علیه شرقا به کوچه 8 متری جنوبا به کارگاه جدیداالحداث اقای روشن ضمیر غربا به ملک اشخاص متصل بوده برابر بررسی و استعالمات به عمل 
امده و ش�رایط اس�تقراری و نوع کاربری ان و جمیع عوامل موثر در ارزیابی و ارزش ریالی براورد ش�ده از قرار هر متر دو میلیون و پانصد هزار ریال 
ارزش ششدانگ 220 مترمربع جمعا به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال پنجاه و پنج میلیون تومان که توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم 
و ارزیابی شده در روز چهارشنبه 1398/04/26 ساعت 11 الی 12 ظهر با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقالب شهرستان رضوانشهر در 
محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان رضوانشهر به فروش می رسد طالبین و خریداران می توانند در وقت فوق الذکر در محل 
مزایده حاضر و شرکت نمایند هر کس که از قیمت پایه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به ایشان فروخته خواهد شد و خریدار باید فی المجلس 10 
درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز نموده و قبض را به اجرای احکام تسلیم نماید کلیه 
هزینه های اجرایی و غیره بر عهده خریدار است مهلت اعتراض نسبت به اجرای قرار مزایده ظرف یک هفته پس از انجام مزایده می باشد و پس از 

انقضا مهلت قطعی است و الزم االجرا. 
ح  731  قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان رضواشنهر- رضا علی درویشی

آگهی مزایده
در خصوص پرونده اجرائی کالسه 980136 اموال مورد تعرفه طبق نظریه کارشناسی به قرار ذیل از طریق مزایده بفروش می رسد محل ملک واقع در 
شهر کالچای کمربندی کالچای به چابکسر لیمنجوب سفلی می باشد مشخصات ثبتی و فنی ملک: الف( مشخصات ثبتی: ملک مورد بازدید دارای سه 
سند مالکیت مشاعی بصورت دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت شش دانگ یکهزار و هشتصد و چهل و نه مترمربع 
و هشتاد دسیمتر مربع به شماره  فرعی دو هزار و هفتصد و پنجاه و هفت از یکصد و چهل و پنج اصلی واقع در بخش 29 گیالن ذیل ثبت صفحه 331 
و 334 و 328 دفتر دویست و چهل و هفت امالک بنام اقایان علی- علیرضا  و ابراهیم جملگی همراز کالچایه صادر و تسلیم که سابقه ای از رهن و 
بازداشت در اسناد مالکیت رویت نگردیده و این زمین دارای حق ارتفاقی با حق عبور از امالک مجاور و بالعکس می باشد ب( مشخصات فنی قطعه 
زمین مورد بازدید بصورت بایر و دارای حدود اربعه به شرح ذیل می باشد شماال بطور منکسر بطول 107/30 متر مرزیست به نهر محلی که ماورای ان 
مزرعه متصرفی اقای ناصر با انصاف می باشد شرقا بطول 5/40 مترمرز مشترک است با مزرعه متصرفی اقای قاسم پورعلی – جنوبا اول بطول 90/50 
مترمرز مشترک است با مزرعه متصرفی سید علی و محمد رئوفی دوم بوضعیت شرقی بطول 19/30 مترمرز مشترک است با مجاور مذکور سوم بطول 
22/20 متر مرز مشترک است با مزرعه متصرفی وراث حاج عباس عباسی غربا بطول 28/30 مترمرز مشترک است با مزرعه متصرفی اقای حسین 
یکتا نظریه کارشناسی با توجه به بررسیهای بعمل امده از محل وقوع ملک و با عنایت به امکانات موجود به لحاظ کمی و کیفی موقعیت شکل هندسی 
و ابعاد زمین راه دسترسی موجود شرایط روز بازار عرف مرسوم معامالت و سایر عوامل تاثیر گذار در قیمت زمین ارزش پایه قطعه زمین موصوف به 
قیمت هر مترمربع 400/000 ریال که بازای مساحت 1849/80 مترمربع به قیمت کل 739/920/000 ریال معادل هفتاد و سه میلیون و نهصد و نود و دو 
هزار تومان براورد و اعالم میگردد در مورخ 98/4/26 روز چهارشنبه ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودسر 
با حضور نماینده محترم شهرستان رودسر از قیمت پایه ی ارزیابی شده به فروش می رسد شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده 
شناخته خواهد شد ده درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس وصول و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول میگردد در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ 
فروخته شده در فرجه مقرر ده درصد وصول شده به نفع دولت ضبط می گردد کلیه هزینه های متعلقه به عهده خریدار می باشد خریداران می توانند 
ظرف مدت پنج روز قبل از شروع جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید بعمل اورند این اگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ملی درج و منتشر میگردد.
ح 732   دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان رودسر- ذکریا پور 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول( 
در راستای اجرای پرونده شماره 980082 مطروحه در شعبه اجرای احکام مدنی رودسر، آقای احمد محمد نیا به فروش ملک موضوع پالک 149 فرعی 
از 146 اصلی در حق آقای حمید رضا محمد نیا با وکالت خانم عادله عبداله تابار و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم است 
که با ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به وصف ذیل ارزیابی گردیده است: مورد مزایده عبارتست از ششدانگ یک قطعه محوطه 
مشتمل بر انباری به مساحت 283/18 متر مربع ) قطعه 3 تفکیکی( بشماره پالک ثبتی 149  فرعی مجزی از پالک ثبتی 72 فرعی باقیمانده  واقع 
در گیل کالیه سنگ اصلی 146 بخش 29 گیالن که حدود مشخصات آن به شرح ذیل است: شامل یک ساختمان مسکونی در مجموع به مساحت 
199/93 متر مربع  که طبقه همکف بمساحت 68/63 متر مربع و طبقه اول بمساحت 101/29 متر مربع به نام  احمد و حمید رضا محمد نیا به صورت 
ششدانگ صادر شده است که  شماال به پی بطول 24/50 متر به قطعه 4 تفکیکی از پالک 72 فرعی و شرقا ورودی و پی است بطول 12 متر به خیابان 
بعرض 12 مترجنوبا پی است بطول 22/50 متر به قطعه تفکیکی از پالک 72 و غربا پی است بطول 12/10 متر به قطعه 174 تفکیکی می باشد. ملک 
ارزیابی شده بصورت یک ساختمان 2 طبقه ) همکف و اول ( محصور به دیواربلوک سیمانی با اسکلت بتن مسلح و سقفها تیرچه بلوک و دیوارها آجر 
ایتال و بلوک سیمانی و سقف انتهایی از نوع شیروانی با مصالح چوب و ایرانیت و نمای اصلی فاقد سنگ و موزائیک می باشد. آپارتمان  طبقه همکف 
دارای درب آهنی ماشین رو و حیاط  آن منفک از آپارتمان طبقه اول  می باشد مشتمل بر هال پذیرایی، آشپزخانه با اوپن و کابینت MDF و دکور 
چوبی  و دو اتاق خواب  که یکی از اتاق خواب ها دارای کمد دیواری چوبی  و سرویس بهداشتی وحمام و توالت منفک از همدیگر و دارای تراس مسقف 
می باشد و داخل حیاط آن دارای پارکینگ مسقف منفک از آپارتمان با اسکلت فلزی و پوشش سایه روشن وکلیه فضا های داخل آپارتمان موصوف 
کف سرامیک و دیوارها و سقف اندود گچکاری سفید با ابزار گچی و درب و پنجره ها چوبی  و آلومنیومی با حفاظ آهنی و دارای امتیازات و انشعابات  
آب و برق و گاز – شهری اختصاصی و سیستم گرامایشی بخای، آبگرمکن گازی و سیستم سرمایشی کولراسپیلت می باشد. الزم به ذکر است که 
داخل  آپارتمان طبقه همکف  تعدادی از نهال میوه از نوع انجیر و انبه غرس شده است. و طبقه اول دارای درب  آهنی ماشین رو و راه دسترسی منفک 
از اپارتمان طبقه همکف می باشد مشتمل بر 3 اتاق خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه  و سرویس بهداشتی) حمام و توالت ( بطور منفک از هم دیگر 
و دارای تراس یا بالکن و کف بتن لیسه ای و کلیه فضا های دیوارها و سقف اندود گچ و خاک و درب های چوبی وپنجره ها و  پنجره ها آلومنیومی و 
آشپزخانه  فاقد کاشیکاری و کف موزائیک و فاقد کابینت و سرویس بهداشتی کف موزاییک و سقف و دیوارها کاشیکاری و مابقی  اندود سیمانی و 
دارای امتیازات آب و برق و گاز شهری اختصاصی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمابشی  کولر گازی 
پنجره ای می باشد. نظر کارشناسی: ششدانگ عرصه و اعیان مشاعی یک ساختمان ) دو طبقه مسکونی ( بشماره پالک ثبتی 149 از 146 اصلی 
بخش 29 گیالن عرصه و مساحت 238/18 مترمربع  ) قطعه 3 تفکیکی ( مساحت 2 طبقه آپارتمان مسکونی در مجموع به مساحت 199/93 متر 
مربع  که سه دانگ آن مشاع ملک موصوف متعلق به احمد محمد نیا و سه دانگ دیگر متعلق به حمید رضا محمد نیا می باشد. از نظرمنطقه ای با 
توجه به بررسی و تحقیقات جامع و درنظر گرفتن موقعیت مکانی ملک ، شکل هندسی، نوع کاربری ، وسعت و قدمت ساختمان، اعیانها و کیفیت 
مصالح مصرفی و دارای جاده دسترسی به معابر و ضمن لحاظ نمودن  گرانی و تورم موجود در جامعه و سایر عوامل موثر در امر ارزیابی و حق استفاده 
از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها ، برای کل مساحت 199/93 متر مربع در مجموع بمبلغ سه میلیارد و هشتصد ونود و هشت 
میلیون و ششصد و سی و پنج هزار ریال معادل سیصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار و پانصد تومان و همچنین ارزش 
ریالی سه دانگ ملک مشاع هر کدام از اصحاب دعوی پرونده  خواهان  وخوانده بطور منفک به مبلغ  یک میلیارد ونهصد و چهل و نه میلیون 
و سیصده و هفده هزار و پانصد ریال معادل یکصد و نودو چهار میلیون و نهصد و سی و یک هزار و هفتصد و پنجاه تومان  تقویم و اعالم می 
گردد. لذا بدین منظور در ساعت 9 تا 10 صبح روز یکشنبه مورخه 98/4/23 و با حضور نماینده دادستان محترم شهرستان  رودسر، مزایده 
از قیمت پایه ارزیابی آغاز شده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند می تواند  با پرداخت آن مالک تلقی گردد، درغیر اینصورت مکلف 
است ده درصد ثمن معامله را فی المجلس ادا و رسید دریافت و ظرف حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت  مابه التفاوت اقدام نماید. بدیهی 
است در صورت التفات به فرجه مقرر، ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی به استناد ماده 

118 قانون اجرای احکام مدنی منتشر گردید.
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 آگهی مزایده ) نوبت اول(
 در راس�تای اجرای پرونده ش�ماره 980159 این اجرا، موضوع نیابت ، واصله از ش�عبه ی اول  اجرای احکام مدنی س�اوجبالغ  آقای علیرضا 
ابراهیمی داریانی به پرداخت مبلغ  3/837/739/973 ریال درحق خانم فهیم الس�ادات رضوی نس�ب و مبلغ 100/000/000 ریال هزینه اجرا 
درحق صندوق  دولت محکوم است که پس از تعرفه ی دو سهم  از سیزده سهم مشاع توسط شخص ثالث وتوقیف آن در ثبت اسناد و امالک 
کالچای با ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به وصف زیان ارزیابی  گردیده است: مورد مزایده عبارت است از پرونده ثبتی 
موضوع ملک بازداشتی پالک ثبتی شماره 635 فرعی از 312 اصلی  بخش 29 گیالن مورد ثبت886 در صفحه  332 دفتر 7 ، آقای خسرو 
ابراهیمی داریانی نام پدرمهدی، مالک دو سهم مشاع از 13 سهم عرصه و اعیان سند مالکیت با شماره چاپی 432927 الف-82 به مساحت 
7373 متر مربع 0 نامه شماره 139/98/1536 مورخ  98/2/25 اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ( با ارائه طریق خانم اکبرزاده  وکیل محترم 
و آقای حسن افشاری از طرف محکوم له  به محل  وقوع ملک بازداشتی واقع در حوزه ی شهری چابکسر عزیمت و پس از استقرار در محل، 
ضمن بازدید و بررسی ملک بازداشتی مورد ارائه نامبردگان  باال برآیند حاصل از عملیات میدانی و دفتری جهت هر گونه اقدام قانونی  تقدیم  
محضر مبارک آن ریاست محترم بشرح ذیل می گردد. :1- ملک مورد بازداشتی و ارائه طریق نامبردگان باال و همچنین آقای فرامرز یوسف 
ن�ژاد س�رایدار کل پالکه�ای 633 و 634و 635 و363 بصورت باغ مرکبات و در مختصات جغرافیای�ی   )462596   4092147 و   )462540    
4092131قرار دارد.  2- ملک مورد ارائه براس�اس س�ند ش�ماره چاپی 432927 بازداشتی از طرف شمال خط فرضی به طول 43 متر با باقی 
مانده پالک 312 – اصلی- شرق خط فرضی به طول  199 متر  به قطعه  ی 1094 باقیمانده ی جنوب دیواریست به طول  32 متر به حریم جاده 
آس�فالته و غرب خط فرضی به طول  196 و 50 س�انتیمتر به قطعه دوم مجزا شده از قطعه 1094 ، به مساحت  ششدانگ 7373 متر انتقالی 
از آقای  محمود همای نیک فر  و غیره می باش�د در صفحه ی س�وم این س�ند آمده است که آقای خسرو ابراهیمی داریانی فرزند مهدی دو 
سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7373 متر مربع می باشد. ) در حقیقت دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ 
باال حدود 1134/3077 متر مربع  می باشد که در کل  ششدانگ مستتر می باشد.(3- ملک بند 2 این نظریه به دلیل پیش روی  آب دریا و 
تعریض خیابان امام خمینی ) ره( چابکسر با ارائه ی نقشه ی ترسیمی پیوستی ، ششدانگ مربوطه به سطح حدود 6886/05 متر مربع کاهش 
پیدا کرده است بنابراین با این کاهش سطح از شمال وجنوب ملک بازداشتی حق سهم ) دوسهم  مشاع از 13 سهم  ششدانگ( آقای خسرو 
ابراهیمی داریابی  به مساحت 1059/3923 متر مربع کاهش می یابد. دور ملک شش دانگ با میله گرد پیکه کوبی  شده است.4- کل ششدانگ 
سند مالکیت باال  مربوط به چهار برادر آقایان ناصر ، منوچهر ، خسرو و حمید جملگی ابراهیمی داریانی ) هرکدام دوسهم از 13 سهم مشاع( 
و خانم ها  محبوبه  ، منیژه ، مهین ، ملیحه ، ومهری مادر نامبردگان ) هر کدام یک سهم  از 13 سهم  مشاع ( می باشد که بعضی از این افراد 
سهم خود را بین یکدیگر و ... خرید و فروش  نموده اند.5- عرصه و اعیان پالک 635 مورد بازداشتی با ارائه طریق خانم اکبر زاده وکیل محترم 
آقای حسن افشاری و آقای فرامرز یوسف نژاد سرایدار امالک دارای  محاسن ومعایبی است به شرح زیر :- مشاع بودن – نداشتن راه  از چهار 
جهت اربعه – واقع بودن در طرح نوار ساحلی و گردشگری  - اختالف ارتفاع 5-4 متر سطح  خیابان امام خمینی ) ره( چابکسر با سطح  عرصه 
ملک  مورد بازدید از سمت جنوب – پیش  آب  دریای کاسپین  از طرف شمال به امالک  اشخاص و ملک بازداشتی – مستقل نبودن  ، ملک  
یعنی دو سهم  از 13 سهم مشاع – کاربری خاص و... 6- با عنایت به موارد فوق الذکر  عرصه و اعیان  دو سهم از 13 سهم  مشاع از قرار  متر 
مربعی  3/800/000 ریال و کال به مبلغ  4/025/690/740 ریال  معادل  چهارصد و دومیلیون و پانصد و شصت و نه هزار و هفتاد و چهار تومان  
بعنوان  قیمت پایه  بر آورد می گردد. کل قیمت  پایه به  ریال 4/025/690/740= ریال m2  3923/1059 * 3/800/000 سطح کاهش یافته از 
دو سهم 7- هر گونه ادعا و شکایتی دال بر مالکیت دو سهم  از 13 سهم  مشاع  آقای خسرو ابراهیمی داریانی در آتی به مراجع  ذی صالح 
ارائه گردد ) از طرف اش�خاص حقوقی  و حقیقی( پاس�خگوی قانونی آن بعهده اشخاص ارائه دهنده ملک بازداشتی می باشند.8- در ضمن 
چنانچه  مالک زمین   به سطح کاهش یافته  اعتراضی داشته باشد می تواند  از کارشناس نقشه برداربا دوربین مجهز به روز استفاده نماید. 
لذا بدین منظور در ساعت 9 تا 10 صبح روز دوشنبه مورخه 98/4/24 و با حضور نماینده دادستان محترم شهرستان  رودسر، مزایده از قیمت 
پایه ارزیابی آغاز شده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند می تواند  با پرداخت آن مالک تلقی گردد، درغیر اینصورت مکلف است ده 
درصد ثمن معامله را فی المجلس ادا و رسید دریافت و ظرف حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت  مابه التفاوت اقدام نماید. بدیهی است در 
صورت عدم التفات به فرجه مقرر، ده درصد واریزی پس از کس�ر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد ش�د. این آگهی به استناد ماده 

118 قانون اجرای احکام مدنی منتشر گردید.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم( 
دایره ی اجرای احکام حقوقی دادگاه بخش سرحد نظر به محکومیت آقای  ولی محمد شیرزادی  در حق محکوم له محسن علیزاده  در نظر 
دارد نسبت به مزایده  یک قطعه زمین مزروعی  در محدوده اراضی  فاقد سند رسمی  و دارای مبایعه نامه عادی  واقع در شهر لوجلی  که ارزش 
آن از ناحیه کارشناسی  به مبلغ 238/000/000 ریال ) بیست و سه میلیون و هشتصد هزار تومان( ارزیابی شده  را در خصوص پرونده اجرایی 
به کالسه شماره  970045 اجرای احکام  مدنی بخش سرحد  در حضور نماینده حوزه قضایی و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند  مورد 

مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند  واگذار خواهد شد . 
مکان مزایده : دادگاه عمومی بخش سرحد – دفتر شعبه اجرای احکام مدنی  دادگاه عمومی بخش سرحد 

زمان مزایده ملک : دوشنبه مورخه 1398/04/17 از ساعت 11 الی 12 
طالبین به خرید می توانند  در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده  از مال مورد مزایده به نشانی : فوق بازدید به عمل آورند  ضمنا برنده مزایده 
بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را  فی المجلس به عنوان سپرده  به دایره اجرا تسلیم نماید  و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید  واال 

مبلغ سپرده شده به نفع دلت ضبط می گردد
الزم به ذکر است  هزینه نقل و انتقال سند  به عهده خریدار ) برنده مزایده ( می باشد 13

قاسمی – مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سرحد 
 آگهی مزایده

 در خصوص کالس�ه پرونده 980150 و پیرو دادنامه ش�ماره 9709971834301685 موضوع فروش ماترک بجا مانده از مرحوم حاج عباس 
رضایی ومرحومه سیده رقیه حسینی از طریق مزایده  و تقسیم  حاصل  آن بین وراث به اسامی  مسعود – سیاوش – زهرا- فاطمه – سیامک 
– محمد تقی – ولی اله- صغری و حسین  جملگی رضایی نوخاله که آدرس  اموال  صومعه سرا روستای نوخاله  جعفری  می باشد  و پس از  
واریز هزینه های کارشناسی و نشر آگهی  و مبلغ  1/800/000 ریال  بابت حق االجراء  دولت  پس از  ارزیابی توسط  کارشناس رسمی دادگستری 
اینک از طریق مزایده بفروش می رسد. مشخصات ملک 1- قطعه زمین شالیزاری واقع در امالک نوخاله  که توسط  تقشه بردار منتخب  طرفین 
دعوی مساحی گردید به مساحت  2422/63 متر مربع  با حدود اربعه ابرازی طرفین شمال شرقی و شرقا متصل است به نهر و خندق و در 
ورای آن شالیزار اشخاص ، شمال غربی  متصل است به شالیزار آقای حبیبی و غربا متصل است به مزرعه آقای سعادت و جنوبا متصل است به 
راه عمومی ونهر آبیاری که در ورای آن قطعه  شماره 2 شالیزار ی تعرفه  شده طرفین دعوی قرار دارد.2- قطعه زمین شالیزاری واقع در امالک 
نوخاله  که توسط  تقشه بردار منتخب طرفین دعوی مساحی گردید به مساحت  587/06 متر مربع با حدود اربعه ابرازی شماال متصل  است 
به نهر آبیاری و راه عمومی و در ورای آن شالیزار قطعه اول ، شرقا متصل است به مزرعه اشخاص و جنوبا متصل است به نهر آببر و غربا متصل  
است به مزرعه اشخاص.3- قطعه  زمین شالیزاری  واقع در  امالک نوخاله به مساحت 2544/72 مترمربع با حدود  اربعه ابزاری شماال  متصل 
به نهر آب و شمال شرقی متصل است به شالیزار آقای  طوفان جعفری و  محرم درویشی ، جنوبا متصل است به مزرعه محرم درویشی و غربا 
متصل  است به مزرعه شعبان درویشی.  قیمت 3 قطعه زمین شالیزار هر متر مربع  150000 ریال و جمعا به مبلغ 833161500 ریال تقویم و 
اعالم میگردد.4-زمین خانه ومحوطه: یک قطعه زمین خانه و محوطه محصور با دیوار سنگ بلوک و سیم خاردار واقع در نوخاله  به مساحت  
2502/63 متر مربع  با حدود  اربعه شماال به خانه و محوطه آقای  انتظام و شرقا به کوچه شهید رجائی و جنوبا متصل است به خانه و محوطه 
مرحوم عنایت شمسی و غربا به خانه و محوطه یعقوب و شعبان جعفری  مشتمل بر یک واحد مسکونی  با زیر بنای  87/72 متر مربع  با قدمت  
بیش از 30 تا 35 سال و یک باب  انباری  و یک حلقه چاه دستی و در داخل  محوطه  چند اصله  درخت مثمر وجود دارد و در بخش  شمالی و 
غربی  زمین پشت منزل مسکونی  باغ  غیرمثمر بوده که کلیه درختان آن با قطرهای  متفاوت  بریده شده بودند، مشاهده گردید. هر  متر مربع 
1800000ریال و جمعا  به مبلغ  4504734000 ریال بر آورد و اعالم میگردد. 5- مغازه : چهار دهنه مغازه  متصل بهم واقع در خیابان  بازار نوخاله  
به مساحت 30/40 متر مربع با حدود اربعه ابزاری شماال متصل است به محوطه  مرحوم محبی  ، شرقا  متصل است به مغازه آقای  حسینی 
و جنوبا متصل  است  حریم خیابان وغربا متصل است به مغازه آقای حسن رضائی . هرمتر مربع 20000000 ریال و جمعا  به  مبلغ  608000000 
ریال برآورد و اعالم میگردد. 6- قطعه زمین شالیزاری  مادری : قطعه زمین شالیزاری واقع در امالک نوخاله  که توسط  نقشه بردار منتخب  
طرفین دعوی مساحی گردید به مساحت  1312/96  متر مربع  با حدود اربعه  ابرازی  شماال متصل  است به شالیزار  آقای  پور حسین  ، شرقا 
متصل   است به  راه بین مزارع ،جنوبا  متصل است به شالیزار  آقای مختار  پور حمید و غربا متصل است به راه دسترسی کروکی و نقشه های 
تهیه شده از کلیه قطعات تعرفه شده  پیوست گزارش می باشد. هر متر مربع  150000 ریال و جمعا  196944000 ریال بر آورد واعالم میگردد.
اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  دادستان  درتاریخ  98/4/27 روز پنجشنبه  از ساعت  9 الی 10 صبح در  شعبه  اجرای احکام  مدنی 
دادگس�تری  صومعه س�را بفروش  میرس�د هر کس از قیمت پایه  باالترین  قیمت را پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و خریدار  باید فی 
المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای  بانک ملی واریز و اصل فیش را به دفتر   شعبه  
تحویل  نماید ضمنابرنده  مزایده مابقی  مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک  ماه به حساب  سپرده دادگستری واریز نمایید در غیر اینصورت  

مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار می باشد.
 ح  735   دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا- کاظم بیابانگرد

آگهی مزایده مال  غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9700433
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک 11682 فرعی از 7022 اصلی مفروز 
و مجزی شده از باقیمانده  3339 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 
2 تهران قطعه سوم تفکیکی به مساحت 68/35 متر مربع ذیل شماره 
ثبت 136999 دفتر امالک 917 صفحه 469 به ش�ماره سریال 450125 
باقدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتم�ان و آیی�ن نامه اجرایی آن بنام اق�ای محمدرضا نصرتی فرزند 
یحیی صادر و تسلیم گردیده است سپس برار سند شماره 4912 مورخ 
93/9/5 دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 40 ش�اهرود و در رهن بانک 
آینده قرار گرفته است شماال اول به طول 3/10 متر دیواریست به قطعه 
اول تفکیکی س�ابق دوم که شرقیست به طول 0/82 متر سوم به طول 
1/28 متر چهارم که غربیست به طول 0/28 متر هر سه قسمت پنجره 
اس�ت به نورگیر مشاعی پنجم به طول 8/48 متر دیواریست به قطعه 
اول تفکیکی سابق شرقا به طول 6 متر لبه بالکن است به فضای حیاط 
مشاعی جنوبا : اول به طول 9/25 متر دیواریست به قطعه دوم تفکیکی 
سابق دوم که غربیست به طول 2/14 متر سوم به طول 3/60 درب ورودی 
و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی غربا به طول 3/86 متر دیوار و 
پنجره به فضای خیابان 25 متری سقف سقف آن پشت بام اشتراکیست 
که مالک حق ایجاد بنا در آن ندارد کف با سقف آپارتمان شماره 2 واقع 
در طبقه اول مشترک است برابر نظریه کارشناس رسمی به وارده شماره 
6807-97/4/25 مورد وثیقه واقع است در خیابان تهران نارمک خیابان 
س�منگان باالتر از مس�جد جامع و خیابان چمن غربی واقع  بر خیابان 
پالک 231 می باشد آپارتمان مذکور که در طبقه دوم قرار دارد با توجه 
به پروانه ساختمانی ش�ماره 14373 مورخ 22/7/43 و پایانکار شماره 
2846/515 مورخ 67/6/25 شهرداری منطقه 6 بصورت اسکلت نیمه 
فلزی و پوشش طاق ضربی احداث بنا صورت پذیرفته است نما سیمان 
تگرگ�ی ورودی و راه پله با نرده فلزی ، کف موزاییک و پله ها س�نگ 
می باش�د واحد دارای هال پذیرایی سرهم و یک اتاق خواب می باشد 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوسیله راهرو از هال و پذیرایی 
مجزا می باشد آشپزخانه دارای کابینت فلزی و کاشیکاری است کف آن 
موکت فرش می باش�د درب و پنجره ها فلزی شیشه خور است واحد 
داری امتیاز برق 25 آمپر تک فاز مجزا و امتیاز آب و گاز مش�ترک می 
باشد سیستم گرمایشی گاز شهری و سیستم سرمایشی کولر آبی است 
آپارتمان در حال حاضر با توجه به صورتجلس�ه مورخ 98/3/13 مامور 
اجرا در تصرف مس�تاجر با ودیعه س�یصد میلیون ریال قرار دارد و به 
مبلغ 3/500/000/000 ) سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ( ارزیابی شده 
و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز 
ش�نبه مورخ 98/5/5 از س�اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اول 
اجرای اس�ناد رس�می واقع در تهران چهار راه جهان کودک ساختمان 
معاونت اجرای اس�ناد رسمی سالن مزایده از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد و مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باش�د فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده 
برای عموم ازاد است و فروش نقدی است طالبین و خریداران می توانند 
جهت ش�رکت درمزایده در وقت مقرر باارائه چک تضمین شده بانک 
ملی به مبلغ پایه مزایده در جلس�ه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی 
های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و 
نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و ... که رقم قطعی آنها برای این 
اداره معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�اب های دارای و شهرداری و... خواهد 
بود مورد مزایده با توجه به اعالم بستانکار ملک فوق طی نامه اعالمی 
بستانکار به ش�ماره 195-97/11/16 تا مورخ 98/10/11 دارای بیمه می 

باشد تاریخ انتشار: 98/4/1
12231 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی- احمدیان 

آگهی تغییرات آبان پزشکان آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
5921 و شناسه ملی 14007383694 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : 1 - اعضاء هیئت مدیره ب�ه قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
احمدعلی مصدقی به کد ملی 4449524594 _ خانم طوران هاشمیان نطنزی 
به ک�د مل�ی 1289257388 -آقای رضا مصدقی به کد مل�ی 0942032608 
-خان�م مریم مصدقی به کد مل�ی 0946741379 -خانم الهام بهنام فر به کد 
ملی 0946733996 به س�مت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506690(
آگهی تغییرات شرکت ارشد نگار طوس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 27937 و شناسه ملی 10380433236
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد جواد باقرزاده 
0943909988 آقای رضا ابراهیمی 0934052581 آقای جواد ابراهیمی 
کد ملی : 0934518521 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای 2 سال 
انتخاب گردیدند -2بازرس�ان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال 
مالی تعیین گردیدند . - بازرس اصلی : علیرضا قابوسی 1062038673 
ب�ازرس علی البدل : بهاره محدث 0946267782 3- روزنامه حمایت 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506692(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی ارزش آفرینان نوین 
حیدر

 درتاریخ 1398/03/27 به شماره ثبت 68454 به شناسه ملی 14008398874 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات بازرگانی و گمرکی و 
انواع صادرات و واردات هر گونه کاال- خرید و فروش هر نوع کاال و محصول و 
بسته بندی کاالهای مجاز بازرگانی - مشارکت در برگزاری همایش - گردهمایی 
- سمینار- همکاری در برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی هر نوع ) فصلی 
- مواد غذایی - پوش�اک - ماش�ین داخلی و خارجی - تجهیزات پزشکی - 
مبلمان - مواد نفتی - کاالهای صنعتی ( و انعقاد قرارداد در چهارچوب قانون 
تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ وام و تسهیالت از بانک و موسسات 
مالی و اعتباری - اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکت ها و موسسات معتبر 
داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت فعالیت های مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، بهاران 
، بلوار ش�هید فرامرز عباسی ، بلوار جانباز ، پالک 0 ، ساختمان کیان سنتر2 ، 
طبقه هفتم ، واحد 710 کدپس�تی 9197813593 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای حیدر البومحمود به شماره فراگیر 120847066 دارنده 900000 ریال سهم 
الش�رکه خانم ش�یماء الزبیدی به ش�ماره فراگیر 120873187 دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حیدر البومحمود به شماره فراگیر 
120847066و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم شیماء الزبیدی به شماره فراگیر 120873187و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر ش�رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506694(

آگهی تغییرات شرکت پایا سوله توس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 21621 و شناسه ملی 10380371110

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمیدرضا کیخا به کد ملی3610283319 
آقای علی اصغر محمدی افخم به کد مل�ی0943973988 آقای محمد کیخا 
به کد ملی3672798568 به س�مت اعضاء اصلی هیئت مدیره ش�رکت برای 
مدت دوس�ال انتخاب گردیدند و -2خانم نس�رین س�ادات اصغری به سمت 
بازرس اصلی به کد ملی0923524436 -خانم نرگس کهخا به س�مت بازرس 
علی البدل به کد ملی0946437033 برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 

-3 روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506696(

آگهی تغییرات آبان پزشکان آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
5921 و شناسه ملی 14007383694 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : 1 - آقای رضا مصدقی 0942032608 با پرداخت مبلغ 100000 
ریال به صندوق موسسه و خانم مریم مصدقی 0946741379 با پرداخت مبلغ 
100000 به صندوق موسس�ه و خانم الهام بهنام ف�ر 0946733996 با پرداخت 
100000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه 
ش�رکت از مبلغ 1000000 ریال به 1300000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506697(

آگهی تغییرات آبان پزشکان آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
5921 و شناسه ملی 14007383694 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - آقای احمد علی مصدقی به کد ملی 4449524594 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره 2_ خانم طوران هاشمیان نطنزی به کد ملی 1289257388 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-رضا مصدقی به کد ملی 0942032608 به 
سمت عضو هیئت مدیره 4-مریم مصدقی به کد ملی 0946741379 به سمت 
عضو هیئت مدیره 5-الهام بهنام فر به کد ملی 0946733996 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود مش�خص ش�دند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها عقود اس�المی و 
همچنی�ن کلی�ه نامه های ع�ادی و اداری با امض�اء منفرد مدیرعام�ل ) آقای 

احمدعلی مصدقی ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506699(

تاسیس شرکت سهامی خاص همسو تجارت بارثاوا 
درتاریخ 1398/03/27 به ش�ماره ثبت 68473 به شناسه ملی 14008401913 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عم�وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع 
و ف�روش کلیه قوطی های فل�زی ، آهنی فوالدی با گنجایش 1 - 20 لیتری در 
کلیه اش�کال - خرید و فروش مواد اولیه، خط تولی�د مرتبط با بازیافت انواع 
پالس�تیک و الس�تیکها تهیه مواد پالس�تیکی و الس�تیکی مواد افزودنی و 
شیمیایی ، تولید انواع قوطی فلزی و فوالدی - انواع ظروف پالستیکی و کارتن 
-بسته بندی - توزیع پخش ، بسته بندی و طراحی انواع محصوالت و قطعات 
پالس�تیکی و نایلونی ، کیسه های زباله ، کیس�ه فریزر ، سلفون ، شیرینگ ، 
نوارهای پالستیکی وانواع مصنوعات تزریقی و بادی ، فراوری ، تولید و توزیع ، 
پخش و بسته بندی انواع محصوالت و فراوری های غذایی و آشامیدنی ،تهیه 
و تولید و توزیع و خرید و فروش و بسته بندی و پخش و فراوری و نصب و راه 
اندازی و مونتاژ و اجراء و نگهداری و تعمیرات و طراحی و مشاوره وصادرات و 
واردات ان�واع کاالهای غذایی و غیر غذای�ی و کلیه کاالهای مربوط به صنایع 
غذایی.ص�ادرات و واردات کاالهای مرتبط با موضوع ش�رکت و کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی - اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای 
نمایندگی - خرید و فروش واردات دستگاهای تولیدی و کارخانجات - شرکت 
در مزایدات و مناقصات و نمایشگاهای داخلی و خارج از کشور،اخذ تسهیالت 
،ارزی و ریالی،از منابع اعتباری داخلی و خارجی ،عقد قراردادبا اشخاص حقیقی 
و حقوقی ، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مشهد، قاس�م آباد ، کوچه آزادی60]ش کردنوغانی4-شاهد83/6[ ، بزرگراه 
آزادی ، پالک 0 ، س�اختمان س�پهر ، طبقه همکف کدپس�تی 9189981889 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3000000000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 سهم 3000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1051000000 
ریال توس�ط موسس�ین ط�ی گواه�ی بانک�ی ش�ماره 98/1905/176 مورخ 
1398/03/25 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سجاد با کد 1905 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم ساجده 
ایران منش به شماره ملی 0925081817و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای محمدعلی ذوقی به ش�ماره ملی 0939674904و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای علی ایران منش به ش�ماره ملی 1699393524و به س�مت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل شرکت ) آقای 
علی ایران منش ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای حمید حجتی شرق به شماره ملی 0944889719 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهیده صالحی اسالم 
به ش�ماره ملی 1380861675 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506711(
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اگهی
تاریخ: 98/3/7 شماره پرونده: 6/98ش/39 شعبه ششم شورای حل اختالف 
شهرس�تان ورامین ش�ماره و تاریخ دادنامه: 211-1398/3/12 خواهان: آقای 
مهدی کاشی فرزند محمدعلی به نشانی: زیباشهر-12متری نصر12- پالک 12 
خواند: آقای الیاس صدوقی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت 
گردش�کار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مش�ورتی اعضاء ش�ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. )رای قاضی 
شورا( درخصوص دعوی آقای مهدی کاشی به طرفیت آقای الیاس صدوقی به 
خواسته مطالبه خس�ارت وارده به خودرو ناشی از تصادف و افت قیمت جمعا 
به مبلغ 22/000/000 ریال به شرح دادخواست، شورا باتوجه به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ،اظهارات خواهان ،تصویر کروکی تنظیمی توسط کارشناس 
تصادفات که موتورس�یکلت هوندا با رانندگی خوانده را بعنوان مقصر تصادف 
نسبت خواهان معرفی نموده است، نظریه کارشناسی شماره  15/3/98 مورخ 
98/1/21 که میزان خسارات وارده به خواهان و خسارت افت قیمت خودرو وی 
را جمعا به مبلغ 22/000/000 ریال برآورد نموده اس�ت و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی از طریق نش�راگهی درجلسه دادرس�ی حاضر نگردیده و دفاعی 
ننموده است لذا ش�ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1و2 
قانون مسئولیت مدنی ومواد 2،198و515 قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را 
ب�ه پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ، مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناس�ی و مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و 
ابطال تمبرقانونی درحق خواهان محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

20 روز قابل تجدید نظرخواهی  در دادگستری ورامین می باشد.
             388/98/خ  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین- 
سید صادق یوسفیان دیوکالیی 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه درخت پیری داراي شناسنامه شماره  1326 به شرح دادخواست 
ب�ه کالس�ه 1/98ش/314  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان صغری قمی باغ تپه  بشناسنامه 81  درتاریخ  
97/2/20  اقامت�گاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفت�ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:)1(- متقاضی فوق الذکر خانم نام محبوبه  نام خانوادگی 
درخت پیری  نام پدر غالمعلی  شماره شناسنامه 1326 )2(- نام عباسعلی نام 
خانوادگی درخت پیری نام پدر غالمعلی شماره شناسنامه 2 )3(- نام جمیله  
نام خانوادگی درخت پیری  نام پدر غالمعلی  شماره شناسنامه 20 )4(- نام زهرا 
نام خانوادگی درخت پیری  نام پدر غالمعلی  شماره شناسنامه 1100 )5(- نام  
فاطمه نام خانوادگی  درخت پیری  نام پدر غالمعلی  شماره شناسنامه 23 )6(- 
نام حبیب اله  نام خانوادگی  درخت پیری  نام پدر غالمعلی شماره شناسنامه 
995  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 واال گواهی صادرخواهد شد.
                               379/98/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 4/98ش/68 وقت رسیدگی: 98/4/26 ساعت 9صبح خواهان: 
حس�ین قزلو خوانده: شهره بانو طاهر خانی خواس�ته: استرداد وجه  خواهان 
دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده  
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود.تاخوانده 
ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداٌ ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
390/98/خ مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف ورامین

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860331055000676 مورخه 1398/03/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسین جهانگیری فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
1022 صادره از رزن در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 956/32 متر مربع از قطعه 12 باقیمانده تحت پالک 6499 فرعی 
از 69 اصلی واقع در مصطفی آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسین طاهرخانی از صفحه 468 دفتر 11 محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/16

منصور هدایتکاررئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :2171
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می برابر رای 
ش�ماره 139860331055000683 مورخه 1398/03/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجید امیری فرزند علی اصغر بشماره 
شناس�نامه 720 صادره از هریس در شش�دانگ یک باب ساختمان به مساحت 300 متر مربع پالک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری از 
مالک رس�می شهرداری نظرآباد موضوع س�ند 194493 مورخ 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/16

منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :2172
اخطار اجرایی

   مش�خصات محکوم علیه1-کاظمعلی صابری2-ش�عبانعلی صابری هردو نام پدر علی اصعرنشانی محل اقامت1-کردکوی جاده قدیم 
بعداز مدرس�ه کارواش صابری2-کردکوی انتهای خ پاس�داران فرش یادگارمش�خصات محکوم له بانک س�ینا بامدیریت جعفر میرزا 
پوربوکالت مهساشاهوارنش�انی محل اقامت گرگان خ ش�الیکوبی مجتمع صدرا طبقه 4 واحد403محکوم به:به موجب رای شماره211/
4/96تاریخ96/5/14بایگانی96/312 شعبه اول روستایی چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی ورای شماره-تاریخ-شعبه-
دادگاه عمومی- که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم است به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ147/000/000ریال 
باب�ت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخی�ر تادی�ه ازتاری�خ سررس�ید چک95/7/24تالغایت اج�رای حکم وپرداخ�ت هزینه 
دادرسی5/140/000ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادررای صادره درخصوص خوانده ردیف اول کاظمعلی صابری 
حضوری که وصول آن برعهده اجرای احکام مدنی کردکوی میباشد درخصوص خوانده ردیف دوم شعبانعلی صابری غیابی بوده وطبق 
تبصره 2ماده306ق.آ.د.م منوط به اخذ ضامن معتبر ومتناسب بوده جهت اجرای حکم به قاضی به استناد ماده 29قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب س�ال1394مجلس ش�ورای اسالمی محکوم علیه مکلف اس�ت پس ازابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به 
موق�ع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به وی�ا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
3153-شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

اخطار اجرایی
   مشخصات محکوم علیه1-مهدی صابری2-هاجرصابری نام پدر هر2قدمعلی نشانی محل اقامت هردومجهول المکان مشخصات محکوم له 
ش�رکت تعاونی اعتباری جلین بوکالت محبوبه جهان بخش بوکالت موسسه اعتباری کاسپین  نشانی محل اقامت گرگان جلین خ امام رضا 
آدرس وکیل گرگان خ ایرانمهر بین ابوذر12و14جنب نمایشگاه سیار محکوم به:بموجب رای شماره4/97/390تاریخ97/6/17بایگانی97/273
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ160/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ96/8/16 
سررس�ید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ000 /3600ریال بابت هزینه دادرسی وحق 
الوکاله وکیل برابرتعرفه درحق خواهان صادرواعالم میگردد رای صادره غیابی بوده وبا رعایت تبصره 2ماده306ق.آ.د.م وبااخذ ضامن معتبر به 
اجرای احکام محترم تفویض اختیارمیگردد به استناد ماده29 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال1394مجلس شورای اسالمی محکوم 
علیه مکلف است پس ازابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد 

ومفاد رای بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
3151-شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
   درپرون�ده اجرایی960664/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وب�ه موجب دادنامه شماره1037شعبه12ش�ورای حل اختالف گرگان محکوم 
علیه س�کینه جاللی ف رضا محکوم بپرداخت مبلغ105/000/000ریال بااحتساب خس�ارت تاخیروهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق 
محکوم له محمد حسین حجازی با وکالت افتخاری ومبلغ250/000/ 5ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد وحسب تعرفه مال ازسوی 
محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به مال ذیل توقیفکه کارش�ناس اموال رابمیزان مبلغ55/000/000 ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام 
درنظرداردپس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکرمال مورد مزایده رابفروش برس�اند متقاضیان خرید 
میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده1دس�تگاه اتومبیل دوو ماتیز بشماره پالک582د45-

59وضعیت ظاهری خودرو الستیکها فاقد کیفیت رنگ بی کیفیت فرسوده نیاز به تودوزی کامل بمبلغ85/000/000ریال کارشناسی گردیده 
است زمان روزچهارش�نبه مورخ98/04/26ساعت11الی12مکان گرگان خیابان شهیدبهشتی ابتدای نوبخت ساختمان شورای حل اختالف 
گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده به قیمت کارشناسی شروع برنده 
مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت نماید3-
مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید 
میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس 

ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
3155-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا 

دادنامه
  تاریخ رسیدگی97/9/12ش�ماره پرونده4/97/514شماره دادنامه-مرجع رسیدگی کننده شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی 
خواهان طاهرغباس�ی فرزند علی کردکوی بلوار بس�یج فجر8منزل ش�خصی خوان�ده رضا دانش فرزند محمد امی�ن مجهول المکان 
خواس�ته صدورحکم برمحکومیت خوانده بتحویل تعداد600عدد رب1کیلو)رب س�رخ آبی( و درصورت عدم امکان تحویل محکومیت 
ایش�ان بپرداخت ارزش ریالی آن)قیمت(درزمان تحویل مقوم بر000/000/ 40ریال با احتس�اب کلیه خس�ارات قانونی من جمله هزینه 
دادرس�ی وخسارت تاخیردرتادیه اززمان تقدیم دادخواست رای قاضی شورا درخصوص دادخواست طاهرعباسی فرزند علی بطرفیت 
رضا دانش فرزند محمدامین بخواسته صدور حکم برمحکومیت خوانده بتحویل تعداد600عدد رب1کیلوگرمی ودر صورت عدم امکان 
تحویل محکومیت ایش�ان بپرداخت ارزش ریالی آن )قیمت(درزمان تحویل مقوم بر40/000/000ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی 
من جمله هزینه دادرس�ی وخس�ارت تاخیر درتادیه اززمان تقدیم دادخواست باتوجه به محتویات پرونده خواهان اظهار داشته 1باب 
مغازه خواربار فروش�ی دریکش�نبه بازارکردکوی داش�ته و خوانده ویزیتورشرکت بوده وجهت کارپنجاه بس�ته رب گوجه فرنگی که 
هربس�ته دارای 12ع�دد رب1کیلویی بوده ازمغ�ازه اینجانب اخذ وتابحال ازتادی�ه آن معادل ریالی خوداری ورزی�ده وخواهان اثبات 
ادعای خویش را به ادای س�وگند خوانده منوط دانس�ته وخوانده درجلس�ه رس�یدگی حضورنیافته وس�وگند به خواهان موکول وبه 
اس�ماء جالل�ه اهلل وباهلل تاهلل س�وگند یادنموده که مقدار12جعبه رب گوج�ه فرنگی بتعداد600عدد به خوان�ده تحویل نموده وخوانده 
تاکنون به باز گرداندن آن اقدام ننموده اس�ت باتوجه به عدم حضور خوانده باوصف ابالغ اخطاریه وس�وگند خواهان به اس�ماء جالله 
وقرآن مجیدادعای خواهان راوارد تش�خیص ومس�تندا به مواد198و519و273قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
بتحویل600عدد قوطی رب گوجه فرنگی 1کیلویی ویامعادل ریالی آن مقوم بر40/000/000ریال اصل خواسته ومبلغ990/000ریال هزینه 
دادرس�ی درحق خواهان صادرواع�الم میگردد رای صادره غیابی بوده وظرف مهلت 20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه 

ومهلت20روزدیگر بوده پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی کردکوی میباشد.
3152-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-جمشیدی

دادنامه
 تاریخ رسیدگی96/5/14شماره پرونده4/96/199شماره دادنامه4/96/194مرجع رسیدگی شعبه 4شورای حل اختالف کردکوی خواهان بانک 
سینا به مدیریت جعفرمیرزاپورکلشتری بوکالت مهسا شاهوارف علی گرگان خیابان شالیکوبی مجتمع صدرا طبقه4واحد403خوانده1-رعنا 
حیدری ف مسلم2-رضا رائیجی یانسری ف نوراله هردو کردکوی خیابان جنگل18متری زاهد منزل خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت مبلغ130/000/000ریال وجه چک شماره11/808741بانک سینا مورخه96/1/6باانضمام خسارات تاخیر تادیه لغایت وصول محکوم 
به هزینه دادرسی حق الوکاله قرار تامین خواسته ابتدا اجرا سپس ابالغ بتاریخ96/5/14دروقت فوق العاده شعبه4شورای حل اختالف حوزه 
قضائی کردکوی باحضورامضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه4/96/199-ازدفترشورا واصل تحت نظر قرار گرفت بابررسی محتویات  
پرونده ختم رس�یدگی اعالم وبشرح ختم رسیدگی اعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای میگردد رای قاضی شورا درخصوص دادخواست 
بانک س�ینا به مدیریت جعفر میرزاپور کلشتری بوکالت مهسا شاهوار فرزند محمدرضا بطرفیت خواندگان1-رعنا حیدری ف مسلم2-رضا 
رائیجی یانس�ری ف نوراله بخواس�ته مطالبه مبلغ130/000/000ریال وجه 1فقره چک بش�ماره11808741عهده بانک س�ینا شعبه کردکوی 
کد172به انضمام خس�ارات دادرس�ی وخس�ارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک 
محال علیه وباتوجه به الیحه تقدیمی وکیل خواهان درجلسه رسیدگی مورخه96/5/14ونظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه 
درتاریخ96/5/14درجلس�ه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظربه اینکه اصل سند تجاری 
درید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده وظهور دراش�تغال ذمه وی دارد ونظربه اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت ازپرداخت 
وجه چک نمایدارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه96/5/14وبااحراز اشتغال ذمه خوانده 
واستصحاب دین ومستندا به ماده9قانون شوراهای حل اختالف ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلح�ت نظام به ماده2قانون صدور چک ومواد198و519-ازقانون آئین دادرس�ی مدنی حک�م به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 
مبلغ130/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی 
ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت4/715/000ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعالم میگرددرای صادره غیابی وظرف 
مدت20روز پس ازابالغ قابل  واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روز پس ازآن قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومی حقوقی کردکوی میباشد. 
3154-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-حسینی

512/16 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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�ر رای ش�ماره 139860306012000392 و 139860306012000393 هی�ات اول موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی جهانگیر فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2615 صادره از کاشمر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و معصومه جهانگیر فرزند علی اصغر به 
شماره شناسنامه 24 صادره از کاشمر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 33/82 مترمربع از پالک 3026 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس بلوار شاهد بین شاهد 7 و 9 خریداری از مالک رسمی کلیه ورثه بانو منور آغا شریف نبوی متقاضی 
محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/17 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

برابر رای شماره 139860306012000409 و 139860306012000410 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول رشیدی کسرینه 
فرزند کربالیی محمد بش�ماره شناس�نامه 1 صادره از کاش�مر دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و محمدرضا فرهمند 
فروتقه فرزند علی اکبر به ش�ماره شناس�نامه 12 صادره از کاش�مر در چهار و نیم دانگ مشاع از شش�دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
54/15 مترمربع از پالک 1100 فرعی از 58 اصلی بخش س�ه کاش�مر به آدرس خیابان قائم 21- عبدی 1 پالک 26 خریداری از مالک رس�می 
آقای غالمرضا کیومرث متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، 

نوبت دوم : 1398/4/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد زاده 

512/18 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306006000676- 1398/3/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل کوهجانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
2 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/20 مترمربع )یکصد و سه متر و بیست صدم مترمربع( قسمتی از پالک  
571 متصل به 306 فرعی واقع دراراضی آغویه پالک 228 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد معاونیان تربتی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

512/19 آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/960424 آقای محمدرضا صفار 
مفرد محکوم است به پرداخت 1/450/380/000 ریال در حق آقای کاظم اشفاقی و نیز مبلغ 72/519/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/4/15 از ساعت 11/30 
الی 12 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و 
نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا 
ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: 1- شش�دانگ یک باب آپارتمان واقع در مشهد بلوار میثاق 12/2 پالک 6 طبقه دوم واحدهای شرقی قطعه 
ضلع شمالی )سمت میثاق 12/2( ملک در حد سفتکاری و طبقه اول و دوم دیوار چینی مختصری احداث شده است که فاقد حد فاصل بین 
آپارتمان ها در طبقه دوم می باشد و مساحت تقریبی هر یک از واحدها 85 مترمربع می باشد که مطابق با نظریه کارشناسی مبلغ هر مترمربع 

13/897/000 ریال و به میزان فوق ششدانگ آپارتمان به مبلغ 1/181/245/000 ریال بفروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

512/20آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
به موجب پرونده کالسه 970371 اجرای احکام مدنی طرقبه محکوم علیه سید محمد ابدی محکوم است به فروش ملک مشاع پالک ثبتی 699 
فرعی از 141 فرعی از اصلی 66 بخش 6 مشهد و به پرداخت 1/094/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 721/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت 4/500/000 ریال هزینه کارشناسی و پرداخت 300/000 ریال هزینه آگهی روزنامه در حق محکوم له ابوالقاسم مهاجر و پرداخت نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه در عوض بدهی به شرح 
ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای :آقای علی رضا میردامادی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1398/4/15  از ساعت 12 الی 
13 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز باحضورنماینده دادستان محترم  به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده 
شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه ازبرنده مزایده 
وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد.ضمنا ملک مورد مزایده به میزان محکوم به و سایر هزینه های اجرایی به فروش می رسد و تمام هزینه های مربوط به نقل و انتقال و تخلیه و 
خلع ید بر عهده خریدار می باشد و به اجرای احکام مربوط نمی گردد  شرح اموال مورد مزایده:ملک به آدرس:ورودی روستای نغندر و از دو مسیر 
ورودی روستا و کوچه پشت )خروجی روستا (با معبر عمومی مجاور است عرصه ملک 720 مترمربع که بیشتر آن به صورت حیاط و باغچه می باشد 
و اعیان آن در انتها دارای 1 باب ساختمانی قدیمی در دو طبقه جمعا به مساحت حدود 360 مترمربع که طبقه همکف انباری بوده و دارای نیم طبقه و 
طبقه اول بصورت مسکونی استفاده می گردد همچنین ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز روستایی می باشدبا توجه به در نظر گرفتن تمام عوامل 

قیمت عرصه و اعیان آن با مشخصات ذکر شده مبلغ 5/300/000/000 ریال برآورد گردیده است 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز- لگزیان

512/21 آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه 970714 این اجرای احکام، محکو علیه علی امامی اصل فرزند حبیب اله به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/792/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/10/7 الی یوم الوصول در حق محکوم 
هادی رس�ولی و پنج درصد کل محکوم به بابت نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده که جهت استیفاء دین یک دستگاه 
خودرو سواری پراید مشکی رنگ مدل 1383 به شماره انتظامی 665 ق 49 ایران 32 متعلق به محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناس 
به مبلغ 110/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا با تعیین مورخ 1398/4/18 ساعت 8 الی 9 صبح اعالم می شود خودرو مذکور از طریق مزایده 
حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسید. طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر در دفتر 
این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب 
روئت مال توقیفی داده شود مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد. محل برگزاری 

مزایده: دادگستری مه والت- دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت- سعیدی

512/22 آگهی
نظر به اینکه شخصی بنام اسحاق حمیدی فرزند محمد دادخواست صدور گواهی حصر وراثت مرحوم عصمت ابراهیم گردونگ را به شورای 
حل اختالف شعبه یک صالح آباد را ارائه نموده است و بیان داشته همسرم در مورخه 91/6/2 فوت شده است وراث حین الفوت او عبارتند 
از 1- اس�حاق حمیدی به ش.ش 288 همس�ر مرحوم 2- حس�ن 3- محمد 4- علی همگی حمیدی فرزندان مرحوم، حال یک  نوبت در آن 
روزنامه آگهی تا چنانچه کسی ادعا و یا وصیت نامه ای دارد ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشار به شورا مراجعه در غیر اینصورت شورا گواهی 

فوق را صادر  خواهد نمود. 
مسئول شورای حل اختالف شعبه یک- صالح آباد

512/24 آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای ابراهیم کسکنی فرزند فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که آقای مرتضی معتمد آقکاریز دادخواستی به خواسته تنظیم 
سند به طرفیت شما به شعبه چهار شورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 980035 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 98/5/8 ساعت 9 
صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگرد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی قوچان- خ ناصر خسرو 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان 

512/25 آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای مجتبی آرام فرزند ناصر فعال مجهول المکان، ابالغ مي ش�ود که آقای حس�ن صفدری قره چاه دادخواستی به خواسته 
تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 980059 ثبت و برای مورخه 98/5/7 ساعت 9 صبح 
وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگرد. شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خ ناصر خسرو مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/26 آگهی تجدیدمزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 1 دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگان�ی اجرای اح�کام 110/9/970920 آقای علیرضا 
تشکری محکوم است به پرداخت مبلغ 108/484/514 ریال در حق آقای جواد غیور و نیز مبلغ 5/424/225 ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 
325/312/745 ریال اصلی بعالوه مبلغ 16/265/637 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه پرونده 110/8/980077 نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم 
عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/4/18 از ساعت 9/30 الی 10 صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به 
خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با 
مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد 
مزایده: یک دستگاه چاپ افست متعلق به محکوم علیه تک رنگ GTO52 با اندازه کار CM 36×52 ساخت 1999 آلمان با شماره سریال 

716409 و با حداکثر توان رسمی 900 برگ در ساعت که مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 780/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

512/27 آگهی اصالحیه ابالغ اجرائیه کالسه 9702546
پیرو آگهی 139705106091004021 به شماره ردیف منتشره 530 در در روزنامه حمایت پنجشنبه مورخه 1397/5/25 شماره روزنامه 4271 
اعالم می دارد پالک ثبتی مورد وثیقه به شرح ذیل میباشد: پنجاه و چهار فرعی از بیست و پنج اصلی بخش ده مشهد ملکی علی باقری فرزند 

اسمعیل به شماره ملی 0922162762 و شماره شناسنامه 53028 بدهکار پرونده کالسه 9702546- م.الف 116
دایره اول اجرای ثبت مشهد

512/28 آگهی مزایده اموال غیر منقول
آقای سید علی حسینی فرزند سید عبدالکریم به شماره شناسنامه 6 و کد ملی 0703357859 ساکن تربت حیدریه دارو پخش مقابل مهر 13 برابر 
سند رهنی شماره 28636-1392/10/17 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 33 فیض آباد تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 1815 فرعی مفروز 
از 154 فرعی از 231 اصلی بخش یک تربت حیدریه که سند مالکیت آن ذیل ثبت 50609 دفتر 146 صفحه 131 به نام راهن فوق صادر و تسلیم 
گردیده، با حدود اربعه برابر پرونده ثبتی به شرح شماال: بطول 12/95 متر دیواریست به باغ سید محمد حسینی از پالک 1545 فرعی شرقا به طول 
18/35 متر درب و دیواریست به کوچه 8 متری جنوبا: به طول 12/90 متر درب و دیواریست به جاده انگلیس غربا به طول 21/70 متر دیوار بدیوار 
منزل غالمحسین صائبی از پالک 154 فرعی را در رهن تعاونی ثامن االئمه تربت حیدریه قرار داده است و به علت اینکه بدهکار آقای سید محمد 
حسینی بدهی خود را پرداخت ننموده است بانک فوق مبادرت به صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن پرونده به مبلغ 573/500/000 ریال بابت اصل 
طلب که پرونده ای به کالسه 9700239 در این شعبه تشکیل که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1397/1/23 و گواهی صحت ابالغ آن توسط متصدی 
مربوطه، حسب تقاضای بستانکار پرونده تمامت ششدانگ پالک فوق الذکر طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابی شده و 
پالک فوق دارای 252/60 مترمربع عرصه و 140 مترمربع در یک طبقه و حدود 50 مترمربع انباری و سوئیت و نما سنگ و سیمان با اسکلت دیوار 
باربر و سقف ضربی و همچنین قدمت ساختمان حدود 33 سال می باشد و در تصرف مدیون می باشد و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر 
گزارش مامور اجرا در تصرف مدیون می باشد، لذا با توجه به قطعیت ارزیابی پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1398/4/22 در اداره ثبت 
اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان فردوسی شمالی 9 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/400/000/000ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیرت تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداخت بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/4/1
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

512/23 آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 980010 د2 آقای محمد اکبری به اتهام توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب لوازم منزل و کاظم اکبری به اتهام توهین 
و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشند و به واسطه معلوم نبودنه محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
دادیاری شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قوچان- غالمحسین اقبالی

512/29 آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به 1- ساسان نوری توپکانلو فرزند چنگیز 2- علیرضا شجاع ثانی فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که بانک 
تجارت دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختالف سبزوار ارائه و به کالسه 5/98/37  ثبت و برای 
روز دوشنبه مورخه 98/4/31 ساعت 18/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان سبزوار به نشانی چهارراه 
دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

30 /512آگهی مزایده اموال  غیر منقول مرحله دوم 
بموجب پرونده اجرائی  بشماره کالسه  961030 -اجرای احکام تربت جام محکوم علیه قدرت اله ساالر چهارطاقی فرزند محمد محکوم است 
به پرداخت مبلغ 167/096/733 ریال بابت اصل خواسته در حق شرکت سهامی بیمه آسیا و مبلغ 8/354/836 ریال بابت هزینه اجرا علیهذا 
محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط  اجرای احکام  توقیف تقاضای  فروش انرا نموده 
است  در این راستا ارزیابی اموال  به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی  گردیده است :خودرو سواری تیبا 2 
سایپا هاچ بک و مدل 1395 و رنگ سفید روغنی –وضعیت الستک ها حدود 50 درصد مستعمل –خسارات بدنه خودرو )بدون کارشناسی 
رنگ( فرورفتگی و خراشیدگی گلگیر عقب سمت راست و درب عقب سمت راست-خراشیدگی گلگیر جلو سمت راست-خراشیدگی گلگیر 
جلو سمت چپ –فرورفتگی و آسیب درب عقب سمت چپ-خراشیدگی و رنگ پریدگی جزئی سپر جلو و عقب که به مبلغ پنجاه میلیون و 
پانصد هزار تومان  تعیین گردیده است علی هذا مزایده از ساعت 10 الی 11 صبح  مورخ 1398/4/25 در ادرس اجرای احکام مدنی دادگستری 
تربت جام برگذار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار  اخذ و الباقی ظرف حداکثر 
یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار  در مهلت مقرر بقیه وجه 
مزایده را پرداخت ننمایدسپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت  ضبط خواهد  شد همراه داشتن کارت ملی جهت 
شرکت در مزایده الزامی است بدیهی است  که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف5  روز قبل از مزایده به این اجرا احکام مراجعه نمائید.
دادورز شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان تربت جام-نوری زاده 

512/31 آگهی مزایده
ب�ه موجب پرون�ده اجرایی کالس�ه 980091 این اجرای احکام محکوم علیه مه�دی مومنی عبدل آبادی فرزن�د غالمرضا به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/572/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/10/09 الی یوم الوصول 
در حق محکوم محمد محمد زاده و پنج درصد کل محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده که جهت استیفاء 
دین یک خودور وانت پیکان مدل 1389 به شماره انتظامی 631ق91 ایران 32 متعلق به محکوم علیه توقیف و طبق نظر کارشناس به مبلغ 
185/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا با تعیین مورخ 1398/04/19 ساعت8 الی9 صبح اعالم میشود خودرو مذکور از طریق مزایده حضوری 
در موعد مقرر بفروش خواهد رسید طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای 
احکام حاضر گردیده و درصورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده کراجعه تا ترتیب رویت مال 
توقیفی داده شود مزایده از نرخ کارشناسی شروع وبه فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید واگذار خواهد شد.محل برگزاری 

مزایده: دادگستری مه والت- دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف
مدیر اجرای احکام مدنی شورای های حل اختالف مه والت- سعیدی

512/32 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي اس�معیل سلیمی داراي شناسنامه ش�ماره13702  به شرح دادخواست به کالسه4/980136 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حیدر سلمی به شناسنامه 51 در تاریخ 1386/10/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- موسی سلمی فرزند حیدر ش.ش133 ت.ت1344/3/25 صادره از تایبادفرزند متوفی 
2- فرخ سلمی فرزند حیدر ش.ش147 ت.ت1345/4/27 صادره از تایبادفرزند متوفی3- عباس سلیمی فرزند حیدر ش.ش2 ت.ت1341/1/1 
صادره از تایبادفرزند متوفی4- غالمحسن سلیمی فرزند حیدر ش.ش185 ت.ت1349/6/7 صادره از تایبادفرزند متوفی5- غالمرضا سلیمی 
فرزند حیدر ش.ش0740370995 ت.ت1353/10/5 صادره از تایبادفرزند متوفی6- معصومه سلیمی فرزند حیدر ش.ش111 ت.ت1339/9/5 
صادره از تایبادفرزند متوفی7- فاطمه سلیمی فرزند حیدر ش.ش192 ت.ت1355/6/1 صادره از تایبادفرزند متوفی8- غالمحسین سلیمی 
فرزند حیدر ش.ش193 ت.ت1356/6/10 صادره از تایبادفرزند متوفی9- ابراهیم س�لیمی فرزند حیدر ش.ش 559 ت.ت1360/3/20 صادره 
از تایبادفرزند متوفی10- رضا سلیمی فرزند حیدر ش.ش18 ت.ت1366/2/10 صادره از تایبادفرزند متوفی11- اسماعیل سلیمی فرزند حیدر 
ش.13702ش ت.ت1362/5/20 صادره از  تربت جام فرزند متوفی12- غالمرس�ول س�لیمی فرزند حی�در ش.ش11 ت.ت 1363/9/10صادره 
ازتربت جام فرزند متوفی13- کبری خدامرادی فرزند ابراهیم  ش.ش74 ت.ت1321/9/5 صادره از تایبادهمسر متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه بیست و دو شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

512/33 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي زهرا رحمت داراي شناس�نامه ش�ماره  0810031388به شرح دادخواست به کالس�ه 980334 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا رحمت به شناسنامه 5266 در تاریخ 1397/9/16 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- زهرا رحمت فرزند غالمرضا ش.ش0810031388 ت.ت1369 فرزند متوفی 2- حسین 
رحمت فرزند غالمرضا ش.ش32 ت.ت1354 فرزند متوفی3- معصومه رحمت فرزند غالمرضا ش.ش1820 ت.ت1350 فرزند متوفی4- گلثوم 
رحمت فرزند غالمرضا ش.ش1821 ت.ت1351 فرزند متوفی5- فاطمه رحمت فرزند غالمرضا ش.ش8650 ت.ت1356 فرزند متوفی6- عباس 
رحمت فرزند غالمرضا ش.ش9110 ت.ت1359 فرزند متوفی 7-حس�ن رحمت فرزند غالمرضا ش.ش9362 ت.ت1361 فرزند متوفی8- علی 
رحمت  فرزند غالمرضا ش.ش2455 ت.ت1366 فرزند متوفی9- محمد رحمت فرزند غالمرضا ش.ش644 ت.ت1363 فرزند متوفی10-گلندام 
مومنی فرزند محمد ش.ش1703ت.ت1330همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف شهرستان سرخس

512/34 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محس�ن ش�هرکی داراي شناسنامه شماره 6740 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 2/980173 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان رزم گیر به شناسنامه 3637 در تاریخ 1385/10/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حبیبه شهرکی فرزند محمد عمر ش.ش4550 ت.ت1327/1/10 صادره از تربت جام 
فرزند متوفی 2-منیژه شهرکی فرزند محمد عمر ش.ش6739 ت.ت1340/4/10 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- محسن شهرکی فرزند محمد 
عمر ش.ش6740 ت.ت1342/10/8 صادره از تربت جام فرزند متوفی4- حمزه شهرکی فرزند محمد عمر ش.ش148 ت.ت1338/12/29 صادره از 
تربت جام فرزند متوفی5- رسول شهرکی فرزند محمد عمر ش.ش149 ت.ت1336/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی6- نور محمد شهرکی 
فرزند محمد عمر ش.ش166 ت.ت1320/9/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی7- طیبه ش�هرکی فرزند محمد عمر ش.ش72 ت.ت1324/1/2 
صادره از تربت جام فرزند متوفی8- نیره شهرکی فرزند محمد عمر ش.ش218 ت.ت1333/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
از طرف قاضی شورا- شعبه دو شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

512/35 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد طالبی داراي شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کالسه 1/98/313 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا طالبی به شناسنامه 3 در تاریخ 1398/2/21 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- قمر مروی فرزند عباسعلی به ش.ش 114 همسر متوفی 2- حسین طالبی فرزند محمد رضابه ش.ش 
243 فرزند متوفی3- کلثوم طالبی فرزند محمد رضابه ش.ش143 فرزند متوفی4- محمد طالبی فرزند محمد رضابه ش.ش242 فرزند متوفی5- 
فاطمه طالبی فرزند محمد رضا به ش.ش1 فرزند متوفی6- علی طالبی فرزند محمد رضابه ش.ش267 فرزند متوفی7- علی اکبر طالبی فرزند 
محمد رضابه ش.ش6 فرزند متوفی8- احمد طالبی فرزند محمد رضابه ش.ش150 فرزند متوفی- به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه ی دیگری 
ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 10 شوراي حل اختالف شهرستان سبزوار

512/36 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ملیکا مشفقی نیا داراي شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه10/98/309 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رازقندی به شناسنامه 6 در تاریخ 1398/3/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-  صدیقه راز قندی فرزند حسین به ش.ش927 فرزند متوفی2- فاطمه راز قندی فرزند حسین به ش.ش928 
فرزند متوفی 3- مریم راز قندی فرزند حسین به ش.ش941 فرزند متوفی4- علی اکبر راز قندی فرزند حسین به ش.ش1082 فرزند متوفی5- 
محمد رضا راز قندی فرزند حسین به ش.ش1083 فرزند متوفی6- مهدی راز قندی فرزند حسین به ش.ش5 فرزند متوفی7- میلکا مشفقی نیا 
فرزند حسین به ش.ش2 فرزند متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شورا- شعبه دهم شوراي حل اختالف شهرستان سبزوار

512/46 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه عباس دروکی  فرزندحسین کالسه پرونده 8/97/237 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته احمد دروکی فرزندعباس به 
ش.ش 0795202679 مورخه98/3/15 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- عباس دورکی پدر مرحوم 2- خدیجه دروکی مادرمرحوم 
3- زهرا دامرودی همس�ر مرحوم4- ابوالفضل دروکی فرزند مرحوم5- علی دروکی فرزند مرحوم- اینک در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی 

تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هشت شورای حل اختالف سبزوار

512/47 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه یوسف علی علی اکبری فرزنداصغر کالسه پرونده 12/98/263 در خواست حصر وارثت نموده واظهاراصغر علی اکبری داشته فرزند 
یوس�ف به ش.ش190 مورخه مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- یوسف علی علی اکبری فرزند متوفی 2- طیبه علی اکبری فرزند 
متوفی3- طاهره علی اکبری فرزند متوفی4- کاظم علی اکبری فرزند متوفی5- سکینه مرادی همسر مرحوم- اینک در خواست مزبور یک 

نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 12 شورای حل اختالف سبزوار

512/48 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه عباس دروکی  فرزندحسین کالسه پرونده 8/97/233 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته محمود دروکی فرزندعباس 
ب�ه ش.ش0795202792 مورخ�ه 98/3/15رح�وم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتن�د از:1- عباس دورکی پدر مرح�وم 2- خدیجه دروکی 
مادرمرحوم 3- سمیرا بنجخی همسر مرحوم- اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هشت شورای حل اختالف سبزوار

512/49 رای شورا 
 پرونده: 98/945- در خصوص دعوی احمد یاقوتی گوجه فرزند محمد بطرفیت 1 صدیقه اسعدی فرزند سلطانعلی 2- حکیم رشید قلعه بیگ 
فرزند حاتم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره پ 772ص 39 ایران 26 بنام خوانده ردیف 
دوم مقوم به دومیلیون و یکصد هزار تومان ومطالبه خسارات دادرسی خواهان اعالم نموده است که خودور مذکور در خواسته را از خوانده 
ردیف دوم خریداری نموده ولی نامبرده از تنظیم سند امنتاع مینماید حسب خواسته تقاضای رسیدگی میشود با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان مالحظه مبایعه نامه پیوست پرونده که حکایت از وقوع معامله در خصوص خودوری مذکور در خواسته بین نامبردگان دارد 
ونظر به اس�تعالم پلیس راهور که اعالم ش�ده اس�ت پالک خودور مذکور بنام خوانده ردیف اول میباشد لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و 
مستندا به مواد 219و220 قانون مدنی و 515و519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع 
خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رس�می و تنظیم و انتقال س�ند خودرو فوق الذکر در حق خواهان و همچنین پرداخت هزینه 
دادرس�ی محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی وس�پس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

شعب محترم تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی می ابشد.
قاضی شعبه4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان – علیرضا دستجردی

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 
سیاهکل

نظر به اینکه در اجرای مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می و ماده 13 ایین نامه اجرایی ان متقاضی ذیل با ارایه اسناد و امالک عادی و اسناد 
مش�اعی درخواس�ت صدور س�ند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور 
مصوب 90/09/20 مجلس شورای اسالمی مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت 
گردیده اس�ت لذا مراتب به اس�تناد ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی 
اگهی میگردد.  قریه میکال س�نگ اصلی 6 بخش 16 گیالن 1- پالک 354 مفروز از 171 در مالکیت 
اقای فریدون س�میعی نژاد یک سهم مشاع از شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مس�احت /250 مترمربع از مالکیت اقای رفیع س�میع نژاد  . لذا هر کس اعم از مجاوران و صاحبان 
حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پالک فوق واخواهی داشته باشد میتوانند 
از تاریخ انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل 
و ظرف مدت یک ماه به مراجع قضایی صالحه دادخواس�ت تس�لیم و گواهی ان را به اداره متبوعه 
تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالکیت نیز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ نوبت اول: 98/3/18  تاریخ نوبت دوم: 98/4/1  
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می و ماده 13 ایین نامه اجرایی ان متقاضی ذیل با ارایه اسناد و امالک عادی و اسناد 
مش�اعی درخواس�ت صدور س�ند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور 
مصوب 90/09/20 مجلس شورای اسالمی مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت 
گردیده اس�ت لذا مراتب به اس�تناد ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی 
اگهی میگردد.  قریه گولک سنگ اصلی 8 بخش 16 گیالن 1- پالک 683 مفروز از 157 در مالکیت 
شرکت کوهساران دیلم )سهامی خاص( ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
3000 مترمربع از مالکیت عسکر عطا بخش و شرکاء. لذا هر کس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و 
مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پالک فوق واخواهی داشته باشد میتوانند از تاریخ 
انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف 
مدت یک ماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی ان را به اداره متبوعه تحویل نماید 
در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت نیز 

مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ نوبت اول: 98/3/18  تاریخ نوبت دوم: 98/4/1  
312   رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل- همایون فالحتکار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون و ماده 13 آئی�ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت�ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شماره 139860318018000283-98/02/02  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک س�نگر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره جعفری فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 617 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 152/86 مترمربع 
با کاربری مس�کونی مجزی شده از پالک 31/104 فرعی از 3 اصلی واقع در رودبرده بخش 12 گیالن 
که برای ان ش�ماره 2552 فرعی در نظر گرفته ش�ده خریداری از مالک رسمی علی بابائی رودبرده 
محرز گردیده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ 

انتشار نوبت اول: 01 /98/04 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/04/16 
رییس ثبت  اسناد و امالک سنگر- سید روشن اقازاده 

آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت صمدی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46688 
و شناسه ملی 10380627335

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - صورتهای مالی 1397 به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506702(

آگهی اصالحی شرکت خدمات مسافرت هوایی اسکان زائررضوان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 23468 و شناسه ملی 10380389204

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیرو آگهی 
صادره به شماره مکانیزه 139730406185011056 مورخ  97/6/6در سطر پنجم موارد ذیل از 
قلم افتاده است که بدین وسیله اصالح میگردد: “دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم 
برنامه های مسافرتی فروش بلیط مسافرت ذخیره مکان وهرگونه اقدام مقتضی مربوط به 
خدمات ترابری مس�افر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین ومقررات سازمان 

هواپیمائی کشوری فعالیت می نمایند.
“ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506712(

آگهی تغییرات شرکت پایا سوله توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21621 و شناسه 
ملی 10380371110 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای 
حمیدرض�ا کیخا به کد ملی3610283319 به س�مت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر 
محمدی افخم به کد ملی0943973988 به س�مت نای�ب رئیس هیئت مدیره آقای علی 
اصغر محمدی افخم به کد ملی0943973988 به سمت مدیر عامل آقای محمد کیخا به کد 
ملی3672798568 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال اعضاء انتخاب گردیدند و 
کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر 

یک نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506719(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامداری و دامپروری شیرآوران گلکار شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 1119 و شناسه ملی 14005609064 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/12 و نامه شماره 615 مورخ 97/3/28 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باخرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای هادی گل کاراستادی 
به شماره ملی:0748898239 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالبصیر گلکاربه شماره 
ملی: 0749730961 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن گلکار استادی به شماره 
ملی: 0740078070به س�مت منشی هیئت مدیره آقای شیرمحمدگل کار استادی شماره 
ملی:0748898220 به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره آقایان مجید بادیانت 
به شماره ملی:0749372575و نورالدین بادیانت به شماره ملی:0749904550 بسمت اعضای 
اصل�ی هیات مدیره برای باقیمان�ده مدت تصدی تا تاریخ 20/11/97 انتخاب ش�دند. کلیه 
قراردادها و اس�ناد رس�می و تعهد آور بانکی از قبیل چک، س�فته و بروات و اوراق بهادار با 
امضای مشترک آقای شیرمحمد گل کار استادی )مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره(

و آقای هادی گل کار استادی)رئیس هیات مدیره ( و مهرشرکت دارای اعتبار است و اسناد 
عادی و نامه ها با امضای آقای شیرمحمد گل کار استادی ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 5
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تایباد )506723(

آگهی تغییرات شرکت پخش حکیم گستر مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
56642 و شناسه ملی 14005462953 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - نام شرکت به “ حکیم گستر مهتاب “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
واردات داروهای دامی و واکس�ن ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز دامپزشکی پس از اخذ 
مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
. - تعداد اعضای هیات مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح مذکور اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )506725(
آگهی تغییرات شرکت پایا سوله توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21621 و شناسه 

ملی 10380371110 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردید:طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و نگهداری 
کلیه پروژه های عمرانی ساختمانی، راهسازی، شهرسازی، تاسیساتی، کشاورزی، معدنی، سد 
شامل: ابنیه، سازه و سیویل انواع سازه های آجری، سنگی، فوالدی، بتنی، ترکیبی کامپوزیتی 
–انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی- معماری و دکوراسیون داخلی- فعالیت در زمینه ساخت 
و احداث شهرکهای مس�کونی، تجاری و اداری-جاده س�ازی،راه سازی،محوطه سازی،پل 
سازی،تونل سازی، راه های زیر زمینی،خاکریزی و خاکبرداری،سد سازی،تسطیح اراضی- 
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری، زیر سازی،شن ریزی،آسفالت کشی 
و خط کشی،گاردیل بندی،سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه-نوسازی و بهسازی 
بافت های فرس�وده شهری- مقاوم س�ازی و تعمیرات ساختمان و راه و ابنیه-فناوری های 
نوین ساختمانی و تولید صنعتی ساختمان و اجرای طرح های هوشمند ساختمانی و صنعتی 
و تاسیسات شهری – احداث پارک و فضای سبز و زیبا سازی شهری-طراحی نظارت اجرا 
محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری 
ورزشی و ساخت سوله-نقشه برداری- انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده 
ش�هری و غیر شهری- تسطیح ، آماده س�ازی -امور کنترل و بازرسی ساختمان-خدمات 
آزمایشگاهی و سنجشی و تست – مشارکت در اجرا و ساخت،انجام کلیه امور تاسیساتی 
اعم از الکتریکال،مکانیکال، اپتومکانیکال و سوالر انرژی - انجام کلیه امور خدماتی شامل 
تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت –احداث تصفیه خانه 
و ش�بکه های آب، فاضالب، روش�نایی، برق ، مخابرات و گاز شهری- ذخیره ، صرفه جویی 
و بهینه س�ازی مصرف انرژی - اجرای کلیه امورمرتبط به تاسس�یات از قبیل: مکانیکال ، 
متریکال ، هیدرومکانیکی،سیستم سرد کننده ساختمان،تاسسیات و تجهیزات ساختمان 
)آب،برق،گاز،فاضالب(،تاسس�یات و تجهی�زات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وس�ایل 
انتقال)آسانسور،پله برقی (،سیستم های خبر و هشدار دهنده،نصب و راه اندازی نگهداری 
و تعمی�رات موتورخان�ه ها،لوله کش�ی و برق کش�ی،انواع عایقهای حرارت�ی و رطوبتی و 
صوتی،سیس�تم تهویه هوا ،س�اخت و تولید ابزار دقیق نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و 
کالیبراسیون آنها تهیه اسناد مناقصه واسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی نصب و اجرای 
پایپینگ وشستشوی شیمیایی و تجهیزات تامین و نگهداری برق و ابزار دقیق مجاز بازرگانی-

اجرای کلیه پروژه های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی- اجرای کلیه خدمات شهری اعم 
از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی،تسطیح اراضی،راه سازی،سدسازی 
خطوط انتقال )گاز آب برق(، طراحی ، اجرای و نظارت عملیات پایدارسازی و سازه نگهبان 
گودبرداری های شهری و راه، تحکیم و پایدارسازی اجرای سازه نگهبان های زیرزمینی شامل 
ایستگاه های مترو، گالری های هوارسان و دسترسی، عملیات تهویه و روشنایی سازه های 
زیرزمینی، بهس�ازی و مسلح سازی خاک، عملیات زهکش�ی و آب بندی گودبرداری های 
ش�هری، خدمات آزمایش�گاهی جوش، بتن و خاک، مقاوم سازی و بهسازی خاک، خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،شرکت در مناقصات و مزایدات ، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از 
کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت 
-اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی-شرکت در نمایشگاههای 
بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد - محل شرکت در واحد 
مشهد به آدرس مشهد-محله قاسم آباد-خیابان استادیوسفی3]شهیدفالحی3/67[-کوچه 
استادیوس�فی 4/3 -پالک 9-طبقه همکف-کد پستی9189675387 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )506730(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی طریق الحرمین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
15721 و شناسه ملی 10380313416 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی فوق الع�اده م�ورخ 1397/09/24 و نامه ش�ماره 
97/19/12770 مورخ 1397/10/02 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس خراسان رضوی-مشهد-/

کوشش-خیابان فارابی شمالی )فدائیان اسالم13(-خیابان فدائیان اسالم-پالک 315-طبقه 
همکف به کد پس�تی 9165695767 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )506893(
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رییس کل دادگستری استان قزوین از عزم 
جدی دستگاه قضایی برای رسیدگی به ۱۰ 

تا ۱۵ پرونده خاص در این استان خبر داد.

حجت االسللام نوراهلل قدرتی در نشستی خبری 
به مناسللبت فرا رسللیدن هفته قوه قضاییه با اشاره 
به پرونده هفت سللنگان اظهار کرد: ایللن پرونده 
سال هاسللت مطرح شده اسللت. نماینده ولی فقیه 
با داشتن اسللناد و مدارک، موضوع تغییر کاربری و 
ارزان فروشی زمین های کشاورزی را طرح کرده و 

در حال پیگیری آن است.
وی ادامه داد: در موضوع هفت سللنگان دو شللبهه 
تغییر کاربللری یا فروش ارزان قیمللت زمین مورد 
توجه اسللت؛ گزارش 300 صفحه ای طی 10 ماه 
برای این پرونده علیه 30 نفر از کارکنان غیرقاضی 
تهیه و رسللیدگی به این پرونده در اسللتان قزوین 
مختومه اعام شد که در ادامه نیز مورد اعتراض قرار 
گرفت و پس از رسللیدگی کشوری حکم دادسرای 
قزوین در خصوص عدم تغییر کاربری تأیید شللد. 
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: هیچ 
سازمانی حق ندارد اراضی کشاورزی را برای مسکن 
کارکنان خود خریداری کند. این پرونده که مربوط 
به 15 نفر از قضات و برخی شللخصیت های دولتی 
است و به لحاظ قانونی باید در دادگاه کارکنان دولت 
و قضات رسیدگی شود، به تهران ارسال شده است. 
وی بیللان کرد: پرونده هفت سللنگان در دو بخش 

حقوقی و کیفری در تهران مورد بررسی قرار گرفت 
که یک ماه پیش پرونده حقوقی برای رسیدگی به 
استان بازگشت اما پرونده کیفری در تهران در حال 
رسیدگی است. قدرتی یادآور شد: هم اکنون پرونده 
حقوقی در انتظار اسللت تا رأی پرونده کیفری که 
مربوط به تغییر کاربری است، اعام شود. اگر حکم 
تغییر کاربری تأیید شللود پرونده حقوقی هم مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. در غیر این صورت، پرونده 
حقوقی بسته شده و فقط موضوع نبود قیمت واقعی 
اراضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره 
به عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی و 

اداری اضافه کرد: با حضور آیت اهلل رییسللی 10 تا 
15 پرونده خاص مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 
مربوط به فرمانداران، شللهرداران، مدیران کل در 
قزوین تشکیل شده است و عزمی جدی برای مقابله 

با این پرونده ها در دستگاه قضا وجود دارد.
رییس کل دادگستری اسللتان قزوین عنوان کرد: 
پرونده ها بدون هیچ اغماضی در دسللتگاه قضایی 
مورد بررسی قرار گرفته است و حتی برخی مسئوالن 
هم پرونده هایی داشتند که در برخی موارد منجر به 
صدور حکم قطعی شده و ده ها میلیارد تومان پول 
و صدهللا هکتار زمین تصرف شللده به بیت المال 

بازگردانده شللده اسللت. وی تأکید کرد: دسللتگاه 
قضا بدون توجه به جریانات و فشللارهای سیاسی 
با متخلفان برخورد می کند ولی تا تکمیل نشللدن 

پرونده ها اطاعات آنها منتشر نخواهد شد.

 تش�کیل ۶۰ پرونده مفاسد اقتصادی 
در قزوین 

محمد قاسمی، دادسللتان عمومی و انقاب مرکز 
استان قزوین نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در 
سال گذشته ۶0 فقره پرونده کوچک و بزرگ مفاسد 
اقتصادی در استان تشکیل شده و بدون هیچ شائبه 
سیاسی و در مسیر قانون در حال رسیدگی است. وی 
درخصوص پرونده تخلف در حوزه توزیع شیرخشک 
افزود: در خصوص این موضوع تخلفی در توزیع شیر 
خشک مشاهده شد و گزارش اولیه با شکایت دانشگاه 
علوم پزشللکی از چند داروخانلله توزیع کننده مورد 
بررسی قرار گرفت. در جعل حواله شیرخشک یکی 
از معاونان این دانشگاه به عنوان متهم تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفت و برای این پرونده کیفرخواست 
صادر شده اسللت. دادستان عمومی و انقاب مرکز 
استان قزوین در مورد تخلف در شهرداری آوج هم 
بیان کرد: شللهرداری ها به دلیللل گردش مالی باال 
همواره رصد می شللوند و اگر تخلللف مالی و اداری 
در سیسللتم آنها دیده شود به دادسرا گزارش خواهد 
شد که این پرونده سال گذشته تشکیل شده است و 

هم اکنون مراحل نهایی بررسی را می گذارند.

عزم جدی دستگاه قضا برای 
رسیدگی به ۱۰ تا ۱۵ پرونده خاص در قزوین

 حجت االسالم قدرتی تاکید کرد

آزادی متهمان پرونده مدیرکل 
سابق میراث فرهنگی با قید وثیقه

رییس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پرونده مدیرکل 
سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان در حال 
رسیدگی است، متهمان  این پرونده  هم اکنون با تأمین قرار وثیقه 

قانونی آزاد هستند.
علی صالحی در نشسللتی خبری به مناسللبت هفتلله قوه قضاییه 
درخصوص آخرین وضعیت پرونده مدیرکل سابق میراث فرهنگی، 
صنایع دسللتی و گردشگری اسللتان هرمزگان، اظهار کرد: پرونده 
مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان 
در حال رسیدگی است. متهمان با تأمین قرار وثیقه قانونی آزاد هستند 
و پرونده در شعبه پنج بازپرسی در حال رسیدگی است. وی افزود: با 
توجه به پیچیدگی ها و حجمی که این پرونده داشت، موضوع در حال 
کارشناسی است. کارشناسان تقاضای مهلت کرده بودند و سعی ما بر 
این است که این پرونده نیز در اسرع وقت رسیدگی شود. رییس کل 
دادگستری اسللتان هرمزگان عنوان کرد: در مبارزه با مظاهر فساد 
چه در حوزه دسللتگاه قضایی و چه سللایر دسللتگاه ها عزم جدی و 
فوری داریم و در حوزه پیشللگیری جرم به خصوص در حوزه جرایم 
خشن تاش می کنیم تا ورودی ها را کنترل کنیم و این مورد نیز از 
اولویت های اساسی ما اسللت.وی با بیان اینکه پرونده شیمیدور به 
دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی ارجاع شده و در دست 
بررسی است، خاطرنشللان کرد: ورود فاضاب به دریا را به صورت 
جدی پیگیری می کنیم و به دسللتگاه های مربوطه تأکید به رعایت 
می کنیم. برخی موضوعات پروژه های ملی اسللت و تعیین تکلیف 
پسللاب بندرعباس و آلودگی های ایجادشده و موضوعات مرتبط با 
سواحل سال هاست مورد پیگیری قرار دارد. این موضوع اصًا قضایی 
نبوده و کامًا دولتی است و وزارت نیرو، استانداری، شهرداری، اداره 
کل آب و فاضاب و سللایر دسللتگاه های مربوطه مسئولیت هایی 
داشته و توضیحات و دفاعیات مختلفی هم دارند. صالحی بیان کرد: 
واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی تخلفاتی داشته که پرونده اش 
در تهران تشکیل  شللده و درنهایت واگذاری ابطال و از تصرف آن 

شخص خارج شده است.
رییس کل دادگستری اسللتان هرمزگان عنوان کرد: برای پرونده 
مشهور به تمساح خلیج حکم صادر شده، دو نفر از متهمان به اعدام 
و 17 نفر دیگر نیز به حبس محکوم شدند و پرونده مفتوح است و در 

حال طی کردن مراحل قانونی به سر می برد.

بازداشت سرکرده اصلی باند های 
عمده قاچاق مسلح مواد مخدر کشور 

دادستان جیرفت از دستگیری یک قاچاقچی مسلح و شناسنامه دار 
موادمخدر در جیرفت خبر داد.

حسین سامی از دسللتگیری یک قاچاقچی مسلح و شناسنامه دار 
موادمخللدر در جیرفت خبللر داد و گفت: متهم اقدام بلله ترانزیت 

محموله های سنگین مواد مخدر در کشور می کرده است.
وی افزود: در یک عملیات اطاعاتی غافلگیرانه، سربازان گمنام امام 
زمان )عج( موفق شدند بدون درگیری مسلحانه این شرور مسلح را به 
همراه یکی از همدستانش در محل مخفیگاهش دستگیر کنند و در 
بازرسی از محل مقادیری ساح و مهمات، یک دستگاه خودروی پژو 

۲0۶ و 300 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت 
خانواده مصوب سال ۱39۱، رسیدگی به دعاوی راجع 
به اصل ن�کاح و انح�ال آن در حوزه ه�ای قضایی که 
دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صاحیت دادگاه 
خان�واده نزدیکترین ح�وزه قضایی اس�ت، آیا دعاوی 
مربوط به گواهی عدم امکان س�ازش به دلیل عس�ر و 
حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در 
بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا 

امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
کلمه »اصل«  مذکللور در تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده 
مصوب سللال 1391 با توجه به سابقه قانونگذاری، عاوه بر نکاح، 
ناظر بر اصل انحال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحال 
نکاح، دعللاوی مربوط به صحت یا بطان طاق یا فسللخ نکاحی 
اسللت که قباً  واقع شده اسللت. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی 
بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در 
آن حوزه با رعایت تشللریفات مربوط و مقررات قانون صدراالشاره 
به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طاق یک طرفه مطروحه 
از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و همچنین طاق توافقی رسللیدگی 
می کند؛ مگر دعاوی راجللع به اصل نکاح و اصل انحال آن اعم از 

اصل طاق و فسخ نکاح.

در خصوص ش�خص خوان�ده رأی محکومیت غیابی 
ص�ادر و پ�س از اب�اغ قانون�ی، در خص�وص رأی 
مذکور درخواس�ت اجراییه شده و در راستای اجرای 
حک�م، مال�ی از محکوم علی�ه توقیف می ش�ود، حال 
محکوم علی�ه از رأی غیابی تقاض�ای واخواهی کرده 
و ق�رار قبولی واخواهی صادر و وقت رس�یدگی برای 
دع�وی واخواهی تعیین می ش�ود. آیا با درخواس�ت 
محکوم علی�ه واخواه، مبنی بر رفع بازداش�ت از مال 
توقیف ش�ده در مرحل�ه اجرای حک�م، تکلیف به رفع 

بازداش�ت داریم یا خیر؟
در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 30۶ قانون آیین 
دادرسللی مدنی، محکوم علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی 
واخواهللی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسللیدگی و صدور 
حکللم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می شللود و توقف اجرای 
حکللم، مازمه ای با اعاده عملیات اجرایی نللدارد؛ به عبارت دیگر، 
صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی 

نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸9۲ قانون مدنی 
برادر و خواهر ابوینی یا ابی داش�ته باشد، اما یک یا دو 
برادر هم مازاد بر حد نصاب مقرر داش�ته باش�د، آیا در 
این صورت حج�ب مادر محقق نمی ش�ود و مادر فاقد 

حاجب است؟
با توجه به بند ب از ماده ۸9۲ قانون مدنی و شللروط ذکرشده در بند 
مذکور )شرط چهارم( با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی 
مازاد بر حد نصاب، تأثیری در میزان حصه مادر متوفی نداشته؛ بلکه 
به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از 

یک سدس )یک ششم( از ماترک محروم می شود.

معدوم شدن ۱3 تن گوشت مرغ گرم 
غیرقابل مصرف در کهنوج 

دادستان کهنوج از شناسایی و معدوم شدن بیش از 13 تن گوشت مرغ گرم 
غیرقابل مصرف برای انسان در این شهرستان خبر داد.

مجید سیمی اظهار کرد: پس از شکایت های متعدد مردمی مبنی بر عدم 
کیفیت گوشللت مرغ در شهرسللتان کهنوج و پس از کسب گزارش اداره 
دامپزشکی بافاصله دادستانی به موضوع ورود کرد و در تحقیقات اولیه 
مشخص شللد این محموله 13 تنی گوشللت مرغ از لحاظ تاریخ مصرف 
مشللکلی ندارند، اما به لحاظ اهمیت، دستور توقیف و قرنطینه گوشت ها 
صادر و پرونده جهت انجللام آزمایش های تخصصی به دانشللگاه علوم 

پزشکی ارسال شد.
وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش های تخصصی مشللخص شللد این 
میزان گوشت مرغ غیرقابل مصرف برای انسان است و بافاصله دستور 

معدوم سازی آنها از سوی دادستانی صادر شد.
به گفته دادسللتان کهنوج، نماینللده انحصاری توزیع مرغ و گوشللت در 
شهرستان به دادسرا احضار شد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی بیان کرد: پرونده ای تحت عنوان تهدید علیه بهداشت و سامت افراد 
جامعه و همچنین تضییع حقوق بیت المال در دادسرای عمومی و انقاب 

شهرستان کهنوج تشکیل شده است.

تخریب ۱۵۰۰ مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز از ابتدای سال 

دادستان شهرستان دماوند از تخریب یک هزار و 500 مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز از ابتدای سال 9۸ تاکنون خبر داد.

حسللن ابراهیمی بسللابی از تخریب یک هزار و 500 مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز از ابتدای سال 9۸ تاکنون خبر داد و گفت: این تعداد ساخت و ساز 
به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی و اراضی ملی صورت گرفته بود 

که حدود ۲50 هکتار آزادسازی شد و به حالت سابق بازگشت.

ممنوعیت خروج آب 
از تاالب بین المللی آالگل

دادستان عمومی و انقاب مرکز اسللتان گلستان از ممنوعیت خروج آب 
از تاالب بین المللی آالگل خبر داد. حجت االسام سیدرضا سیدحسینی 
در حاشیه بازدید از تاالب بین المللی آالگل از ممنوعیت خروج آب از این 
تاالب خبر داد و گفت: برای حفظ گونه های جانوری و جلوگیری از به خطر 
افتادن حیات پرندگان، خروج آب از تاالب بین المللی آالگل ممنوع است 

و با کسانی که خاف این دستور، عمل کنند برخورد می شود.

مجازات های جایگزین حبس کدامند؟
قانونگذار در سال 9۲ به منظور کاهش حبس  و تعداد افرادی که به زندان 
می روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس را در قانون 
مجازات اسامی پیش بینی و مقرر کرد که درصورت وجود شرایطی خاص، 
مجازات های حبس می تواند یا باید به مجازات های دیگری تبدیل شود. 
طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسامی مصوب سال 139۲، »مجازات هاي 
جایگزین حبس عبللارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رایگان، جزاي 
نقللدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعي اسللت که در 
صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفیف با ماحظه نوع جرم و کیفیت 
ارتکاب آن، آثار ناشللي از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه 

مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا مي شود.«
تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین در پاره ای موارد الزامی و 

در پاره ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

 شرایط تبدیل حبس به مجازات های جایگزین 
به موجب ماده  ۶۴ قانون مجازات اسامی، تعیین مجازات جایگزین حبس 
منوط به گذشت شللاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. اما هیأت 
عمومی دیوان  عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 7۴۶ مورخ ۲9 
دی سال 139۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل 
مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات 
ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به اینکه جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات 

جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:
در جرایم عمدی: در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه حبس 
است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است. در جرایم عمدی 
که مجازات اصلی آنها 91 روز تا ۶ ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات 

جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.
در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها ۶  ماه تا یک  سللال حبس اسللت، 
تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، 

اختیاری است.
منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در بندهای ۲ و 3، داشللتن 
بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی 
بیش از 10 میلیون ریال یا شللاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت 
قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم 
دیه به لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سللپری نشدن پنج سال از اجرای این 
مجازات هاست. در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها بیش از یک سال 
حبس اسللت، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف 
دهد، تبدیل حبس به مجازات جای گزین ممنوع است، و در غیر این  صورت 
اختیاری است. در صورت تعدد جرایم عمدی با مجازات بیش از ۶ ماه حبس، 

تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.
در جرایم غیرعمدی: در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از 
دو سال حبس اسللت، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است. در 
جرایم غیرعمدی نیز که مجازات اصلی آنها بیش از دو سال حبس است، 

تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.
در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی تواند حکم به جایگزین 

حبس صادر کند.
قاضی در صللورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس 
اولیه را هم در حکم ذکر می کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان پذیر 
نشللود یا محکوم علیه از دسللتورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی 

)حبس( اجرا شود.

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک 
خطر ج�دی و قریب الوق�وع به قصد وادار 
کردن او به انجام دادن عمل معینی )مانند 
ارتکاب جرم یا دادن مال( بر خاف میل آن 
شخص، به گونه ای است که فاعل از ترس 
عواقب ناش�ی از تخلف از اجرای خواسته  
تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او 
بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار 

ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته اند.

تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیًا آن را بررسی 
می کنیم.

1- تهدید به منظور گرفتن نوشللته، سللند و…: 
به موجب ماده  ۶۶۸ بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی مصوب سللال 1375 »هر کس با جبر و 
قهر یا با اکراه و تهدیللد، دیگری را ملزم به  دادن 
نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته ای 
که  متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، 
به حبس از سه ماه  تا دو سال و تا 7۴ ضربه شاق 

محکوم خواهد شد.«
موضوع تهدیللد در این ماده، منحصللراً گرفتن 
نوشته، سند و امثال این ها، با توسل به  زور است و 

سایر اقسام تهدید را در بر نمی گیرد.
۲- تهدیللد بلله ضررهای نفسللانی، مالی و…: 
همچنیللن به موجب مللاده  ۶۶9 بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسللامی مصوب سللال 1375 
»هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای 
نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت 
به خود یا بسللتگان او تهدید کند، اعم از اینکه به 
این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا 
ترک فعلللی را کرده یا نکرده باشللد، به مجازات 
شللاق تا 7۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سللال 

محکوم خواهد شد.«
به عنوان  مثال اگر شللخصی دیگللری را به کور 
کردن چشللم یا به شکسللتن دندان تهدید  کند، 
عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است 
و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا 
ناموس خود او یا بسللتگانش بترساند، عمل وی 

تهدید به ضررهای شرفی محسوب می شود.
تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص 
از برما کردن اموری است که چندان اهمیت دارد 
که افراد معمواًل آن را از دیگران مخفی می کنند و 
حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای 
زیادی بپردازند. ماک تشخیص اینکه چه اموری 
برای چه کسانی سر محسللوب می شود، داوری 
عرف است. به طورکلی می توان گفت اموری که 

از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص 
نمی شود، سر محسللوب نمی شللود و تهدید به 

افشای آن جرم نیست.
تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود 
شخص باشللد یا بسللتگان او؛ و در هر دو حالت، 
مشمول ماده  ۶۶9 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی است. به  عنوان  مثال، اگر کسی دیگری 
را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد 
کرد یا منزل بللرادرش را آتش خواهد زد، با جمع 

شرایط تهدید واقع  شده است.
3- تهدید با استفاده از ساح: به موجب ماده  ۶17 
بخش تعزیرات قانون مجازات اسامی مصوب 
سال 1375 »هر کس به وسیله ی چاقو یا هر نوع 
اسلللحه  دیگر تظاهر یا قدرت نمایللی کند یا آن 
را وسیله  مزاحمت اشللخاص یا اخاذی یا تهدید 
قرار دهد یا با کسللی گاویز شود، در صورتی که 
از مصادیق  محارب نباشد، به حبس از ۶ ماه تا دو 

سال و تا 7۴ ضربه شاق محکوم خواهد شد.«
تفاوت این قسللم از تهدید با تهدید به ضررهای 
نفسللانی و مالی موضوع ماده  ۶۶9 این است که 
اواًل در جرم موضوع ماده  ۶۶9 فرقی نمی کند که 
وسیله  تهدید چه باشد. این معنا از عبارت »به هر 
نحو« قابل  فهم است. اما برای تحقق بزه موضوع 
ماده  ۶17 اسللتفاده از وسیله  خاص )یعنی اسلحه 
اعم از ساح سللرد مانند چاقو و ساح گرم مانند 
کلت کمری( ضرورت دارد. بدین  ترتیب ماده  ۶17 
مخصص ماده  ۶۶9 محسوب می شود. یعنی اگر 
مرتکب تهدید از سللاح استفاده  کند، عمل او از 
شمول ماده  ۶۶9 خارج می شللود و با جمع سایر 

شرایط، مصداق ماده  ۶17 است. 
ثانیاً تهدیللد موضوع ماده  ۶۶9 حصری و محدود 
به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل 

تهدید به قتل، ضررهای نفسللی، شرفی، مالی و 
افشای سر نسللبت به خود شخص یا بستگان به 
هر نحو جز از طریق اسلللحه می شود. اما تهدید 
موضوع ماده  ۶17 محدود به نوع خاصی از تهدید 
نیسللت و هرگونه تهدیدی را که به وسیله  ساح 
انجام شود، در بر می گیرد. ثالثاً تهدید موضوع ماده  
۶17 جرمی غیرقابل گذشت است که رسیدگی به 
آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی 
نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶9 
بخش تعزیرات قانون مجازات اسامی مصوب 
سللال 1375 به تصریح ماده  10۴ قانون مجازات 
اسامی از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی 
به آن، جز با شللکایت شللاکی خصوصللی آغاز 
نمی شللود و در صورت رضایت و اعام گذشت 

شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می شود.
۴- تهدید دیگران به ارتکاب جرم: گاهی اوقات 
بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن 
دیگران بلله ارتکاب جرم، متوسللل بلله تهدید 
می شوند. اگر کسللی دیگری را با تهدید وادار به 
ارتللکاب جرم کند، به گونه ای که تهدیدشللونده 
بر اثر تللرس و اضطراب ناشللی از تهدید، بدون 
رضایت و بر خاف میللل باطنی خود مصمم به 
ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند، 
در این صورت تهدیدکننده طبللق بند الف ماده  
1۲۶ قانون مجازات اسامی به عنوان معاون جرم 
و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل جرم مورد 
تعقیب قرار می گیرد و هرگاه تهدید به قدری قوی 
باشد که عاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل 
جرم سلب شللود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد 
داشللت و مسللئولیت کیفری متوجه اجبارکننده 
خواهد بللود. چراکلله مطابق مللاده  1۴0 قانون 
مجازات اسامی مسللئولیت کیفری تنها زمانی 

محقق می شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، 
بالغ و مختار باشد و طبق ماده  151 همان قانون 
هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب 
رفتار مجرمانه شود، مجازات نمی شود و به جای 
او اکراه کننللده به مجازات فاعللل جرم محکوم 
می شود. البته به تصریح ماده  375 قانون مجازات 
اسامی اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر 
کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، 
قصاص می شللود و اکراه کننده نیز به حبس ابد 
محکوم می شللود؛ مگر آن  که اکراه شونده طفل 
غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط 

اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

 شرایط تحقق تهدید
به گزارش مهداد، تهدید در تمام حاالتی که گفته 
شللد، درصورتی محقق می شود که تمام شرایط 

زیر موجود باشد:
اواًل تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص 
باشللد و تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به 
قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای 
سللر خود یا بسللتگانش تهدید کند، به نحوی که 
برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره  موضوع تهدید 

وجود نداشته باشد. 
مثًا اگر شللخصی به دیگری بگوید »حسللابت 
را می رسللم« یا »کاری می کنللم که مرغان هوا 
به حالت گریه کنند« یا »اشللکت را در می آورم« 
هیچ یک از این ها به لحاظ مبهللم بودن و معلوم 
نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب 

نمی شود.
ثانیًا تهدیللد باید با ارتکاب اعمللال غیرقانونی و 
برای رسللیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد 
بنابراین اگر کسللی برای رسیدن به حق خود، به 
دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی 
شللکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه 

محسوب نمی شود.
ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع 
شللود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته 
باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط 
به اوضاع و شللرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده 
است بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند 
را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجایی 
که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند 
ایجاد نمی کند، تهدید محقق نمی شود. همچنین 
صرف خوف و ترس از کسللی یا چیزی تهدید به 
شمار نمی آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل 

تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

اقسام تهدید در حقوق ایران

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری اس�تان آذربایجان 
شرقی گفت: شرکت داروسازی زهراوی دو 
فقره پرونده تخلف در دستگاه قضایی دارد.

حجت االسللام حکمتعلی مظفری در نشسللت 
خبری بللا اصحاب رسللانه اظهار کرد: شللرکت 
داروسازی زهراوی دو فقره پرونده تخلف در دستگاه 
قضایی دارد که هر دو پرونده در دسللت رسیدگی 
اسللت. وی افزود: یکی از پرونده های این شرکت 
که مربوط به تخلفات در رابطه با امحای مواد اولیه 
اسللت، با صدور رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر 
است و به زودی رأی قطعی این پرونده صادر و اجرا 
خواهد شد. در این فرقه از پرونده شرکت داروسازی 

زهراوی، متهمان محکوم شده اند.
رییس کل دادگستری اسللتان آذربایجان شرقی 
در تشللریح این پرونده ادامه داد: امحای مواد اولیه 
دارویی که با تدوین صورت جلسه ای باید به انجام 
می رسید، توسط مسئوالن شللرکت بدون اینکه 
امحایی صورت بگیللرد، از تبریز خارج و مواد اولیه 
به تهران به قصد فروش منتقل شده بود که با ورود 
دستگاه قضایی مواد مزبور به تبریز بازگردانده شد و 

با مسببان آن برخورد قانونی صورت گرفت.
وی گفت: پرونده دیگری که برای این شرکت در 
دسللتگاه قضایی استان ایجاد شده، هنوز منجر به 
صدور حکم نشده اسللت و درصورت محکومیت 
عامان این تخلف، مراتب اطاع رسانی خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان لرستان گفت 
یک عضو شورای شهر بروجرد با اتهامات 

مالی بازداشت شده است.

جعفر بدری در نشستی خبری با اشاره به وضعیت 
شهرداری های استان لرسللتان بیان کرد: برخی 
شهرداری ها هیچ شفافیتی در عملکرد مالی ندارند. 
در حالللی  که پرداخت ها باید سیسللتمی باشللد و 

تصمیمات نیز باید سیستمی اباغ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: عمده سوءاسللتفاده ها از 
رانت هایی است که برخی اعضای شورای شهر یا 

برخی شهرداران و وابستگان آنها می دهند.
رییس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه 

یکی از اعضای شورای شهر بروجرد مورد اتهام بود 
که از رانت استفاده کرده و امتیازات غیرقانونی به 
اشخاص می داد و کمک هایی نیز از سوی اشخاص 
به این فرد می شللد، ادامه داد: پرونللده این فرد در 

جریان رسیدگی است و وی بازداشت شده است.
بدری عنوان کرد: فردی که عضو ساده شهرداری 
بوده، عضو شللورای شهر شده و یک مرتبه چنین 
درآمد و ثروتی کسب کرده است که جای بررسی 
دارد.  وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در مورد این 
عضو شورای شهر بروجرد در حال بررسی است و 
در مورد این پرونده پس از رسیدگی اطاع رسانی 
خواهد شد البته ممکن است پای اشخاص دیگری 

نیز به این پرونده باز شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی: 

شرکت داروسازی زهراوی ۲ پرونده تخلف دارد
رییس کل دادگستری استان لرستان مطرح کرد

بازداشت عضو شورای شهر بروجرد 
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چهرهها

کمبود مواد اولیه دارویی نداریم
 وزیر بهداش��ت درباره وضعیت بازار 
دارویی کشور، گفت: خوشبختانه در 
حال حاضر هیچ شرکت داروسازی 
در کشور مش��کل کمبود مواد اولیه 
ندارد و به رغم تحریم ها با ایجاد یک 
قرارگاه ک��ه خود فرمانده��ی آن را 
برعهده دارم، به گونه ای برنامه ریزی 
کردیم که مش��کلی به نام کمبود مواد اولیه و داروهای اساس��ی در کشور 
نداریم. س��عید نمکی همچنین بیان کرد: خوشبختانه پرونده الکترونیک 
سالمت به سرانجام رسید و هفته آینده با حضور رییس جمهور، رونمایی 

می شود.

کشته شدن روزانه ۷ کودک 
در تصادفات 

 رییس پلیس راهور ناجا گفت: روزانه 
۴۲ نفر در تصادفات کشته می شوند 
که س��هم کودکان هفت تا هش��ت 

کشته است. 
سردار س��ید کمال هادیانفر با اشاره 
به آمار تصادفات اظهار کرد: س��ال 
گذش��ته ۱۷ ه��زار و ۱۳۸ نف��ر در 
حوادث جاده ای جان خود را از دست دادند که ۱/۲ درصد نسبت به سال ۹۶ 
افزایش داش��ت. وی با بیان اینکه سهم کودکان از تصادفات جاده ای ۱۳ 
درصد اس��ت، گفت: تعداد مجروحان نیز در تصادفات جاده ای ۳۶۵ هزار 

نفر در سال ۹۷ بود.

گالیه از روش های سنتی بازیافت زباله
 رییس کمیته میراث فرهنگی شورای 
شهر تهران از به کارگیری روش های 
س��نتی در جمع آوری و امحای زباله 
گالیه کرد.حسن خلیل آبادی گفت: 
متأس��فانه هنوز شهرداری تهران به 
روش عقب مانده و س��نتی نسبت به 
جمع آوری زباله ها اق��دام می کند و 
روزانه ح��دود هفت هزارت��ن زباله های مختلف از س��طح ش��هر تهران 
جمع آوری می ش��ود که کاماًل روش جمع آوری، دپو و امحای آن س��نتی 

است.

فرصت های شغلی جدید 
برای مددجویان امداد 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: در صورت تأمین به 
موقع منابع مالی به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار می توان با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده ۲۰۰هزار فرصت شغلی تا پایان سال 
ایجاد کرد. حجت اهلل عبدالملکی با بیان اینکه تحقق این امر منجر به 
حل مشکل بیکاری خواهد شد، افزود: دو هزار میلیارد تومان از محل 
تسهیالت قانون اش��تغال پایدار روستاییان و عشایر از سال گذشته 

باقی مانده که قرار است امسال تخصیص پیدا کند.

هوا گرم تر می شود
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی گفت: از 
فردا تا اواسط هفته در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه 
با افزایش دما به ویژه در نیمه غربی کش��ور پیش بینی می شود. احد 
وظیفه اظهارکرد: همچنین برای فردا در برخی نقاط استان های واقع 
در شمال شرق، شرق و جنوب استان های سمنان، تهران، قزوین، 
البرز و برخی مناطق استان های قم، اصفهان و یزد باد شدید گاهی 

همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

آغاز اجرای طرح ترافیک جدید 
در پایتخت

طرح جدید ترافیک و کنترل آلودگی هوا امروز در پایتخت اجرایی شد. 
براین اساس شرط ورود به دو محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل 
آلودگی هوا، داش��تن برگه معاینه فنی و ثبت نام در سامانه »تهران 
من« بوده و ضروری است تمام دارندگان خودروهای شخصِی ساکن 
تهران، همچنین ساکنان دیگر شهرها که با خودروی شخصی قصد 
سفر به تهران را دارند، قبل از ورود به محدوده های ترافیکی اول و 

دوم در در این سامانه ثبت نام کرده است.

کاهش امریه های سربازی
رییس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: باتوجه 
به کاهش موالید، تعداد امریه ها رو به کاهش است. درگذشته تعداد 
امریه ها ۸۰هزار نفر بود که امسال به ۳۵هزار نفر کاهش یافته است. 
سردار موسی کمالی توضیح داد: در واقع ما اصطالحی به نام امریه 
نداریم و امریه یک کالم غلطی اس��ت که در بین مردم رایج ش��ده 
است، درست این است که بگوییم مشمولی در قالب سرباز مأمور به 
یک دستگاه معرفی شده است. وی افزود: ۱۳۰ تا ۱۴۰دستگاه دولتی 

هرساله سرباز مأمور می گیرند.

۶۰درصد اهداکنندگان خون
مستمر هستند

س��خنگوی س��ازمان انتقال خون گفت: بیش از دو میلیون و ۱۰۰ 
هزار نفر ساالنه در کشور خون اهدا می کننند که ۶۰ درصد از جمع 
اهداکنندگان خون اهداکنندگان مستمر با سابقه حداقل دو بار اهدا 
در سال هستند. بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه ۹۷ درصد خون های 
اهدایی تبدیل به فرآورده های خونی مورد نیاز مراکز درمانی می شود، 
ادامه داد: حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون ۱۸ سال تمام و 

حداکثر سن ۶۰ سال تمام است.

خبر
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راهکارهایوزارتارشادبرایقطعدستدالالنچاپونشرتبیینشد

تامین کاغذ تا مشوق هایی برای برخط شدن
»عمر روزنامه ها به س�ر 
رسیده« ، »زمان وداع با 
رس�انه کاغذی نزدیک 
ش�ده« ، »کس�ی دیگه 
مجل�ه نمی خون�ه « و... مدت هاس�ت ک�ه اهال�ی مطبوعات 
به واس�طه مش�کالت ناش�ی از بحران کاغذ، حضور پررنگ 
اپلیکشن های پیام رسان و البته به مدد اخبار لحظه ای فضای 
مجازی، گوشش�ان به این جمالت عادت کرده و لحظه های 
خ�ود را ب�ا اضط�راب و اس�ترس می گذرانند که مب�ادا، این 
س�خن ها رنگ واقعیت به خود بگیرد و دیگر نشانی از همان 

»آب باریکه« زندگی شان، نباشد.

 از تعطیلی تا برخط شدن نشریات
روزگار مطبوعات خوب نیست؛ باید قبول کنیم که نفس های نشریات 
و روزنامه ها در این وانفسای گرانی و فقدان کاغذ ، زینک و... به شماره 
افتاده و حتی سبب ش��ده که مدیران یا به فکر تعدیل نیروها و کاهش 
صفحات باشند و یا تابلوی رسانه خود را پایین بکشند و حکم به تعطیلی 
آن دهند. برخی هم این میان تصمیم گرفته اند که برای عبور از بحران 
پیش آم��ده و یا حتی برای اینکه از قافله اخب��ار لحظه ای عقب نمانند، 
»برخط« شدن را انتخاب کنند؛ موضوعی که شاید سرنوشت نه چندان 
دور همه رسانه های مکتوب شود؛ هرچند که »محمد خدادی« معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر آن باور است که این اتفاق 
هرگز رخ نخواهد داد و با بیان این جمله که » مگر سینما عصرش تمام 
شد که روزنامه بشود« اظهارکرده است: می خواهم به صراحت بگویم 

که هیچ رس��انه کاغذی عمرش به پایان نمی رسد و نرسیده است. هر 
رسانه تازه ای برای خودش جای تازه ای باز می کند.

 راهکارهایی برای رفع مشکالت
موضوع کاغذ، کمبود و افزایش پلکانی قیمت بحرانی که طی دوس��ال 
اخیر مطبوعات را با مش��کالت زیادی روبه روکرده است. البته در این 
میان راهکارهایی از سوی وزارت ارشاد در قالب کارگروه کاغذ  برای حل 
این بحران ارائه شد که می توان اذعان کرد چندان توفیقی نداشته است.

حاال و در مرحله دیگر معاون مطبوعاتی در گفت وگو با مهر خبر از س��ه 
مرحله ای ش��دن تأمین کاغذ مطبوعات  داده و در خصوص این بحران 
بیان کرده است که » بحران ما سودجویی افراد است. بحران ما توسط 
برخی دالالن ساخته می ش��ود و تالش حداکثری می کنیم که جلوی 

این کار گرفته شود...«
خدادادی ادامه داده است: ما ساختاری برای توزیع کاغذ تعریف کردیم 
که خیلی پیچیده نیست. قبلش باید بگویم که کاغذ روزنامه در تنها سه - 
چهار کشور تولید می شود . خریدش قواعدی دارد و سابقه ای می خواهد. 
ما بر اساس تجربه و سابقه مان قواعدی برای موضوع کاغذ گذاشته ایم. 
ما مصرف ساالنه مان را با تیراژ اعالمی رسانه ها -که به تصریح خودشان 
صحت ندارد- در آوردیم. البته ما تیراژها را راستی آزمایی خواهیم کرد.

به گفته معاون مطبوعاتی، گمرک در صورتی کاغذ را ترخیص می کند 
که بداند بند به بند کاغذ موجود متعلق به کیست و به چه کسی فروخته 
شده است. کاغذ هم از گمرک به چاپخانه می رود و باید چاپخانه رسید 
خروج  تحویل دهد. برای تحویل و استفاده اش به اداره مالیات و بازرسان 
ما هم پاسخگو باش��د. این راهی اس��ت که به فکر ما در شرایط جنگ 

تحمیلی اقتصادی رسیده است.
وی همچنین تصریح کرده که در موضوع کاغذ ۳ کار الزامی است؛ اول 
اینکه به عنوان ناظر حتمًا مصرف کاغذ مطبوعات را واقعی  و بر اساس 
آن تقاضا را مشخص کنیم؛ این کار البته به زمان نیاز دارد. از سوی دیگر 
سیاست ما تأمین کاغذ برای چاپ روزنامه است. به مدیرانم گفته ام که 
اگر الزم است حتی کاغذ را بغل کنند و خودشان به چاپخانه ببرند. کاغذ 
جز برای چاپ روزنامه نباید به کار دیگری استفاده شود. در مرحله بعد هم 
برای رسانه هایی که می خواهند برخط شوند مشوق هایی قرار می دهیم. 
مثاًل ماهنامه ای که می خواهد گالس��ه منتشر شود و در بهترین حالت 
ماهی ۲۰ میلیون هزینه کاغذ دارد چرا نباید برخط ش��ود؟ برخط کردن 
هم دایره مش��تریان را زیاد می کند ، هم اجازه تولید محتوای بیش��تر را 

می دهد و هم در هزینه رسانه ها صرفه جویی ایجاد می کند.

رئیس مرکز س��یمای اس��تان های رس��انه ملی از جزئیات جدید 
سریال ها سخن گفت.

س��یدعباس فاطمی نویس��ی رئیس مرکز س��یمای استان های 
صداوس��یما در گفت وگو با مهر درباره روند س��اخت س��ریال در 
امور اس��تان ها بیان کرد: تصویربرداری برخی از سریال ها مثل 

»جالل«، »بانوی سردار« و »اکسیر« به پایان رسیده است.
وی در بخشی دیگر درباره سریال »سردار سنجرخان« که قرار بود 
توسط محمدحسین لطیفی ساخته شود، اظهارکرد: این سریال قرار 
بود با مشارکت کردستان ساخته ش��ود و اتفاقاً ما به تازگی جلسه 
ای با این استان داشتیم تا بتوانیم برآوردهای مالی را انجام دهیم.

فاطمی اضافه کرد: ابتدا سعی می کنیم تامین مالی سریال به نتیجه 
برس��د و بعد اگر محمدحسین لطیفی سر کار نبود از وی بخواهیم 

کارگردانی سریال را بر عهده بگیرد.
وی درباره ساخت سه گانه »سعدی، خواجو، حافظ« که قرار بود در 
ش��یراز وارد تولید شود، توضیح داد: کار پژوهشی این سریال تمام 
شده است و باید فیلمنامه نوشته شود بعد کارگردان را انتخاب کنیم.

گفت وگو

»سردار سنجرخان« 
هنوز تامین مالی نشده است

تهیه کننده سریال تلویزیونی »موسی)ع(« گفت: شورجه نظارت 
کاملی روی ساخت این مجموعه دارد و همه چیز توسط مشاوران 
وی در حال پیگیری است، طی چند روز آینده به امید خدا خبر شروع 
ساخت دکور حضرت موس��ی )ع( را اعالم می کنیم و ساخت این 
دکور طی هفته آتی آغاز خواهد شد.  احمد میرعالیی در گفت و گو 
با میزان درباره آخرین وضعیت جسمانی جمال شورجه کارگردان 
سریال »موسی)ع(« گفت: خدا را شاکریم که مسیر بهبود وضعیت 
جس��مانی جمال شورجه روز به روز بهتر ش��ده و وی به خوبی و با 
انرژی و قدرت درمان را ادامه می دهد. وی درباره زمان درمان کامل 
کارگردان سریال موسی )ع( اضافه کرد: طبق نظر پزشکان درمان 
وی بسیار چشمگیر و با رشد خوبی سپری شده و ما امیدواریم هرچه 
سریعتر بهبودی کامل حاصل شود. تهیه کننده سریال تلویزیونی 
»موسی)ع(« در مورد وضعیت عمومی شورجه افزود: به لطف خدا 
از همان روز اول تکلم، حافظه و هوشیاری شورجه بسیار خوب بود 
و هم اکنون عالئم جسمانی و عمومی وی هم نشان از بهبود بسیار 

مثبت این کارگردان سینما و تلویزیون دارد.

سریال

ساخت دکور سریال 
حضرت موسی )ع( آغاز می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد تهران گفت: امسال »مسجد محوری« رویکرد اصلی برنامه های 
اوقات فراغت تعیین شده است.

حجت االس��الم غالمعلی قدیریان، در گفت وگ��و با فارس اظهار کرد: همزمان با تعطیالت تابس��تان، طرح 
»غنی سازی اوقات فراغت بچه های مس��جد« در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد تهران با شعار 
برنامه های امسال »اخالق، نشاط و معنویت« برگزار می شود. وی ادامه داد: امسال از سوی ستاد اوقات فراغت 
استان تهران که به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و دبیری این ستاد برگزار می شود، 
»مس��جد محوری« رویکرد اصلی برنامه های اوقات فراغت تعیین شده است؛ در این راستا برنامه های غنی 
سازی اوقات فراغت مساجد در ۶ محور »قرآن و عترت«، »آموزش و توانمندسازی«، »شبکه سازی و فضای 
مجازی«، »کتاب و کتاب خوانی«، »هنر متعالی« و »فعالیت های اجتماعی« در نظر گرفته شده است. قدیریان 
تصریح کرد: در مجموع حدود ۷۰۰ کانون، برنامه غنی سازی اوقات فراغت را در سطح تهران برگزار خواهند 

کرد که افتتاحیه رسمی این برنامه ها روز ۵ تیرماه برگزار خواهد شد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همچنین با بیان اینکه عالقه مندان تا دهم تیرماه 
امکان ثبت نام در این دوره های آموزشی را دارند گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه حضوری به کانون های 
فرهنگی و هنری ثبت نام داش��ته باشند و حتی اگر عضو کانون نیز نباشند می توانند برای اولین بار ثبت کنند. 
همچنین یک نرم افزار موبایلی با عنوان »نفحات بچه های مس��جد« نیز طراحی شده است که عالقه مندان 

می توانند از این طریق نیز ثبت نام کنند.

معارف

 یک گرافیست، درباره نمایشگاه کاریکاتور با موضوع ملکه انگلیس اظهارکرد: دولت استعماری انگلیس 
صدس��ال دخالت مستقیم در سیاست های ایران داشته اس��ت؛ این بار هم با برگزاری تولد ملکه اهداف 
دیگری را دنبال می کند که عکس العمل کاریکاتوریست ها به این موضوع و البته در بزنگاه ها واقعا قابل 
توجه است. محمدحسین نیرومند درباره آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه »آسوده باش، من ملکه ام« 
به حوزه هنری گفت: تولد ملکه انگلستان برنامه جدیدی بود که نقشه های شوم این کشور استعماری را 
دنبال می کند؛ جشنی که قرار است با هزینه ایرانی ها برگزار شود و این مسئله برای اهل فرهنگ و هنر 
بس��یار تلخ است.  وی ادامه داد: این کش��ور با تغییر رویه ها و سیاست های خود، قصد دارد این بار با پنبه 
س��ر ببرد و سیاست های آشکار خود را کنار بزند. این کشور می خواهد تا با فعالیت های به ظاهر دوستانه 
همان مقاصد اس��تعماری خود را پیش ببرد. از همین رو باید با روشنگری مانع از وقوع چنین اتفاقاتی در 
جامعه شد. کاریکاتور به دلیل ش��رایطی که دارد، می تواند به خوبی در حوزه موضوعات مختلف به ویژه 
موضوعات سیاسی وارد شده و توجه مردم و افکار عمومی را به خود جلب کند. به همین جهت است که 
هنرمندان رشته کاریکاتور و کارتون بیش از دیگر هنرمندان نسبت به برخی اتفاقات روز واکنش نشان 

داده و این واکنش همراه با سرعت عمل بسیار مطلوب است.
وی تصریح کرد: واکنش هنرمندان رشته گرافیک در بزنگاه ها همیشه با برکت بوده و اتفاقات روشنگرایانه 
خوبی را رقم زده است، نمایشگاه »آسوده باش، من ملکه ام« نشان می دهد که هنرمندان انقالبی نسبت 

به خطرات و اتفاقات اطراف بسیار هوشمندانه عمل می کنند.

   تهیه کننده مینی س��ریال »شهید حججی« بیان کرد که با نویسنده فیلمنامه این سریال تسویه حساب شده و دیگر قرار نیست این عکس العمل کاریکاتوریست ها قابل توجه است
پروژه به تولید برسد. سعید کمانی درباره چرایی توقف تولید این سریال اظهارکرد: سازمان صداوسیما اواخر سال ۹۷ درصدی از بودجه 
س��یما فیلم را برای س��ال ۹۸ کم کرد و مرکز سیما فیلم هم بودجه را به پروژه هایی که اولویت بیش��تری دارند اختصاص می دهد. این 
تهیه کننده درباره اینکه چه زمانی دوباره س��راغ پروژه »شهید حججی« خواهد رفت، گفت: اولویت تلویزیون موضوعاتی از این دست 

نیست و فعاًل بودجه ای برای ساختش وجود ندارد.

   تازه ترین آمار فروش فیلم های در حال اکران از ۵ میلیاردی شدن »سرخ پوست« فیلم نیما جاویدی خبر می دهد. همچنان صدرنشین 
آمار فروش »متری ش��ش و نیم« اس��ت که روز های انتهایی اکرانش را می گذراند. این فیلم در رقم کمی بی��ش از ۲۷ میلیارد تومان 
متوقف شده است. »تگزاس ۲« دومین فیلم آمار فروش است که بعد از دو ماه اکران، فروشش از ۱۷ میلیارد تومان عبور کرده است. دو 
فیلم »ما همه با هم هس��تیم« و »شبی که ماه کامل شد« مجموع فروششان بعد از دو هفته کمی بیش از ۱۲ میلیارد تومان شده است. 
موزیکال »دختر شیطان« در مرز فروش یک میلیاردی قرار گرفته و کمدی »زهرمار« در دو روز ابتدایی اکران خود در مرز فروش نیم 

میلیاردی قرار گرفته است.

   محمدنژاد مدیر تولید و فنی ش��بکه نسیم اعالم کرد: شبکه نسیم در آخرین گام های خود برای اچ دی شدن شبکه قرار دارد؛ چرا که 
 SD یکی از اهداف کلیدی و مهم مورد نظر در راستای احترام به مخاطبان رسانه ملی، ارتقای کیفیت پخش شبکه پرمخاطب نسیم از
به HD است. وی ادامه داد: در اواسط سال ۹۷ مراحل تجهیز و به روزرسانی رژی پخش HD شبکه نسیم با همت ویژه مرکز تولید و 
فنی سیما و اداره کل فنی صدا و تصویر به نمایندگی از معاونت توسعه و فناوری رسانه آغاز شد که از بیست و هفتم خردادماه به صورت 

پخش آزمایشی در حال بهره برداری است.

تیترواره

آغاز طرح اوقات فراغت در مساجد تهران

تجسمی

فاصله چش�م گیر س�اعت آم�وزش در 
مدارس ایران در طول ۱۲ سال تحصیل 
و میانگین جهانی آن، اگرچه بحثی است 
که بسیاری از کارشناسان آن را عاملی 
اثرگ�ذار در نوع و ش�یوه ارائ�ه دانش، 
دلزدگی ی�ا اس�تقبال دانش آم�وزان و 
مواردی از این قبی�ل می دانند، اما نباید 
فراموش کرد آنچه که بر آینده هر کشور 
و س�اکنان آن اثرگذار اس�ت، کمیت به 
عبارتی زیاد یا کم بودن ساعات آموزش 
نیست بلکه کیفیت و شیوه انتقال مفاهیم 

به گروه سنی کودک و نوجوان است.

 ساعات زیاد تنها ظاهر ماجرا است
به گفته مس��ئوالن نظام آموزش عمومی کشور 
س��اعت آموزش در مدارس ای��ران در طول ۱۲ 
سال تحصیل ۱۲۹۰۰ ساعت بوده، این در حالی 
است که این رقم در میانگین جهانی هشت هزار 
ساعت برآورد شده اس��ت. با این وجود اما برخی 
از کارشناس��ان چندان با این اعداد و ارقام موافق 
نیس��تند و بر ای��ن باورند که زیاد بودن س��اعات 
آموزش��ی تنها ظاهر ماجرا ب��وده و دانش آموزان 
چن��دان هم در کالس درس حاضر نمی ش��وند، 
زیرا به طور مثال  به دالیل��ی مانند روزهای قبل 
از تعطیالت  از جمله پایان س��ال و نزدیک شدن 
به ایام ن��وروز بس��یاری از کالس های درس در 
مدارس ش��کل تعطیل یا نیمه تعطی��ل به خود 
می گی��رد و حتی به علت غیبت تع��داد زیادی از 
دانش آموزان معلم قادر به درس دادن نیست. در 
این میان اما سید جواد حسینی، سرپرست وزارت 
آموزش وپرورش،  تاکید دارد که فاصله س��اعت 
آموزش در کش��ور و میانگین جهانی عدد بسیار 
زیادی اس��ت. اعداد و ارقامی که نشان می دهد  

آموزش در مدارس ایران چهار هزار و ۹۰۰ ساعت 
بیشتر از مدارس سایر کشورهای جهان است.

 کاهش ساعات درسی پایه دوازدهم
به هر حال مجموع این موارد ش��اید موجب شد 
تا سال گذش��ته علی زرافشان، معاون وقت وزیر 
آم��وزش و پرورش از کاهش س��اعات درس��ی 
پای��ه دوازدهم خبر ده��د و اینک��ه از آنجا که با 
دس��تورالعمل جدید وزارت آم��وزش و پرورش، 
س��اعات آموزش��ی این پایه از ۳۵ ساعت به ۲۴ 
س��اعت کاهش یافته اس��ت، دانش آموزان نیاز 
نیست بیشتر از ۶ س��اعت در روز که چهار روز در 
هفته می ش��ود، در مدارس حضور داشته باشند. 
البته دلیل این کاهش در میزان س��اعات درسی 
ضرورت آمادگ��ی دانش آموزان برای ش��رکت 
در کنکور عنوان ش��د. با این وجود اما حس��ینی 
در کنار س��اعات درس��ی انتقاد دیگ��ری نیز به 
آموزش در نظ��ام آموزش عمومی کش��ور دارد، 
اینک��ه  در ح��ال حاضر کالس های م��دارس با 
تربیت تمام ساحتی فاصله دارند و متأسفانه  دچار 
کنکورزدگی هستیم، ضمن اینکه دانش آموز هم 
در برابر آم��وزش مقاومت می کند. اگرچه چالش 

بر سر باال بودن ساعات درس��ی مدارس و گاها 
نیز حجم زیاد کتب درس��ی موضوعی است که 
همچنان م��ورد بح��ث و گفت و گو ق��رار دارد، 
ولی درباره اینکه چرا س��اعات آموزش��ی برخی 
کش��ورها به میزان قابل توجهی کمتر از ساعات 
آموزشی در ایران اس��ت، باید به این مطلب نیز 
اشاره کرد که این عدد میانگین ساعت آموزشی 
کشورهای مختلف است، زیرا در برخی کشورها 
دانش آموزان ۲۰۰ روز به مدرسه می روند در حالی 
که با بررسی روزشمار سال تحصیلی در کشورمان 
مشاهده می شود که دانش آموزان تعداد روزهای 
کمتری در مراکز آموزشی حاضر می شوند، آنچه 
ک��ه پیش ترها محمود امان��ی تهرانی، مدیرکل 
دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه 
نظری آموزش و پرورش هم از آن س��خن گفته 
بود. عالوه براین می توان گفت که طبق مصوبه 
شورای عالی آموزش و پرورش از اول مهرماه تا 
شهریورماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب 
می شود  و دوره آموزش رسمی و امتحانات آن در 
هرسال تحصیلی از اول مهرماه تا پایان خردادماه 
سال بعد خواهد بود. بر اساس قانون دانش آموزان 
باید ۳۷ هفته به مدت ۱۸۵ روز به مدرسه بروند، اما 

تنها با مرور اجمالی تقویم ملی متوجه خواهیم شد 
که بازه زمانی تحصیل دانش آموزان در مدارس 
به طورمعمول کمتر از این عدد بوده و با احتساب 
تعطیالت رسمی هر س��ال تحصیلی جدید تنها 
۱۷۴ روز به مدرسه برآورد می شود، ضمن اینکه 
در سال های گذشته به علت تعطیالت پیش بینی 
نشده ناشی از آلودگی هوا، یخبندان و ... این عدد 

کمتر هم بوده است.
از سوی دیگر اما باید نگاهی به رشد اقتصادی و 
وضعیت آموزش و پ��رورش همچنین نمره های 
کسب شده توسط دانش آموزان داشت که به طور 
حتم ارتباط مس��تقیمی با میزان ساعات درسی 
و به وی��ژه کیفیت آن دارد. در این ش��رایط طبق 
مطالعات انجام شده شاهد خواهیم بود که در این 
میان ایران در پایین ج��دول رتبه بندی مدارس 
جهان قرار گرفته و رتبه ۵۱ را از میان ۷۶ کشور از 
آن خود کرده است. همچنین در میان کشورهای 
همس��ایه  ایران، ترکیه با کسب رتبه ۴۱ عملکرد 
بهتری را داشته است. ارمنس��تان نیز با رتبه ۵۰ 
یک پله از ایران باالتر است. با توجه به همه موارد 
عنوان شده باید گفت که باال بودن ساعات درسی 
موضوع قابل توجهی نیس��ت، بلک��ه این نکته 
اهمیت دارد که در مواردی اُفت کیفیت آموزشی در 
مدارس دالیل متعددی از شیوه نامناسب تدریس 
معلم، برنامه نامناسب درسی تا پایین بودن نسبت 
معلم به دانش آموز دارد و  پیش از هرگونه اظهار 
نظر در این زمینه ابتدا باید عوامل بنیادی و کیفی 
را بررس��ی و چالش  های موج��ود را طرف کرد، 
سپس به مقوله کمی پرداخت. ضمن اینکه اگر در 
مدارس برنامه های مهارتی و تربیت تمام ساحتی 
را نداش��ته باشیم، نظام آموزش��ی با سند تحول 
بنیادین هم پیش نخواهد رفت، بحثی که حسینی 
هم با آن موافق است. بنابراین صرف سخن گفتن 
از ساعات درسی چندان منطقی به نظر نمی رسد، 
زیرا آنچه آینده کشور و افراد آن را خواهد ساخت؛ 
کیفیت ارائه شده در نظام آموزشی است نه کمیت 

ساعاتی که دانش آموزان به مدرسه می روند.

لزوم کیفی سازی ساعات آموزش در مدارس کشور 
»حمایت«بررسیکرد

اعالم لیست داروهای ممنوعه حجاج
رییس مرکز پزش�کی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره 
به اعالم لیست داروهای ممنوعه حجاج زائران حج تمتع گفت: 
حجاج بیمار باید نس�خه پزش�کی با فرمت عربی را همراه خود 

داشته باشند.

محمدتقی حلی س��از درخصوص داروهای تخصصی بیماران توضیح داد: 

زائران بیمار برای بردن داروهای تخصصی خود با توجه به شرایط ذکر شده از 
جمله همراه داشتن نسخه پزشکی منعی ندارند. زائران باید پیش از به همراه 
بردن داروهای تخصصی با پزشک مربوطه مشورت و نسخه پزشکی با فرمت 
عربی را دریافت کنند. وی افزود: لیست داروهای ممنوعه نیز اعالم شده است 
که شامل آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم، 
قرص متادون پنج و ۲۰ میلی گرم، شربت متادون، قرص هیدرومرفین دو 

میلی گرم، قرص متیل فنیدات هیدروکلراید، ق��رص ترامادول ۵۰ و ۱۰۰ 
میلی گرم، آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم، ش��ربت اکسپکتورانت کدئین، 
قرص اس��تامینوفن کدئین، آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم، قرص دیازپام دو، 
پنج و ۱۰ میلی گرم، آمپول بوپرنورفین و قرص بوپرنورفین می شود. رییس 
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر بر الزامی بودن انجام واکسن 

مننژیت تاکید کرد.

الهامصادقی
گروهاجتماعی

ساراطالبیزاده
گروهفرهنگی
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وزیر خارجه قطر تأکید کرد، حل بحران شورای همکاری خلیج فارس 
تنها از طریق گفت وگوی س��ازنده و بدون شرط و به دور از مزایده های 
سیاسی صورت می گیرد. به گزارش روزنامه »القدس العربی«، محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، وزی��ر خارجه قطر پس از مذاکرات دوجانبه با 
تئودور ملسکانو، همتای رومانی خود در نشست خبری گفت، از بیش از 
دو سال پیش، کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط خود را 
با دوحه به بهانه حمایت قطر از تروریسم قطع کرده اند، اما دوحه به شدت 
این مسئله را رد می کند. وی همچنین حمله به کشتی ها را محکوم کرد 
و گفت، این اقدام نه تنها به امنیت در منطقه خلیج فارس، بلکه به سرتاسر 
جهان آسیب می رساند. آل ثانی گفت، موضع قطر ثابت است و بحران ها 
باید از طریق گفت وگوی سازنده حل شود. وی از جامعه بین الملل خواست 
به منظور جلوگیری از تأثیرات بحران بر منطقه خلیج فارس و امنیت آن، 
یک راه حلی برای اختالفات و تنش موجود میان آمریکا و ایران از طریق 

گفت وگو پیدا کنند.  

 
گزارشگر س��ازمان ملل اعالم کرد، خروج ریاض از شورای حقوق بشر 
پیامدهای بدی برای عربستان در پی دارد. به گزارش روزنامه »الحیات«، 
گزارشگر سازمان ملل که مکلف به انجام تحقیقات در خصوص قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی است، اعالم کرد، خروج 
ریاض از شورای حقوق بشر پیامدهای بدی برای عربستان در پی دارد. 
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در خصوص وضعیت حقوق 
بشر در عربستان بیانیه صادر کرده بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 
کنار ۱۲ کشور دیگر در شورای حقوق بشر در این بیانیه از وضعیت حقوق 
بشر عربستان به ویژه رفتار با زندانیان سیاسی ازجمله فعاالن زن حقوق 
بشری به شدت انتقاد کرده و خواستار همکاری عربستان در تحقیقات 
پیرامون قتل خاشقجی شده بودند. اگنس کاالمارد، گزارشگر سازمان 
ملل تصریح کرد: درخواس��ت های بسیاری به مسئوالن عربستانی در 
خصوص گزارش خود پیرامون کشته ش��دن خاشقجی داده است، اما 

هیچ پاسخی تا به این لحظه دریافت نکرده است. 

 
اقدام ربودن سعد حریری توس��ط عربستان به منزله یک تحقیر تلقی 
می شود و ما شاهد یک اقدام غیرعادی و غیرمعمول بوده ایم. به گزارش 
روزنامه »القبس«، اگنس کاالمارد، گزارش��گر سازمان ملل گفت که 
درخواست های بسیاری به مسئوالن عربستانی در خصوص گزارش 
خود پیرامون کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی داده 
است، اما هیچ پاسخی تا به این لحظه دریافت نکرده است. وی ادامه داد: 
سؤال هایی پیرامون مسئولیت شخصیت های برجسته ای در عربستان 
ازجمله محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان وجود دارد و ممکن است 
که انجام یک تحقیق عمیق، از این مس��ئله پرده بردارد. این گزارشگر 
سازمان ملل عنوان داشت: من ساده لوح نیستم و می دانم که عربستان 
اهمیت سیاسی و مالی بسیاری در جهان دارد. به نفع آمریکا و کشورهای 
دیگر اس��ت که درک کنند شراکت با عربستان باید متکی به این باشد 
که عربس��تان به اشتباه خود اذعان کند. وی همچنین به اطالعات درز 
کرده ای اشاره کرد که نشان می دهد سازمان اطالعات آمریکا داده هایی 

در مورد خطری که خاشقجی را تهدید می کرد، در اختیار داشت.

 
منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از اعطای مجوز پوشش نشست منامه 
به رسانه های این رژیم از سوی آل خلیفه خبر دادند. به گزارش روزنامه 
»جروزالم پس��ت«، اعالم کرد: بحرین به خبرنگاران و روزنامه نگاران 
اسرائیلی برای ورود به این کشور در هفته آینده برای پوشش نشست صلح 
به سوی شکوفایی در منامه که بخش اقتصادی طرح صلح دولت ترامپ، 
مجوز ورود داده است. وی افزود: این اقدام بی سابقه ای از سوی بحرین 
است که برای اولین بار به اسرائیلی ها برای پخش گزارش از بحرین که 
روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارد، اجازه می دهد. این دستاورد بزرگی برای 
گروه صلح در کاخ سفید به ریاست جردکوشنر که طی سالیان گذشته 
برای عادی سازی تدریجی روابط میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس 

تالش می کند، است.  

 
»اس��ماعیل دمیر« رئیس صنایع دفاعی ترکیه تأکید کرد که به دلیل 
قراردادی که آنکارا با واشنگتن در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری 
در برنامه تولید مش��ترک جنگنده های اف-35 دارد، آمریکا نمی تواند 
یک جانبه این کشور را از برنامه مذکور حذف کند. به نوشته روزنامه »ینی 
شفق«، دمیر طی نشست خبری گفت: »هیچ کشوری نمی تواند بگوید 
که شما را نمی خواهیم و از برنامه )تولید مشترک جنگنده های اف-35( 
کنار بگذارد«. وی با بیان اینکه قرارداد ترکیه با آمریکا قابل فسخ نیست، 
توضیح داد: »کنار گذاشتن یک طرف به صورت یک جانبه بخشی از این 
قرارداد نیس��ت... برنامه اف-35 یک همکاری مشترک است و هیچ 
جایی از آن اجازه چنین چی��زی را نمی دهد«. وزارت دفاع آمریکا اخیراً 
طی نامه ای به دولت ترکیه هش��دار داد که به دلیل خرید سامانه های 
پدافند موشکی اس-400 از روسیه، احتمال کنار گذاشته شدن از برنامه 
تولید مشترک اف-35 وجود دارد. دسامبر سال گذشته )۲0۱۷( ترکیه 
اعالم کرد قرارداد خرید دو فروند سامانه اس-400 از روسیه را به ارزش 
دو میلیارد دالر نهایی کرده اس��ت. آمریکا اما به ترکیه پیشنهاد داد که 
اگر س��امانه های اس-400 را از روسیه خریداری نکند، آنگاه می تواند 

جنگنده های اف-35 که پول آنها را نیز پرداخت کرده، تحویل بگیرد.

جلدروز

در  فرانس��ه  رئیس جمه��ور 
اظهاراتی گفت، از تصدی آنگال 
م��رکل به عنوان رئی��س جدید 
اروپا درصورتی که  کمیس��یون 
او برای این پس��ت کاندیدا شود 
حمای��ت می کن��د. به گ��زارش 
روزنام��ه »لوفی��گارو«، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه 
در گفت وگو با خبرنگاران در شهر 
بروکسل بعد از پایان نشست اخیر 
س��ران اتحادیه اروپا در این ش��هر 
گف��ت: از نظ��ر من آن��گال مرکل 
دربردارن��ده تمام��ی کیفیت های 
الزم برای آنک��ه رئیس خوبی برای 

کمیسیون اروپا باشد است. پیش از این اظهارات ماکرون نیز دونالد تاسک 
رئیس فعلی ش��ورای اروپا اعالم کرده بود، س��ران کشورهای عضو این 
اتحادیه هنوز نتوانسته اند روی کاندیداهایی برای مناصب رهبری نهادهای 
این بلوک توافق کنند و قرار است در تاریخ 30 ژوئن اتحادیه اروپا نشستی 
ویژه صرفًا برای همین مسئله برگزار کند. مهم ترین سمت هایی که باید 
اتحادی��ه اروپا درباره آن ها تصمیم بگیرد عبارت اند از رئیس کمیس��یون 
اروپا که هم اکنون در اختیار ژان کلود یونکر بوده و رئیس شورای اروپا که 
هم اکنون در اختیار دونالد تاسک است. آلمان و فرانسه بااین حال چندی 
پیش دیدگاه های متفاوتی نس��بت به تعیین رئیس شورای اروپا داشتند و 
فعاًل برلین برای این س��مت از کاندیداتوری مانفرد وبر حمایت کرده اما 
پاریس با او مخالفت کرده اس��ت. مرکل چندی پیش از برنامه خود برای 
خارج شدن از دنیای سیاست در خاتمه دوره صدراعظمی اش در آلمان خبر 
داد. بااین ح��ال او به عنوان کاندیدایی بالقوه برای جانش��ینی یونکر مورد 
اس��تقبال قرارگرفته است. این در حالی است که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان هفته پیش  گفته ب��ود، زمانی که چهارمین دور صدراعظمی اش در 
۲0۲۱ به پایان برسد از سیاست کناره گیری خواهد کرد اما برخی در اتحادیه 
اروپا امیدوار هستند که وی ریاست کمیسیون اروپایی را مدنظر قرار دهد 

و تجربیات و تعهدات گسترده خود را وارد این اتحادیه کند.

گزارش

افشای جزییات تکان دهنده از مکالمات 
تیم ترور خاشقجی

سازمان ملل در گزارش اخیر خود فایل صوتی جدید حاوی مکالمات رد و 
بدل شده میان اعضای تیم ترور جمال خاشقجی را فاش کرد.

در گزارش تکان دهنده سازمان ملل آمده است که لحظاتی قبل از کشتن 
و مثله کردن جسد جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در اکتبر ۲0۱۸، 
دو تن از قاتالن مظنون در کنسولگری عربستان در استانبول با وضعیتی 
نگران در انتظ��ار مأموریت نزدیکی بودند که انتظارش را می کش��یدند. 
در گزارش صوتی که گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل در امور اعدام های 
غیرقانونی ارائه کرد آمده است که ماهر المطرب، افسر سازمان اطالعات 
عربستان که با مشاور ارشد ولیعهد س��عودی همکاری می کرد، پرسید: 
آیا ممکن اس��ت تنه یک انس��ان را در چمدان قرار داد؟ صالح الطبیقی، 
کارشناس پزشکی قانونی وزارت کشور عربستان گفت: نه بسیار سنگین 
اس��ت و بعد ابراز امیدواری می کند که مأموریتش آس��ان باشد. الطبیقی 
ادامه می داد: اعضا تکه تکه خواهد شد. کار سختی نیست. جسد سنگین 
اس��ت. این اولین بار است که بر روی زمین مثله می کنم. اگر کیسه های 
پالستیکی برداریم و جسد را چندین تکه کنیم کار تمام خواهد شد. همه 

اجزای جسد را داخل کیسه می پیچیم. 
المطرب در پایان گفتگو با الطبیقی می پرس��د: آیا گوسفند قربانی رسیده 
است؟ در این مکالمات به نام خاشقجی اشاره نشده اما دو دقیقه پس از آن 
وی وارد س��اختمان می شود. پس از ورود خاشقجی به ساختمان، وی به 
دفتر سرکنسول در طبقه دوم هدایت شد و در آنجا با المطرب که وی را از 
چندین سال قبل و در زمان کار در سفارت عربستان در لندن می شناخت 
دیدار کرد. المطرب از خاشقجی می خواهد تا پیامکی را از طریق موبایل 
برای پسرش ارس��ال کند و خاشقجی پاس��خ می دهد: چه به او بگویم؟ 
بگویم که به زودی تو را می بینم؟ نمی توانم بگویم که من ربوده شده ام. 
پاسخ می شنود: خالصه کن. پالتویت را هم در بیاور. خاشقجی می گوید: 
چگونه ممکن است این اتفاق در سفارت رخ دهد؟ چیزی نخواهم نوشت. 
المطرب در جواب می گوید: بنویس. جمال عجله کن. می خواهیم کمکت 
کنیم. زیرا ما در نهایت تو را به عربستان بازخواهیم گرداند. اگر به ما کمک 
نکنی می دانی که درنهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. پس بگذار این مسئله 
ختم به خیر شود. در ادامه این گزارش آمده است: بقیه فایل های صوتی 
حاوی صدای حرکت و صداهای منقطع و صدای کیسه های پالستیکی 
است که جسد خاش��قجی در آن پیچیده می شود و بر اساس همین فایل 
سرویس اطالعات ترکیه به این نتیجه رسیده که پس از قتل خاشقجی 

مقامات سعودی جسد وی را مثله کرده اند. 
این گ��زارش، تحقی��ق و بازجویی از محمد بن س��لمان، ولیعهد 
س��عودی و دیگر مقامات این کش��ور درباره مسئولیتشان در 
کشته شدن خاشقجی را خواس��تار شده است. این گزارش بر 
فایل های صوتی و تحقیقات کیفری که بازرسان ترکیه انجام 
دادند و نی��ز اطالعاتی که از محاکمه مظنونان در عربس��تان 

به دست آمده متکی است.

گرجستان
پلیس گرجستان برای متفرق کردن معترضانی که خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور بودند از گلوله های الستیکی و 
گاز اشک آور استفاده کرد. این تجمع پس ازآن که معترضان سعی کردند 
وارد محوطه پارلمان این کشور شوند به خشونت کشیده شد و پلیس 
برای کنترل اوضاع از گاز اشک آور و گلوله های الستیکی استفاده کرد. 
به گفته منابع خبری در این درگیری ده ها تن مجروح شدند که برخی از 
آن ها در بیمارستان بستری شده اند. معترضین به در حمایت از میخائیل 
ساکاشویلی رئیس جمهور س��ابق این کشور خواستار برکناری وزیر و 

رئیس پارلمان گرجستان هستند.

فلسطین
به دنبال انتشار بیانیه هیئت عالی راهپیمایی بازگشت و شکست محاصره 
که از فلس��طینی ها در غزه، کرانه باختری و اراضی 4۸ برای حضور در 
شصت و سومین تظاهرات بازگشت دعوت کرده بود، مردم فلسطین در 
این دور از تجمعات اعتراضی ش��رکت کردند. تظاهرات دیروز با شعار 
"زمین )فلسطین( قابل فروش نیست" برگزار شد. در این بیانیه تأکید شد 
که تظاهرات بازگشت تا زمان شکست کامل محاصره نوار غزه و تحقق 
مطالبات فلسطینی ها ادامه خواهد داشت. در ادامه این بیانیه همچنین 
برگزاری نشست منامه با هدف فروش فلسطین نیز به شدت محکوم شد.

عکسنوشت

ش��هرداری مرکزی کالن ش��هر آدانا در ترکیه تابلوهای عربی اصناف و 
مغازه های کسبه اهل س��وریه را جمع آوری کرد. »سلیمان سویلو« وزیر 
کشور ترکیه نیز با اش��اره به غیرقانونی بودن نصب تابلوهای به زبان غیر 
ترکی در این کش��ور اعالم کرد: نصب تابلو مقررات و استاندارد مختص 
به خود را دارد و همه باید از قوانین ترکیه پیروی کنند. س��لیمان س��ویلو 
هشدار داد: تا 6 ماه مهلت می دهیم که صاحبان مغازه ها در سراسر کشور 
تابلوهای عربی را به زبان ترکی استانبولی تغییر دهند. وزیر کشور ترکیه 
اف��زود: واحدهای تجاری می توانند برای جل��ب مخاطب از یک واژه و یا 

عبارت عربی کوچک زیر تابلوی ترکی استفاده کنند.

با وجود اینکه دونالد ترامپ سعی کرد با وتو کردن 
مصوبه کنگره آمریکا برای عدم فروش سالح به 
عربستان و همچنین اعالم وضعیت اضطراری در 
آمریکا برای فروش ۸ میلیارد دالر سالح به خاندان 
سعودی، پروژه ایران هراسی خود را به پیش ببرد، 
ام��ا نمایندگان کنگ��ره آمریکا نیز از تالش��های 
خود برای بالاث��ر کردن امضاهای ترامپ در پای 
معامالت تس��لیحاتی ایاالت متحده با سعودیها 

دست برنداشتند.
باب مندز س��ناتور نیوجرس��ی در کمیت��ه روابط 
خارجی سنا در طرفداری از این طرح گفت: جنگ 
یمن یک��ی از دالیل اصلی مخالفت من با فروش 
س��الح به عربستان اس��ت. همه ما می دانیم که 
این س��الح ها ه��زاران غیرنظامی، بیم��اران در 
بیمارستان ها و کودکان در اتوبوس های مدارس 
یمن را کشتند. همه می دانیم که درگیری در یمن 
هزاران غیرنظامی را کش��ته و میلیون ها نفر را در 

معرض قحطی قرار داده است.

مندز وضعیت انسانی یمن را "یک فاجعه اخالقی 
غیر قابل باور" نامید.

رویارویی کنگره و دولت ترامپ بر س��ر مس��ائل 
داخلی، آن ها را به رویارویی در عرصه بین المللی 
نیز کشانده است. با وجود اینکه نمایندگان مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان دغدغه های حقوق بشری 
را عامل اصلی مخالفت خود با فروش س��الح به 
عربستان بیان می کنند، اما عملیات های نظامی 
مشترک آمریکا و خدمات اطالعاتی و لجستیکی 
این کش��ور به عربس��تان در جنگ با یمن، نشان 
می ده��د این تنه��ا مس��ائل داخل��ی و مرتبط با 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا است 
که نمایندگان کنگره را به مقابله با امتیازهای بی 
حد و حصر ترامپ به اعراب منطقه کشانده است.

در عین حال در انگلی��س نیز که یکی از متحدان 
اصلی عربس��تان در جنگ یمن ب��وده و تاکنون 
بسیاری از س��الح های خود را برای این جنگ به 
سعودیها فروخته است، دادگاه استیناف انگلیس 

روز پنجش��نبه با صدور حکمی که یک پیروزی 
چش��مگیر برای گروه های ضد جنگ محسوب 
می شود، فروش سالح به عربستان توسط دولت 

انگلیس غیر قانون اعالم کرد.
قضات دادگاه اعالم کردند که فرایند تصمیم گیری 
دولت برای فروش سالح به عربستان اشتباه بوده 
اس��ت. قاضی ترنس اثرتون گفت دولت انگلیس 
درباره نقض قوانین حقوق بش��ر در حمله ائتالف 
به رهبری عربس��تان علیه یمن ارزیابی نداش��ته 
و تالش��ی هم در این رابطه صورت نداده اس��ت. 
این به معنای توقف سریع مجوز صدور سالح به 
عربستان نیست اما در جلسه دادگاه تأکید شد که 

باید این مساله موردبازنگری قرار گیرد.
»کارزار علیه تجارت اسلحه« و تعدادی از نهادهای 
مخالف جنگ، دولت لندن را به صادرات غیرقانونی 
سالح به عربستان متهم کرده و می گویند که این 
تسلیحات در کشتار غیرنظامیان یمن مورداستفاده 

قرارگرفته است.

دادگاهی که دو سال پیش در لندن تشکیل شد، با 
صدور حکمی ادامه صادرات سالح به عربستان را 
بالمانع اعالم کرد اما کارزار علیه تجارت اسلحه، 
با ارائه حجم زیادی از مدارک تازه که نشان دهنده 
عمق جنایت های رژیم سعودی در یمن و افزایش 
آم��ار تلف��ات در این جنگ اس��ت، پرون��ده را به 
دادگاه عالی تر ارجاع داده و خواستار توقف سریع 
همکاری های تس��لیحاتی میان دو کش��ور شده 
است. انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن که عالوه 
بر آمار باالی تلفات، ده ها هزار زخمی و ویرانی در 
این کشور مسلمان به جای گذاشته، مجوز فروش 
حدود پنج میلیارد پوند سالح به عربستان سعودی 
را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش 
جدی داشته اس��ت. این کشور همچنین دو سال 
قبل پیش نویس قرارداد فروش 4۸ جنگنده تایفون 
را در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 

سعودی به لندن امضاء کرده است.
تازه تری��ن نظرس��نجی صورت گرفته از س��وی 
کارزار علیه تجارت اسلحه نشان می دهد که اکثر 
مردم انگلیس با همکاری تسلیحاتی کشورشان با 
ریاض مخالف هستند. بر اساس این نظرسنجی 
تنها 6 درصد مردم انگلیس حامی همکاری های 
تس��لیحاتی لندن با ریاض بوده و مابقی یعنی ۹4 

درصد به شدت با این همکاری مخالف هستند.
رهبران احزاب سیاس��ی مخالف دولت انگلیس 
چندی پیش در نامه ای به وزی��ر امور خارجه این 
کشور خواس��تار قطع همکاری های تسلیحاتی 
لن��دن با ریاض ش��دند. در این نامه که از س��وی 
رهبران احزاب کارگر، لیبرال دمکرات، پلید کمرو، 
حزب سبز و حزب ملی اسکاتلند به امضاء رسید، 
آمده است که دولت انگلیس از تمام ابزاری که در 
اختیار دارد برای واردکردن فشار بر دولت عربستان 
اس��تفاده نکرده تا این کش��ور به قوانین ابتدایی 

حقوق بشر احترام بگذارد.
نویس��ندگان این نامه با اش��اره به این مطلب که 
آلمان، اس��پانیا، دانمارک، کان��ادا، کنگره آمریکا، 
شورای حقوق بشر س��ازمان ملل و اتحادیه اروپا، 
همکاری های تس��لیحاتی خود ب��ا ریاض را قطع 
کرده اند، می افزاید: دولت انگلیس به لحاظ اخالقی 
شایسته سرزنش اس��ت که سیاست خود را در این 
رابطه تغییر نداده و در عوض به صورت فعاالنه با سایر 
کشورهای خارجی البی می کند، تا همکاری های 

تسلیحاتی خود با ریاض را از سر گیرند.

سنایآمریکاودادگاهانگلیسبهممنوعیتفروشتسلیحاتبهعربستانرأیدادند

 س�نای آمریکا با ترکیب اکثریت جمهوری خواه، با تصویب سه قطعنامه به ممانعت فروش سالح به عربستان، امارات 
گروه

متحده عربی و اردن رأی داد. این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه می )اردیبهشت( با اعالم بینالملل
وضعیت اضطراری با عنوان »تهدید ایران برای عربس�تان سعودی«، بدون کسب مجوز کنگره با فروش هشت میلیارد 

دالری تسلیحات آمریکا به عربستان موافقت کرد.

رویارویی کنگره با دولت ترامپ 
به خاطر خاندان سعودی

چهرهخبر

افزایش ناآرامی ها در کشمیر 
گزارش های منتش�ر ش�ده نش�ان می دهد ک�ه ناآرامی ها و 
حمالت علیه نیروهای امنیتی هند در کشمیر در شش ماه اول 
سال میالدی جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ 

افزایش یافته است.

شبکه خبری »دی ان ای ایندیا« اعالم کرد: بر اساس گزارش سازمان 
های امنیتی هند، در شش ماه گذشته در مجموع ۱۷0 درگیری و حمله 
به نیروهای هند در مناطق مختلف کشمیر، 6۹ نیروی پلیس و همچنین 
نیروی نظامی این کش��ور کشته شده اند. این درحالی است که در سال 

گذشته مجموعاً ۹5 نیروی امنیتی هند در جریان درگیری های کشمیر 
کشته شده بودند. سازمان های اطالعاتی هند اعالم کرده اند که حدود 
300 شبه نظامی در این منطقه فعال هستند بنابراین تمهیدات امنیتی 
در کشمیر افزایش یافته است. وزارت کشور هند نیز اعالم کرد که در ماه 
ژوئن س��ال ۲0۱۹ بیشترین ناآرامی ها در کشمیر اتفاق افتاده است. در 
۱۸ روز گذشته ۱۷ حمله علیه نیروهای امنیتی هند اتفاق اتفاده است که 
به دلیل آن ۱۱ نیروی نظامی و پلیس کشته شده اند. در شش ماه گذشته 
همچنین ۲3 شبه نظامی در درگیری با نیروهای امنیتی هند در کشمیر 
کشته شده اند. مقامات هندی اعالم کرده اند با آغاز فصل تابستان و باز 

شدن مسیر های صعب العبور کوهستانی، شبه نظامیان از پاکستان به 
خاک هند نفوذ می کنند و جوانان کشمیری را به گروه های شبه نظامی 
جذب می نمایند. حمله تروریستی ماه فوریه کشمیر یکی از بزرگ ترین 

حمالت علیه نیروهای امنیتی هند در یک دهه گذشته بود.
در حمله ۱4 فوریه )۲5 بهمن( یک ش��به نظامی عضو گروه تروریستی 
جیش محمد خودرو بمب گذاری ش��ده خود را در نزدیک یک اتوبوس 
حمل نیروهای امنیتی هند منفجر کرد. در این حمله تروریستی دستکم 
40 نیروی امنیتی هند کشته ش��دند. این حمله سبب افزایش تنش در 

روابط هند و پاکستان شد.

 پوتین خواستار همکاری بین المللی 
برای مقابله با سالح های شیمیایی شد

نامه مودی به عمران خان
 برای بهبودی روابط پاکستان و هند

رئیس جمهوری روسیه خواستار همکاری های بین المللی برای مقابله با چالش های مربوط به سالح های 
بیولوژیکی و ش��یمیایی شد. شبکه تلویزیونی روس��یه ۲4 اعالم کرد: والدیمیر پوتین در پیامی به دومین 
کنفرانس علمی پژوهشی بین المللی »چالش های جهانی امنیت بیولوژیکی« خاطرنشان کرد که پاسخ 
مناسب به چالش های مربوط به سالح های بیولوژیکی و شیمیایی، همکاریهای بین المللی را می طلبد.

س��رگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه این پیام پوتین را برای ش��رکت کنندگان در این کنفرانس 
بین المللی دو روزه که در شهر بندری سوچی روسیه در ساحل دریای سیاه آغاز شده است، قرائت کرد.

رئیس جمهوری روسیه در پیام خود نوش��ت: در دستور کار، مسائل بسیار مهم برای تامین شرایط مناسب 
زندگی و توسعه پایدار برای کل بشریت قرار دارد. وی افزود: در وهله اول تهدیدهای مربوط به 
سالح های شیمیایی و بیولوژیکی و نیز انتشار بیماریهای عفونی خطرناک قرار دارد. رئیس 
جمهوری روس��یه تصریح کرد: طرف روسی بر این باور است که پاسخ مناسب به چالش 
های بیولوژیکی شامل تهدیدهای طبیعی و تهدیدهای ناشی از دخالت انسانها، نیاز 
به همکاریهای چندجانبه بین المللی و تقویت ساز وکارهای ملی مربوطه دارد.

ریابکوف در ادامه پیام دمیتری مدودوف نخس��ت وزیر روسیه را قرائت کرد 
که در آن گفته ش��ده است. تحقیقات بیولوژیکی و مرتبط با مواد سمی باید 

در همه کشورهای جهان برای اهداف صلح آمیز انجام گیرد.

با گذشت ۲0 روز از شروع کار دولت جدید در هند و انتخاب مجدد »نارندرا مودی« به عنوان نخست وزیر، 
همسایه غربی این کش��ور پاکستان از دریافت پاس��خ مثبت از جانب مقام های عالی رتبه دهلی نو برای 

ازسرگیری مذاکرات صلح و بهبودی روابط دو جانبه خبر داد.
رس��انه های پاکس��تانی روز پنجش��نبه به نقل از منابع موثق دیپلماتیک اعالم کردند: »نارندرا مودی« 
نخست وزیر و »جی شنکر« وزیر امور خارجه هند در نامه هایی جداگانه خطاب به همتایان پاکستانی خود 

برای ازسرگیری مذاکرات صلح میان دو کشور اعالم آمادگی کردند.
براساس این گزارش، مودی به »عمران خان« نخست وزیر پاکستان گفته است که بهبود فضای اعتماد 
میان دهلی و اسالم آباد اجتناب ناپذیر است. منابع دیپلماتیک پاکستان با تایید دریافت نامه مقام های عالی 
دولت هند، گفتند: اسالم آباد پاسخ مثبتی از دهلی نو برای شروع مذاکرات برای تنش زدایی دریافت کرده 

است. آنان افزودند: نخست وزیر و وزیر امور خارجه هند اعالم کردند که این کشور به دنبال 
روابط عادی با تمامی کش��ورهای همسایه از جمله پاکستان و خواهان گفت وگوهای 
جدید و جامع با این کشور است.عمران خان نخست وزیر پاکستان ۱۸ خردادماه امسال 

با ارسال نامه به نارندار مودی انتخاب مجدد وی به عنوان نخست وزیر هند را تبریک 
و پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور برای رسیدگی به اختالفات قدیمی 

از جمله مناقشه کشمیر را دوباره مطرح کرد.

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین 
که برای دی�داری دو روزه به پیونگ یانگ 
س�فر کرده اس�ت گفت: من و کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی مذاکرات ثمربخشی 
داشتیم و به طور مشترک دورنمای زیبای 
مناسبات چین و کره شمالی را ترسیم کرده 

و به رشته تفاهم های مهمی رسیده ایم.

»شی« پنجشنبه شب در مهمانی شامی که »کیم 
جونگ اون« رییس ح��زب کارگران و رهبر کره 
ش��مالی به افتخار وی در مهمانس��رای »موالن 
پیونگ یون��گ« ترتیب داده بود اف��زود: با مرور 
روابط چین و کره ش��مالی با قدمت ۷0 ساله می 
بینیم که نس��ل های قدیمی رهب��ران دو طرف، 
شخصاً دوستی سنتی چین و کره شمالی را برقرار 
کرده و برای ما دارایی گران بهای مشترکی به جا 
گذاشتند. وی ادامه داد: اگرچه تحوالتی عظیم رخ 
داده است اما دوستی چین و کره شمالی محکم تر 
می شود معتقدیم چین و کره شمالی باید به طور 

تزلزل ناپذیر دوستی سنتی را منتقل کنند و فصول 
جدید عصر را به طور مداوم ایجاد کنند.

رهبر کره ش��مالی هم در این مراس��م گفت: کره 
شمالی و چین در جریان س��ازندگی سوسیالیسم 
سنت های اصیل با سرنوشت مشترک و پشتیبانی 
از یکدیگر را شکل داده اند. کیم جونگ اون تصریح 
کرد: س��ال گذشته من و دبیر کل شی، در چهار بار 
دیدار با پایبندی بر نظام سوسیالیس��تی به عنوان 
محور دوستی کره شمالی و چین تایید کردیم دیدار 
امروز »شی جین پینگ« از پیونگ یانگ صفحه ای 
جدید در دوستی کره شمالی و چین گشوده است.

رهبران بلند پایه چی��ن و جمهوری دموکراتیک 
خلق کره همچنین روز پنجشنبه برای همکاری با 
یکدیگر به منظور ایجاد یک آینده روشن در روابط 
بین حزبی و بین دولت های دو کشور توافق کردند 
همچنین به دنبال شکست دومین نشست میان 
آمریکا و کره ش��مالی در اوایل سال جاری، شی و 
کیم درباره راه های دس��تیابی به راه حلی سیاسی 
برای وضعیت شبه جزیره کره نیز صحبت کردند.

»بوریس جانسون« و »جرمی هانت« وزیران 
امور خارجه اس�بق و کنونی انگلیس پس از 
پشت سر گذاشتن پنج دور انتخابات درونی 
ح�زب محافظ�ه کار، به مرحل�ه آخر صعود 
کردند و به  این ترتیب اح�زاب عمومی این 
حزب بایستی بین این دو، یکی را به  عنوان 
جانش�ین »ت�رزا می« برای تصدی پس�ت 

نخست وزیری انتخاب کنند.

در این انتخابات جانسون مثل دفعات قبل توانست با 
کسب ۱60 رأی مقابل دو نامزد دیگر یعنی »جرمی 
هان��ت و مایکل گوو« که به ترتی��ب ۷۷ و ۷5 رأی 
کسب کردند، پیشتاز شود. هرچند ناظران پیش بینی 
می کردند »مایکل گوو« ب��ه مرحله آخر انتخابات 
صعود خواهد کرد، اما هانت که به طور میانگین در 
انتخابات دوره های قبل آرای کمتری را کسب کرده 
بود، به طور غیرمنتظ��ره ای به این مرحله راه یافت. 
بر اساس گزارش نشریه تایمز انگلیس، طرفداران 
مایکل گوو عمیقاً معتقدند که افزایش غیرمنتظره 

آرا جرمی هانت به دلیل دخالت بوریس جانس��ون 
بوده است. جانس��ون هماهنگ کرده تعدادی از آرا 
حامیانش که طبیعتاً به آن ها نیازی نداشته به جرمی 
هانت داده شود تا گوو انتخاب نشود. بر اساس این 
گزارش، جانس��ون معتقد اس��ت راحت تر می تواند 
هانت را شکست دهد یا قبل از ورود به عرصه بعدی 
انتخابات به تفاهم برسد. بیشتر نظرسنجی ها حاکی 
است جانسون از بخت بیش��تری برای پیروزی در 
انتخابات نهایی و تصاحب کرسی نخست وزیری 
بریتانیا برخوردار اس��ت. هرچند او گزینه محبوب 
»دونالد ترامپ« برای نخس��ت وزیری انگلستان 
به ش��مار می رود، اما مخالف سیاست های او علیه 
ایران به ویژه تصمیم این کش��ور به خروج از برجام 
است.  جانسون تاکنون یک بار به ایران سفر کرده و 
با مقامات کشور درباره مسائل مختلف از جمله روابط 
دوجانبه و تحوالت منطقه ای صحبت داشته است. 
جانس��ون مخالف تحریم های آمریکا علیه ایران 
و معتقد اس��ت که ایران بایستی از منافع اقتصادی 

برجام بهره مند شود. 

 اولین سفر رسمی شی جین پینگ 
به کره شمالی

صعود هانت و جانسون به مرحله آخر 
انتخابات نخست  وزیری انگلیس 
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کاراته کاهای ایران 
رقبای خود را شناختند

 مراس��م قرعه کشی سومین 
مرحل��ه از رقابت ه��ای لیگ 
جهان��ی کاراته برگزار ش��د و 
حمی��ده عباس��علی، هام��ون 
درفش��ی پور، س��عید احمدی، 
بهمن عس��گری و سجاد گنج 
زاده رقبای خود را شناختند. بر 
اس��اس برنامه اعالم شده در روز نخس��ت این مسابقات، رقابتهای 
مقدماتی کاتای تیمی بانوان، کاتای انفرادی مردان و مبارزات اوزان 
50-، 55- و 61- کیلوگرم بانوان، 84- و 84+ کیلوگرم مردان انجام 
خواهد ش��د که تیم ایران تنها س��جاد گن��ج زاده را روی تاتامی این 

مسابقات دارد.

پیشنهاد ۷00 هزار یورویی 
علیپور رد شد

 یک سایت بلژیکی خبر داد که 
پیشنهاد 700 هزار یورویی تیم 
زولته وارگام برای جذب علی 
علیپور رد شد. تیم فوتبال زولته 
وارگام دومین پیش��نهادش را 
برای ج��ذب عل��ی علیپور به 
باشگاه پرسپولیس ارسال کرد 
که این پیشنهاد شامل پرداخت 700 هزار یورو برای این بازیکن بود 
اما این سایت مدعی شد باش��گاه پرسپولیس این پیشنهاد را نیز رد 
کرده است و معلوم نیست باش��گاه بلژیکی برای بار سوم پیشنهاد 

جدیدی به علیپور ارائه کند یا خیر.

اعزام 9 تیرانداز به یونیورسیاد ایتالیا
 تیم ملی تیراندازی دانشجویان 
ایران در دو بخ��ش دختران و 
پس��ران و در دو رشته تفنگ و 
تپانچه بادی در سی امین دوره 
بازی های یونیورسیاد تابستانی 
دانش��جویان جهان ش��رکت 
می کند. نجمه خدمتی، فاطمه 
کرم زاده، فاطمه صالحی، هانیه رستمیان، درسا عرب شاهی، امیر 
 محمد نکونام، مهیار صداقت، هادی قره باغی، س��جاد پور حسینی
 9 ورزشکار اعزامی به سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی 
دانشجویان جهان هستند که از 12 تا 23 تیرماه در شهر ناپل ایتالیا 

برگزار می شود.

غفوری در استقالل ماندنی شد
 وریا غف��وری پ��س از انجام 
مذاکرات با کام��ران منزوی، 
عضو هیئ��ت مدیره باش��گاه 
فوتبال استقالل تهران، راضی 
ش��د تا قرارداد خ��ود را با این 
باش��گاه ب��رای 2 فصل دیگر 

تمدید کند. 

ورزش داخلی
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در فينال رقابت های ژيمناستيک هنری قهرمانی مغولستان؛
کیخا نایب قهرمان آسیا شد

برد ديگری برای شاگردان کوالکويچ

پرتغال هم تسلیم مردان والیبال ایران شد

در فینال رقابت های ژیمناس�تیک هنری قهرمانی آس�یا در 
مغولس�تان نماینده ایران در وس�یله خرک حلقه در رده دوم 

ایستاد و نایب قهرمانی آسیا  را به خود اختصاص داد.

در فینال رقابت های ژیمناس��تیک هنری قهرمانی آس��یا در مغولس��تان، 
سعیدرضا کیخا در وسیله خرک حلقه پس از نماینده اردن در رده دوم ایستاد 
و نایب قهرمان آسیا  شد. ورزشکار چینی هم در رده سوم قرار گرفت. مهدی 
احمد کهنی هم در فینال وسیله دارحلقه با در رده سوم آسیا ایستاد و صاحب 

مدال برنز شد. رتبه اول و دوم  هم به نمایندگان چین و کره شمالی رسید.

 تیم ایران در رده هفتم 
پیش از این در دور مقدماتی وس��یله پرش خرک، مهدی الفتی در رده نهم 
ایستاد و رزرو اول فینال شد. در بخش تیمی این مسابقات، تیم ایران در رده 
هفتم قرار گرفت. تیم های چین، ژاپن، چین تایپه، کره جنوبی، قزاقس��تان 
و ازبکستان به ترتیب در رده های اول تا ششم قرار گرفتند و هند هم هشتم 
شد.  گفتنی است؛ تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمان با ترکیب سعیدرضا 

کیخا، محمدرضا خس��رونژاد، مهدی الفتی، مه��دی احمد کهنی و ایمان 
خاموشی در این مسابقات شرکت کرده است در هشتمین دوره رقابت های 
 ژیمناس��تیک هنری قهرمانی آس��یا ب��ه میزبانی اوالن باتور مغولس��تان 
80 ورزشکار از 19 کش��ور، در قالب  15کشور با تیم کامل و چهار کشور به 

صورت انفرادی حضور دارند.
عالوه براین رقابت  مذکور دستاورد دیگری نیز برای کشورمان داشت، اینکه 
پس از پیگیری های زیاد زهرا اینچه درگاهی و محسن سلیمانی، رییس و 
دبیر فدراسیون ژیمناستیک باالخره مدال برنز هادی خناری نژاد در مسابقات 

قهرمانی 2015 آسیا در هیروشیما به این ورزشکار ارزنده و کاپیتان سابق و با 
اخالق کشورمان رسید.  به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، 
این مدال در حاش��یه رقابت های ژیمناستیک قهرمانی آسیا در اوالن باتور 
مغولس��تان از طرف نماینده فدراس��یون جهانی، به محمدرضا خیرخواه، 
سرمربی تیم ملی تحویل داده ش��د.  خناری نژاد در مسابقات ژیمناستیک 
قهرمانی 2015 آسیا در هیروش��یمای  ژاپن به مقام چهارم وسیله دارحلقه 
دس��ت یافته بود که با مثبت اعالم ش��دن دوپینگ عزیزبیک ژیمناس��ت 

قزاقستان و نفر سوم این مسابقات، مدال برنز به خناری نژاد تعلق گرفت.

تی�م ملی والیب�ال ایران در بازی نخس�ت هفته 
چهارم لیگ ملت ه�ای والیبال 2019 در اردبیل 
به مصاف تی�م ملی پرتغال رف�ت و 3 بر یک به 

برتری رسید.

از س��اعت 18:30 جمعه 31 خرداد ماه 1398 تیم ملی 
والیبال ایران در نخستین بازی خود از هفته چهارم لیگ 
ملت های والیبال 2019 در سالن حسین رضازاده شهر 

اردبیل به مصاف تیم ملی پرتغال رفت.
در این دی��دار ایران با توجه به مصدومیت و خس��تگی 
بازیکنان ب��ا دو تغییر در ترکیب به می��دان رفت. ایران 
با ترکیب علی اصغر مجرد )به جای محمد موس��وی(، 
پوریا یلی )به جای امیر غفور(، علی شفیعی، محمدرضا 
حضرت پ��ور )لیبرو(، س��عید معروف، پوری��ا فیاضی و 
میالد عبادی پور بازی را آغاز کرد. فلیپ، پریرا )لیبرو(، 
الکساندر فریرا، مارتینز، برونو، داسیلوا فریرا و رودریگوئز 
نیز ترکیب ابتدایی تیم ملی پرتغال را تشکیل می دادند.

 ست اول: 25 – 23 پرتغال
در ابتدای بازی ایران توانس��ت با پاس های س��رعتی 
سعید معروف و آبش��ارهای میالد عبادی پور فاصله را 
به س��ه امتیاز افزایش داده و 8 – 5 وقت استراحت فنی 

اول را از آن خود کند. با ورود دو تیم به زمین پرتغالی ها 
عملکرد بهتری در دریافت های اول داشتند و در نهایت 
15 – 14 از ایران پیش افتادند. پس از یک رالی زیبا این 
تیم ملی پرتغال بود که 16 – 15 وقت اس��تراحت فنی 

دوم را از آن خود کرد.
با ش��روع مجدد بازی ایران دو امتیاز را کس��ب کرده و 
22 – 22 بازی را به تساوی کشاند تا این بار پرتغالی ها 
تقاضای وقت اس��تراحت کنند. با ورود دو تیم به زمین 
پرتغالی ها دو امتیاز متوالی را کس��ب کرده و 25 – 23 
ست نخست بازی را در میان هواداران پر شور اردبیلی با 

برتری پشت سر گذاشتند.

 ست دوم: 25 – 2۷ ایران
با شروع این ست پرتغالی ها عملکرد خوب خود در زدن 
س��رویس را ادامه دادند، اما با تک دفاع س��عید معروف 
ایران 2 – 1 از حریف پیش افتاد. تعویض غفور به جای 
یلی جواب داد و با س��رویس های خوب عبادی پور نیز 
ایران توانست فاصله را به یک امتیاز برساند. با درخشش 
عبادی پور در خط سرویس ایران سرانجام در امتیاز 10 
بازی را به تساوی کشاند. پس از یک رالی زیبا و رفت و 
برگشت های متعدد توپ در دو سمت زمین، روی پاس 
سرعتی معروف شفیعی ایران را 14 – 13 پیش انداخت. 

در حالی که ای��ران دو امتیاز پیش بود پرتغال بازی را به 
تساوی کشاند اما در نهایت این ایران بود 16 – 15 وقت 

استراحت فنی دوم را کسب کرد.
در ادامه با سرویس های هدف دار پرتغالی ها سه امتیاز 
متوالی را کس��ب کرده و 22 – 22 بازی را به تس��اوی 
کشاندند تا کوالکوویچ درخواست وقت استراحت کند. 
با ش��روع مجدد بازی ایران توانس��ت با تک دفاع علی 
اصغر مجرد و امیر غفور 27 – 25 پیروز ست دوم بازی 
شود تا در مجموع یک بر یک بازی را به تساوی بکشاند.

 ست سوم: 1۷ – 25 ایران
با شروع س��ت دوم پرتغال با زدن سرویس های پرشی 
موجی دریافت ایران را دچار مشکل کرد و روی اشتباه 
سعید معروف در پاس دادن، 4 بر صفر از ایران پیش افتاد 
تا ایگور کوالکوویچ درخواست وقت استراحت کند. پس 
از یک رالی زیبا ایران با دفاع علی شفیعی فاصله را به سه 
امتیاز کاهش داد که با اعت��راض زیاد بازیکنان پرتغال 
همراه ش��د تا در ادامه داور با نش��ان دادن کارت زرد به 
بازیکن پرتغال )الکساندر فریرا( یک امتیاز را برای تیم 
ملی ای��ران منظور کند، اما در نهایت این پرتغال بود که 
8 – 5 وقت اس��تراحت فنی اول را از آن خود کرد.ایران 
عملکرد خوب خود در خط حمله را با پاس های س��عید 

معروف ادامه داد و با درخشش عبادی پور فاصله را به 6 
امتیاز افزایش داد. ایران ضمن حفظ فاصله 6 امتیازی، 
دو امتیاز دیگر را با درخشش مجرد و عبادی پور در روی 
تور کس��ب کرد تا در نهایت 25 – 17 س��ت دوم را هم 

پیروز شود.

 ست چهارم: 1۸ – 25 ایران
دو تیم به ص��ورت پایا پای پیش می رفتن��د تا اینکه با 
درخشش عبادی پور ایران 4 – 3 از پرتغال پیش افتاد. 
با اش��تباه بازیکن پرتغال در زدن آبشار، ایران 5 – 3 از 
حریف پیش��ی گرفت. پرتغالی ها با زدن سرویس های 

قدرتی دو امتیاز متوالی را کسب کرده و بازی را در امتیاز 
6 به تس��اوی کشاندند. با این حال ایران توانست 8 – 7 
وقت اس��تراحت فنی اول را کسب کند. سرانجام ایران 
16 – 12 وقت استراحت فنی دوم را هم از آن خود کرد. 
با ورود دو تیم به زمین ایران توانست برتری خود را حفظ 
کند و در نهایت با اش��تباه بازیکن پرتغال فاصله را به 5 
امتی��از افزای��ش داده و 20 – 15 از پیش بیافتد. برتری 
5 امتیازی ایران ادامه داشت تا اینکه توانست فاصله را 
به هفت امتیاز افزایش داده و در نهایت 25 – 18 پیروز 
ست س��وم بازی شده و در مجموع هم 3 بر یک پرتغال 

را شکست دهد تا هفته چهارم را هم با برد آغاز کند.

آگهی

 پنجمین دوره کمپ استعدادیابی ایرانسل-اللیگا از 29 تا 30 خردادماه با 
مربیان و استعدادیابان ایرانی و سفیران سازمان لیگ اسپانیا،اللیگا، برگزار 
ش��د.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پس��ران 11 تا 13 ساله ای که قباًل 
ویدیوهای یک دقیقه ای بازی فوتبالش��ان تا 10 خردادماه، جهت گزینش 
نفرات نهایی برای حضور در پنجمین دوره کمپ اس��تعدادیابی ایرانس��ل-

اللیگا ارس��ال شده بود، زیر نظر مربیان و استعدادیابان ایرانی و نمایندگان 
س��ازمان لیگ اس��پانیا، اللیگا، آموزش دیدند.در این دوره کمپ ایرانسل-

اللیگا کریس��تین کارمبو هافبک فرانس��وی س��ال های نه چندان دور رئال 
مادرید و بازیکنان حال حاضر و س��ابق تیم ملی فوتبال و لیگ برتر فوتبال 
ایران نظیر کمال کامیابی نیا، خس��رو حیدری، مهدی ش��ریفی و فرش��ید 

اسماعیلی در کنار نوجوانان مستعد ایرانی بودند.
ایرانس��ل در جریان برگ��زاری پنجمی��ن دوره کمپ اس��تعدادیابی خود، 
نخس��تین کمپ اس��تانی را نیز در اس��تان اصفهان برگزار کرد و با ترتیب 
دادن ش��رایط گزینش حضوری، استعدادیابان 500 نفر از نوجوانان استان 
را م��ورد ارزیابی ق��رار دادند و از میان آن ها 35 نفر را برای پنجمین کمپ 
سراس��ری، انتخاب کردند.در کمپین اس��تانی برگزار ش��ده پیشکس��وتان 

فوتب��ال اصفهان نظیر مهدی رجب زاده، محمود یاوری، حس��ین چرخابی، 
رس��ول کربکندی و حس��ن آقاج��ان در کنار مربیان به بررس��ی و ارزیابی 
بازیکن��ان پرداختند.ایرانس��ل در نظر دارد در جری��ان برگزاری کمپ های 
بعدی اس��تعدادیابی ایرانس��ل-اللیگا ، کمپ های منطقه ای  دیگری نیز در 
اس��تان های مختلف کش��ور برگزار کند تا تمامی بازیکنان مستعد، به یک 
ان��دازه از فرصت ایجاد ش��ده جهت آموزش زیر نظ��ر مربیان مطرح لیگ 
فوتبال اس��پانیا  و روش ه��ای نوین فوتبال بهره بگیرن��د. پیش از این، در 
چهار دوره کمپ اس��تعدادیابی با حضور بازیکنان و س��فیران استعدادیابی 
اللیگا نظیر لوئیس گارس��یا، ژولیو باپتیستا و گایزگا مندیتا در کنار جمعی 
از بازیکنان حال حاضر و پیشکس��وتان تیم ملی و باشگاه های ایران برگزار 
کرده بود و به 330 بازیکن نوجوان مس��تعد شناسایی و آموزش دیده شده 
مدارک حضور در این کمپ ها را داد.پکمپ های اس��تعدادیابی ایرانس��ل-
اللیگا در راس��تای تفاهم نامه ای که بین ایرانس��ل و س��ازمان لیگ اسپانیا، 
اللیگا، با دو هدف فراهم آوردن دسترسی مشترکان ایرانسل به محصوالت 
و محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی اللیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال 

در ایران به ویژه میان جوانان منعقد شده است، برگزار می شود.

بانک آینده در س��ال »رونق تولید« و در راستای 
اشاعه س��نت نیک قرض الحسنه و ارج نهادن به 
کرامت واالی انس��انی، برگ��زاری پنجمین دوره 
جشنواره سپرده های قرض الحسنه پس انداز را در 
دس��تور کار، قرار داده است.بانک آینده در سال 
»رونق تولید« و در راس��تای اش��اعه سنت نیک 
قرض الحسنه و ارج نهادن به کرامت واالی انسانی، 
برگزاری پنجمین دوره جش��نواره س��پرده های 
قرض الحسنه پس انداز را در دستور کار، قرار داده 
اس��ت.بر همین اس��اس، حداقل موجودی برای 
ش��رکت در قرعه کش��ی، یک میلیون ریال بوده 
و ب��ه ازای هر 100 )یک صد( ه��زار ریال در هر 
روز، یک امتیاز برای س��پرده گذار در طول دوره 
مربوط به جشنواره )قرعه کشی(، محاسبه خواهد 
شد. شرط اعطای جایزه به برندگان نیک اندیش 
نی��ز حفظ حداقل موجودی، طی س��ه ماه یا 90 
روز متوالی، طی دوره می باش��د.این جشنواره تا 
سی و یکم شهریورماه سال 139۸، ادامه خواهد 
داش��ت و زمان برگزاری قرعه کشِی نیز حداکثر 

تا پایان مهرماه س��ال جاری، پیش بینی شده که 
اس��امی برندگان، حداکثر ظرف یک هفته بعد از 

تأیید هیأت نظارت بر قرعه کش��ی، اطالع رسانی 
خواهد شد.ش��ایان ذکر اس��ت؛ جوایز پنجمین 
دوره جشنواره سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
بانک آینده، مش��تمل بر حداقل 100 )یک صد( 
جایزه یک میلیارد ریالی )یک صد میلیون تومان( 
کمک هزینه خرید واحد مس��کونی و ده ها هزار 
جای��زه نفیس و ارزنده دیگ��ر، من جمله؛ صنایع  
دس��تی، ب��ا ارزش میلیاردها ریال می باش��د که 
به پ��اس قدردانی از همراه��ی، هم گامی و حضور 
سپرده گذاران در این امر خداپسندانه و پاسخ به 
نیات خیرخواهانه آنها که عالقه مند به مشارکت 
در احیای ارزش های این فرهنگ اصیل هستند؛ 
طی مراسمی به برندگان خوش اقبال، اهدا خواهد 
ش��د.یادآور می ش��ود؛ آخرین مهلت برای افتتاح 
حس��اب یا تکمیل موج��ودی، 31 ش��هریورماه 
س��ال جاری خواه��د ب��ود. هم وطن��ان گرام��ی 
می توانند برای کسب هر گونه اطالعات تکمیلی، 
با مرکز ارتباط مش��تریان بانک آینده به ش��ماره  

2۷۶۶3200 - 021 تماس حاصل فرمایند.

پ��روژه بهره برداری از انتقال پس��اب تصفیه خانه مبارک��ه به مجتمع فوالد 
مبارک��ه با هزین��ه ۷00 میلیارد تومان و با هدف کاه��ش بارگذاری مصارف 
آب صنعت فوالد بر زاینده رود با حضور مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور افتتاح شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
مراسم بهره برداری از این طرح گفت: ایستگاه پمپاژ پساب از سال 93 آغاز 
شد و با خط انتقال 12کیلومتری پساب را به غوالد مبارکه منتقل می کند. 
مهندس هاشم امینی ظرفیت فعلی این طرح را ۷0 لیتر در ثانیه اعالم کرد و 

افزود: این پروژه قرار است فاضالب شهرهای دیزیچه، مبارکه و کرکوند را به 
این تصفیه خانه منتقل کند .وی هزینه اجرای این طرح را 12میلیارد تومان 
اعالم کرد که از محل اعتبارات فوالد مبارکه تامین ش��ده و گفت:  آنچه در 
این پروژه قابل ذکر است اینکه نوسانات قیمتی باعث تعطیلی پروژه نشد.وی 
با اشاره به اینکه خط انتقال به فوالد مبارکه انجام شده و ایستگاه پمپاژ هم 
امروز افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: طراحی ایستگاه پمپاژ برای شهرهای 

دیگر آماده است و زیرساخت بسیار خوبی فراهم شده است.

پنجمین دوره کمپ استعدادیابی »ایرانسل-اللیگا« برگزار شد

آغاز پنجمین دوره جشنواره سپرده  بانک آینده

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت
بهره برداری از انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه 

شركت گاز استان فارس
) سهامي خاص (

مناقصه گـزار : شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه  :برون سپاری

شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: برون سپاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان 
های المرد، مهر، خنج از توابع استان فارس

 2 -  مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : 
مبلـــــغ تضميـــن حداقل بـه مبلغ-/4/970/000/000  ریال  ميباشـد كه بایدتوسـط 

پيشنهاد دهنده به یكي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.                   
الف(   ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی 
دارای مجوز  از بانک مركزی جمهوری اسـامی ایران كه تا سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهاد 

معتبر باشد .
ب(واریز وجه نقد به حسـاب شـماره784071200بانک تجارت شـعبه اسـتقال با شناسه 

پرداخت5107731به نام شركت گاز استان فارس
ج(سـایرضمانت نامه های موضوع بندهـای )پ(،)ج(،)چ( و )ح( مـاده )4(آیين نامه تضمين 

معامات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب هيات وزیران
3 -زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ:  98/04/01  لغایت : 98/04/05 ) از ساعت 

7:30صبح  لغایت 16ایام اداري به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت 15(
4-مهلت و محل تحویل پيشـنهادات:حداكثر تا ساعت 13روز چهار شنبه  مورخ 98/04/19 

دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس
توجه : طبق بند 17-4 بخشنامه راهنمای مناقصه بشـماره 101/95579 مورخ 1384/5/26 
مناقصه گران مي توانند  بر حسب مورد و صرفآ یک بار نسبت به تسليم اصاحيه/جایگزین 
پيشـنهادات خود شامل اصاحيه /جایگزین پاكت الف )ضمانتنامه شركت در مناقصه(، و یا 
اصاحيه/جایگزین پاكت ب)پيشـنهاد فنی بازرگانی در مناقصـات دو مرحله ای یا مدارک 
فنی در مناقصات یک مرحله ای( ،و یا اصاحيه/جایگزین پاكت ج )پيشنهاد قيمت( " با قيد 
عبارت اصاحيه /جایگزین رو ی پاكت مربوطه" در پاكت الک و مهر شده در جلسه كميسيون 
مناقصات و قبل از شـروع گشـایش پاكت ها به صورت حضوري و دستي و در قبال دریافت 
رسـيد به كميسيون معامات اقدام  نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاكت جدید در هر 

یک از موارد سه گانه فوق ،پاكت هاي اوليه خود را به صورت الک و مهر شده تحویل گيرند.

5-مدت اعتبار پيشنهادها:سه ماه از آخرین موعد تسليم پيشنهادها و این مدت حداكثر براي 
یک بار قابل تمدید مي باشد.

6-تاریخ ، سـاعت و محل گشـایش پاكات :روز  دوشـنبه مـورخ98/04/31  سـاعت 10:30 
ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقال – نبش خيابان باغ حوض – طبقه 

ششم – سالن كنفرانس
7 ( شرایط مناقصه گر 

 داشتن شخصيت حقيقی یا حقوقی
 داشتن  تایيد از اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی

 داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت 
ملي گاز ایران

 داشتن صاحيت ایمنی از اداره كار 
8(مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 

8-1( ارائـه معرفـي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه،كد اقتصادي ،كد شناسـه ملي 
اشخاص حقوقي /حقيقی و مشخصات نماینده شركت

8-2(اصل فيش واریزي  به  مبلغ -/400،000 ریال  به حسـاب شماره 4001133404025447  
بانک مركزی جمهوری اسامی ایران ، شناسه  واریز  )306133458292740838300000000

IR03  0100  0040  0113  3404  025447      501(   و  شماره شبا
شركتهاي واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد مي توانند به آدرس شركت گـاز استان 
فارس بلوار استقال نبش خيابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قرار دادها مراجعه و اسناد 
ارزیابي  و همچنين اسناد مناقصهرا دریافت نمایند . پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز 
قابل قبول را در ارزیابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد اطاعات 
درج آگهي در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملي 

اطاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 روابط عمومي شركت گاز استان فارس

  تاریخ درج آگهي نوبت اول:98/04/01                               تاریخ درج آگهي نوبت دوم:  98/04/02
  

شركت گاز استان فارس

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/107  مورخه 98/1/22  شورای اسامی شهر قرچک نسبت به اجرای پروژه عمرانی ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از كليه پيمانكاران واجد الشرایط دعوت ميشود جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطاعات اعام 

شده ذیل اقدام نمایند.
مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوعردیف

9/961/392/901500/000/000احداث شوتینگ زباله370103

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2-سـپرده شـركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی ، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحسـاب  0105978385003  بنام سپرده اشخاص 

شهرداری ميباشد و مدت قرارداد 6 ماه ميباشد.
3- محل دریافت اسناد مناقصه: شهرداری قرچک بنشانی شهرک طایيه ، جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 الی 36151580-

  021
 4- مهلـت اخذ اسـناد مناقصه از مورخـه 98/4/1  لغایت 98/4/23  و زمان تحویل پاكات پيشـنهادات از 98/4/1  لغایت 98/4/23  به دبيرخانه 

شهرداری قرچک ميباشد.
 5-تشكيل كميسيون عالی معامات شهرداری قرچک و بازگشایی پاكتهای پيشنهادی در روز یكشنبه مورخه 98/4/23  راس ساعت 15 در محل 

سالن جلسات شهرداری ميباشد.
6-به پيشنهادات مبهم،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه ) گرید( ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.
 8-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

 9- سایر اطاعات و جزئيات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه ميباشد.
    تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1             تاریخ انتشارنوبت دوم: 1398/4/9

محسن خرمی شریف – شهردار قرچک

آگهي  مناقصه عمومي شماره  98/24 
) یک مرحله اي (

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

نوبت اول

 مجوز شماره : 1398.1815  


