
تالش دولت برای رفع اوضاع 
نابسامان توزیع سبد کاال؛ 

 وزیر کار 
مسئول رسیدگی شد

 اعتراض ها به روش توزیع س��بد کاال نتیجه بخش شد 
و رییس جمهوری دیروز در جلس��ه هی��أت دولت علی 
ربیع��ی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی را مس��ئول 
ساماندهی توزیع س��بد کاال، ایجاد وحدت مدیریت و 

اطالع رس��انی بین دو وزارتخانه  صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کرد.

 پنجشنبه 17 بهمن 1392
6 ربیع الثانی  1435

 
6 فوریه 2014 

 
 شماره  3003 . 16 صفحه
400 تومان

آیت اهلل آملی الریجانی با انتقاد از تخریب دستگاه قضا :

گروه قضایی|  مالکیت در ش��رع مقدس اس��الم و 
قوانین جمهوري اس��المي ای��ران بخصوص قانون 

اساس��ی م��ورد حمای��ت قرار 
گرفته است. بنابراین هیچ کس 
حق ندارد ب��ه مالکیت دیگري 

تعرض یا اموال وي را ...

گروه حقوقی|  بسیاری از مردم قانون را دستورهایی 
خشک و بدون انعطاف می  پندارند؛ هر چند وظیفه 
قانون این اس��ت که خط قرمزها را مشخص کند و 

اجازه تخطی از آنه��ا را به هیچ 
کس ندهد و اگر کس��ی تخلف 

کرد...

با مفهوم وکالت اتفاقی آشنا شوید؛

در گفت وگوی »حمایت« با  غالمرضا رسولی ، 
کارشناس قضایی بررسی شد؛

حکایت تلخ زندگی کارمند دیروز، قاتل امروز

 راهکاری برای دفاع 
از حقوق خویشاوندان

 ابعاد مختلف تخریب
در قانون مجازات اسالمی

آن شب بزرگ ترین اشتباه 
زندگی ام را کردم!
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نگاهي بر مخالفت هاي کري 
یادداشت روز
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قوه قضاییه با صالبت در مسیر صحیح  خود 
حرکت خواهد کرد

انضباط اجتماعی یک��ی از موضوع��ات اصلی حیطه 
حقوق ش��هروندی و معضل ترافیک یکی از اساسی ترین 
مس��ائل انضباط اجتماعی در جامعه امروز ایران اس��ت. 
مدی��ران و جامعه شناس��ان رویکرده��ای مختلف��ی در 
توصیف این معضل ارائ��ه و راهکاره��ای متفاوتی را نیز 
پیش��نهاد کرده اند. با وج��ود این به نظر می رس��د بتوان 
تمامی ای��ن راهکارها را در دو حوزه خالص��ه کرد: حوزه 
اول مربوط اس��ت به حیطه نرم که شامل فرهنگ سازی 

و آموزش می ش��ود و حوزه دوم شامل 
ایجاد زیرساخت های اجرایی و تصویب 
قوانین و مقررات الزم است. همان طور 
که می دانیم جمعیت ساکن در شهرها 
به ویژه ش��هرهای بزرگ، گس��تردگی 

محدوده ش��هر و پراکندگی کاربری های شهری و نهایتا 
فراوانی آمد وشد وسایل نقلیه در سطح معابر...

نقش عوامل 
نرم افزاری در مهار 

معضل ترافیک 
قانونمداری و آموزش حقوق 

شهروندی از راهکارهای روان شدن 
حمل ونقل درون شهری است

بررسی آخرین وضع حریفان ۵ تیم 
مدعی در ۵ هفته باقیمانده؛

 راه آسان پرسپولیس
 مسیر دشوار استقالل

هشدار ظریف درباره 
بسته شدن فضای 

مذاکرات:
فناوری هسته ای 

ایران قابل مذاکره 
نیست
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آگهی مناقصه 92/34

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مخابرات استان بوشهر )سهامی خاص (
2- موضوع مناقصه ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

سپرده شرکت در مناقصه موضوع مناقصه شماره مناقصه 

240/000/000خرید 25 دستگاه راک شارژ یکپارچه 92/34
3- هزینه فروش اسناد مناقصه : جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ 50/000 ریال قابل پرداخت به حساب 2600450975 نزد بانک تجارت 

• وجوه دریافتی بابت فروش اسناد مناقصه در صورت انجام معامله یا غیر از آن مسترد نخواهد شد.
4- نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی  ویا واریز  وجه نقد به حساب جام شماره 2600450975 بانک ملت 

• در صورت واریز وجه نقد حداقل یک ماه پس از نتیجه مزایده نسبت به عودت  مبلغ واریزی اقدام خواهد شد .
- محل فروش اوراق مناقصه : بوش�هر – خیابان شهیدعاش�وری – ساختمان شماره)1( ش�رکت مخابرات استان بوشهر -اداره تدارکات و 

خدمات – واحد خرید و قراردادها می باشد .
• شماره تلفن 5559880-5557690-  فاکس 5550881 

5- زمان فروش اوراق مناقصه : از روز شنبه مورخه 92/11/19 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 92/11/28 )به استثنای ایام تعطیل 
و پنجشنبه (

6- زمان تحویل اوراق مناقصه : از روز س�ه ش�نبه مورخه 92/11/29 تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخه 92/12/12 )به استثنای ایام 
تعطیل و پنجشنبه (

7- ساعت تاریخ ومحل بازگشایی پیشنهادها :ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 92/12/14 آدرس : بوشهر خیابان شهید عاشوری ساختمان 
شماره)1( شرکت مخابرات استان بوشهر – دفتر کمیسیون معامالت 

• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

WWW.BUSHEHRTELECOM .IR

E-mail:info@ bushehrtelecom.ir

روابط عمومی شرکت مخابرات استان بوشهر 

آگهی ارزیابی کیفی)فراخوان نخست(

شماره 42/92/16

م الف5/3420

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد اجرای خدمات سالیانه راهبری وسائط نقلیه را طبق شرح خدمات و دستور العملهای مربوطه 
از طریق برگزاری تشریفات مناقصه)بر اساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده12قانون برگزاری مناقصات(به پیمانکار واجد شرایط )دارای 

گواهی صالحیت معتبر از اداره کار و همچنین سابقه اجرائی در امور مرتبط(واگذار نماید.
نوع و منبع مالی مناقصه: مناقصه یک مرحله ای و از محل اعتبارات جاری راه آهن میباشد.

مهلت توزیع اسناد: حداکثر تا ساعت 15:30روز چهارشنبه مورخ92/11/23
مهلت تحویل اسناد ارزیابی: حداکثر تا ساعت 12روز شنبه مورخ92/12/10

هزینه تهیه اسناد ارزیابی کیفی: مبلغ100/000ریال و غیرقابل استرداد بصورت واریزی به حساب شماره 574/67 خزانه میباشد.
متقاضیان بمنظور دریافت اس�ناد ارزیابی میتوانند با در دس�ت داشتن معرفی نامه معتبر به نشانی اهواز-میدان هجرت –اداره کل 
راه آهن جنوب-اتاق15)تلفن تماس3332280-0611(مراجعه نمایند.ضمناً شرکت در ارزیابی کیفی بمنزله شرکت در مناقصه نبوده و 
متعاقباً از شرکتهایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی شده اند ،بمنظور شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی دعوت بعمل خواهد آمد.

* دریافت اسناد از طریق سایت اینترنت رایگان می باشد.
* برای کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.IETS.MPORG.IRمراجعه فرمائید.

اداره کل راه آهن جنوب  تاریخ چاپ   92/11/17

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شرکت مخابرات استان مرکزی در نظر دارد اجناس مازاد وراکد تجهیزات مخابراتی وضایعاتی از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند . لذا 
از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود با واریز مبلغ 50/000 ریال به شماره حساب 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام شرکت 
مخابرات استان مرکزی جهت دریافت اسناد مزایده وبازدید از اقالم به نشانی ذیل مراجعه وپس از تکمیل اسناد مذکور پاکتهای پیشنهادی خود را حد 
اکثر تا س�اعت 14 مورخ 92/11/28 به واحد خرید تحویل نمایند .) ش�رکت کنندگانی که اس�ناد را از طریق سایت مخابرات دانلود می نمایند نیازی به 

پرداخت فیش ندارند (
مکان دریافت اس�ناد مزایده وارائه پیش�نهادات )پاکتهای مزایده ( : اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان 

شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد خرید
محل بازدید اجناس مورد مزایده : اراک کیلومتر 2 جاده خمین انبار شرکت مخابرات استان

نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای حد اقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات استان مرکزی یا چک تضمینی 
بانکی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 10 درصد قیمت پیشنهادی
تلفن تماس: 086-33255100

www.tciarak.ir
چاپ نوبت اول :92/11/16 شرکت مخابرات استان مرکزی

چاپ نوبت دوم : 92/11/17

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 4/م/92

م/الف :2021

شرکت مخابرات استان مرکزی

همکار محترم حجت االسالم والمسلمین جناب آقای ربانی

با نهایت تاسف درگذش�ت ابوی مکرمتان را تسلیت عرض 
نم�وده، از خداون�د منان برای آن مرح�وم رحمت و غفران 
واس�عه و ب�رای جنابعال�ی و س�ایر بازماندگان صب�ر و اجر 

روزنامه حمایتخواستاریم.

پذیرش آگهی
در روزنامه حمایت

تلفن: 66729465-7
دورنگار: 66739160

»آگهی ها صفحه 5 تا 12«
با تخفیف ویژه
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 پنجشنبه 
  17بهمن1392
 شماره  3003

2
 سیاست 
اصل خبر

 بین الملل 
آن سوی آب ها

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمالت تروریستی دیروز در 
عراق از جمله اقدام تروریستی در مقابل وزارت امورخارجه این کشور 
را که به کشته و زخمی شدن جمعی از کارکنان شریف این وزارت خانه 
و مردم بی گناه منجر شد، شدیداً محکوم کرد. مرضیه افخم با تأکید بر 
مسئولیت جامعه جهانی در مقابله و مواجهه جدی و فوری با پدیده ضد 
بشری تروریسم اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران با تسلیت به ملت 
و دولت عراق، امیدوار است این کشور در سایه اتحاد و انسجام ملی  بر 

مشکالت فائق آیند.
  

 علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات 
وندی ش��رمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران به 
تأسیسات فردو و اراک نیاز ندارد، گفت: معتقدم اصال نباید این اظهارات 
را مهم قلمداد کرد. ما کارمان را انجام می دهیم و منتظر نیستیم که به 

اظهارات دیگران گوش دهیم.
  

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، با اش��اره به ابالغ 
سیاس��ت های کلی رهبر معظم انقالب در باره تحول اداری، بر اتخاذ 
تصمیماتی جدی برای تحول در نظام اداری کش��ور تاکید کرد. وی 
در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت یازدهم، با بیان اینکه 
مش��کالت زیادی در نظام اداری کش��ور ایجاد ش��ده است، خواستار 
اصالح اشتباه های گذشته در ساختارها، منابع انسانی و اتکای بیشتر به 

فناوری های نوین در اداره دستگاه های دولتی شد.
  

عباسعلی منصوری آرانی، رییس هیأت پارلمانی ایران و انگلیس گفت 
که این هیأت در پاس��خ به دعوت جک استروا، همتای انگلیسی خود 

به احتمال زیاد تابستان آینده به انگلستان سفری خواهد داشت.
  

نجفقلی حبیبی، دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها ایجاد 
اشتغال،  کنترل قیمت ها،  مقابله با تورم و ایجاد آسایش را از مطالبات 
مردمی دانس��ت و گفت که دولت در عرصه روابط بین المللی تالش 
می کند تا با آزاد کردن سرمایه های کشور و کنترل تحریم ها، در اوضاع 

اقتصادی کشور بهبود ایجاد کند.
  

مهدی مطهرنیا، کارشناس امور بین الملل گفت که طرف مذاکره کننده 
ایرانی به خوبی می داند بیان مطلب »گزینه نظامی همچنان بر روی 
میز است«، پاسخگویی به فشار نومحافظه کاران و در چارچوب ادبیات 
سیاسی موجود در آمریکاست. به گفته او، آمریکا هیچ گاه تا رسیدن به 
گام نهایی در ارتباط با ایران از گزاره »روی میز خواندن گزینه نظامی« 

خودداری نخواهد کرد.
  

حجت االس��الم روحانی، رییس جمهوری در حکم��ی اکبر ترکان، 
مش��اور ویژه اش را به سمت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

منصوب کرد.
  

رضا فرجی دانا، وزی��ر علوم گفت که اراده نظام جمهوری اس��المی 
 ایران ب��ر این اس��ت که در محی��ط دانش��گاه ها، آرام��ش و امنیت

 برقرار باشد.

مدیر اطالعات ملی آمریکا:
اسددرقدرتمیماند

درادامهاعترافهایآمريكابهشكست
گــــروه

سياستس�رنگونينظامسوريه،مديرخبر
اطالعاتملیآمريكادرجلس�هاستماع
کميت�هاطالعات�یمجل�سنمايندگان
آمريكاضمنتأکيدبراينكهموافقتدولتسوريهباازبين
بردنسالحهایشيميايی،جايگاه»بشاراسد«راتقويت

کردهاست،گفت:اسدبهاحتمالزياددرقدرتمیماند.

»جیمز کالپر«، مدیر اطالعات ملی آمریکا به کنگره اعالم کرد که 
توافق سال گذش��ته برای از بین بردن سالح های شیمیایی سوریه، 
جایگاه »بش��ار اسد«، رییس جمهور س��وریه را تقویت کرده است و 
شانس اندکی وجود دارد که گروه های مسلح به زودی بتوانند او را از 
قدرت برکنار کنند. مدیر امنیت ملی آمریکا افزود: من یک ش��رایط 
تقریباً مشابه را پیش بینی می کنم که در آن بن بست به وجود می آید 

به این معنی که نه رژیم و نه مخالفان غالب می شوند.
»جن پساکی«، س��خنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در خصوص 
این اظهارات کالپر گفت که س��خنان دولت آمریکا در بیان اینکه 
اسد با نفوذ مبارزان خارجی و حمایت ایران مورد کمک قرار می گیرد، 
بسیار روشن و واضح بوده است اما گفت وگوهای صلح سوریه که ماه 
گذشته در سوئیس آغاز شد، فشارها بر دمشق را افزایش داده است.
در همین حال وزیر کشور تونس با اشاره به تالش نیروهای امنیتی 
ضدتروریسم از ممانعت کشورش با تالش هشت هزار نفر برای جنگ 
در سوریه خبر داد.  از س��وي دیگر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان با 
اشاره به نامناس��ب بودن وضع آوارگان سوریه خواستار گفت وگو و 
همکاری با روس��یه، ایران و چین برای رفع این مشکل شد. وی با 
غیرقابل قبول خواندن وضع سوریه و با اذعان به اینکه کنفرانس ژنو 
2 حمایت الزم برای مردم سوریه را به دنبال نداشته است، خواستار 
اتحاد بیشتر جامعه بین المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل برای 

رسیدگی به وضعیت سوریه شد.
 از س��وي دیگر منابع و رسانه های خبری از س��رقت اعضای بدن 
بیماران سوری بستری شده در بیمارس��تان های دولتی ترکیه خبر 
دادند. روزنامه الس��فیر لبنان در گزارش��ی نوش��ت: موارد س��رقت 
اعضای بدن ش��هروندان سوری در بیمارستان های ترکیه بار دیگر 

نمود پیدا کرده است.
رسانه ها از چند ماه پیش اش��اره ای به سرقت اعضای بدن بیماران 
سوری در بیمارستان های ترکیه نداشتند که این توهم را ایجاد کرد 
که این پدیده در حال پایان یافتن اس��ت اما ح��وادث و رویدادهای 
جدید نشان می دهند که پدیده سرقت اعضای بدن بیماران سوری 

همچنان ادامه دارد. 
خبر دیگر آنکه الجربا، رییس ائتالف معارضان س��وری برای دیدار 
با مقامات مصری و مس��ئوالن اتحادیه عرب وارد قاهره ش��د. در 
همین حال معاون وزیرامور خارجه س��وریه در سخنانی از مخالفت 
کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس با مواضع عربس��تان سعودی 
در قبال بحران کش��ورش خبر داد. »فیص��ل المقداد« در مصاحبه 
با تلویزیون س��وریه اظهار کرد:رهبری سوریه پیش از این از حجم 
توطئه هایی که علیه این کش��ور رواداش��ته ش��ده، آگاهی یافتند و 
تغییراتی که در کش��ورهای عربی رخ داد با ه��دف ورود بحران به 
س��وریه به عنوان تنها دولت مقاوم که در صحنه جهان عرب برای 

مقابله با اسرائیل باقی مانده است، بود. 
»فیصل المقداد« با اش��اره به اینکه کش��ورهای عرب حوزه خلیج 
فارس با روش برخورد عربس��تان با بحران سوریه موافق نیستند، 
اظهار کرد:اما با وجود این، این کشورها تحت امر عربستان هستند. 
دبیرکل سازمان ملل متحد از سوء استفاده گروه های مخالف مسلح 
در س��وریه از کودکان و اس��تفاده از آنان برای جن��گ خبر داد. بان 
کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل، در گزارش خود آورده اس��ت که 
گروه های مخالف مورد حمایت غرب در سوریه کودکان آواره سوری 

در کشورهای همجوار را برای خود به خدمت می گیرند.

 سیاست 
چهره هاوگزیده ها

 بین الملل 
یادداشت

علیاکبرواليتی،رييسمرکز
تحقيقاتاستراتژيکمجمع

تشخيصمصلحتنظام:
 مذاکرات بین کشورهای 3+3 )5+1( 
و ایران در نخستین گام به نسبت مثبت 
بود و اجرای توافق ژنو بر اساس حسن 
نیت دو طرف می تواند ادامه داش��ته 

باش��د. ایران تمایل دارد مذاکرات دو طرف ادامه داشته باشد. ما اعتقاد داریم 
که استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای حق هر کشور است و به شدت این 
حق را برای خودمان می دانیم؛ با این حال برای مذاکرات و بازدید از تأسیسات 

انرژی هسته ای همواره اعالم آمادگی کرده ایم.

سردارسرتيپحسينسالمی
جانشينفرماندهکلسپاه:

 ملت ای��ران زیباترین م��دل موفق و 
یک مص��داق محس��وس و باورپذیر 
از اثبات نظریه دس��تیابی ب��ه آزادی، 
استقالل، پیش��رفت و اقتدار در سایه 
مقاومت سرسختانه محسوب می شود. 

هرکجا دشمن مقابل ما ایستاد، ما به واسطه اجبار برای غلبه بر این چالش و 
مقاومت، در برابر آن قدرتمند شدیم به نحوی که امروز در همه عرصه ها برای 
خودکفایی و ایستادن از س��ازه های الزم برخوردار هستیم. به عبارت دیگر 
به چنان توانمندی ای دس��ت یافته ایم که دیگر الزم نیست دیگران برای ما 

پاالیشگاه، نیروگاه و سد احداث کنند.

حجتاالسالممجيد
انصاری،معاونپارلمانی

رييسجمهوری:
دولت مصمم اس��ت ک��ه هدفمندی 
یارانه ه��ا را کاماًل منطب��ق با قانون و  
بر اس��اس اصول علم��ی ادامه دهد و 
با اس��تفاده از تجربه مرحله نخس��ت 

نقاط ضعف و مش��کل این مرحله را برطرف کن��د. امیدواریم دولت بتواند با 
هدف گذاری درست مرحله دوم را با دستاوردهای بهتری برای مردم و اقتصاد 

کشور به پیش ببرد.

محمدرضاعارف،عضومجمع
تشخيصمصلحتنظام:

من��ش اصالح طلبی که م��ن به آن 
پایبن��دم؛ عقالنی��ت و خ��ردورزی و 
اخالق مداری و هم��راه کردن مردم 
و حتی رقبای سیاس��ی برای تحقق 
برنامه های اصالح، رش��د و پیشرفت 

کشور است.  تدبیر، صبر و تالش مستمر برای باال بردن سطح آگاهی های 
مردم و تعامل با رقبا و حتی مخالفان سیاسی را منش اطالح طلبانه پایدار برای 

پیشبرد اهداف سیاسی می دانم. 

نگاهيبرمخالفتهايکري
محافل رس��انه اي و سیاسي 

قاسم غفوری
 گروه خبر

صهیونیس��ت ها در روزهاي 
اخی��ر ادعاهای��ي را مبني بر 
اعتراض هاي سران این رژیم 
به س��خنان جان کري، وزیر امور خارجه آمریکا مبني بر احتمال تحریم بین 
المللي تل آویو در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات سازش مطرح کرده اند. 
برخي مقامات آمریکایي از جمله سوزان رایس، مشاور شوراي عالي امنیت 
ملي آمریکا، نیز به انتقاد صهیونیست ها پاسخ داده اند. با توجه به ابراز ارادت 
مقامات آمریکایي از جمله جان کري به صهیونیست ها این سوال مطرح است 
که چرا کري چنین رویکرد انتقادي نسبت به صهیونیست ها اتخاذ کرده و آیا 
اصال این تقابل ها حقیقي است یا اینکه بازي سیاسي براي رسیدن به اهدافي 
کالن تر اس��ت؟  در مورد دالیل و اهداف کري چند نکته قابل توجه اس��ت: 
نخست آنکه اصل هشدار کري به صهیونیست ها برگرفته از حقایق جهاني 
است و بیش از آنکه جنبه انتقادي داشته باشد نگاهي هشداري دارد. بسیاري 
از دولت ها حتي در اروپا در کنار ملت ها، رویکرد تحریم صهیونیست ها را در 
پیش گرفته اند که چالشي بزرگ براي آنها به همراه خواهد داشت. بنابر این 
سخنان کري نوعي هشدار به صهیونیست ها براي خروج از این وضع بوده 
است. دوم آنکه آمریکا و حتي شخص کري نیازمند به نتیجه رسیدن نسبي 
مذاکرات سازش هستند تا از آن براي کسب محبوبیت در داخل و خارج آمریکا 
بهره گیرند. بر این اساس آمریکایي ها با برخي انتقادها از صهیونیست ها برآنند 
تا از یک س��و جدیت خود در اجراي مذاکرات سازش را به نمایش گذارند و از 
سوي دیگر با ادعاي مقابله با صهیونیست ها، رضایت فلسطیني ها را براي 
پذیرش طرح آمریکا در روند سازش جلب کنند؛ طرحي که بندهاي آن نشانگر 
ادامه یک جانبه گرایي آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستي است چنانکه در 
این ط��رح نامي از حق بازگش��ت آوارگان فلس��طیني و پایان اش��غالگري 
صهیونیست ها نیامده است.  در باره واکنش تند صهیونیست ها به مواضع کري 
نیز مي توان گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیست ها، در حوزه 
داخلي با چالش هاي بسیاري در حوزه هاي اقتصادي و سیاسي مواجه است 
که استمرار آن مي تواند به سرنگوني وی ختم شود.  نتانیاهو براي خروج از این 
وضع به بحران سازي هاي حاشیه اي نظیر تشدید فضاي امنیتي در فلسطین 
)ادعاي حمالت القاعده به این رژیم( و برخي چالش آفریني هاي خارجي نظیر 
پاسخگویي همه جانبه به تحریم هاي اعمال شده توسط اروپا علیه این رژیم 
و اظهارات و هشدارهاي کري روي آورده است.  با توجه به این اوضاع مي توان 
گفت که فضاي رسانه اي منفي ایجاد شده میان صهیونیست ها و کري شاید 
داراي برخي ابعاد حقیقي به دلیل تضاد منافع میان آمریکا و صهیونیست ها 
باشد اما در نهایت بسیاري از ابعاد آن در چارچوب منافع مشترک طرفین تعریف 

شده است. 

رييستيممذاکرهکنندههستهایايرانبه
گــــروه
خبــــر

عضوارش�دتيممذاکرهکنندهآمريكايی
هش�داردادازبياناظهاراتیکهمیداند
ش�دنینيس�تخ�ودداریکن�د؛چ�ون
اينگونهاظهاراتفضایرسيدنبهراهحلراسدمیکند.

وندی ش��رمن، معاون وزیر ام��ور خارجه آمریکا، روز سه ش��نبه طی 
س��خنرانی در جمع اعضای کمیته روابط خارجی س��نا مدعی ش��ده 
بود »ایران برای داش��تن برنامه هسته ای صلح آمیز نیاز به تأسیسات 
غنی س��ازی زیرزمینی مس��تحکم، مثل فردو و رآکتور آب س��نگین 

اراک ندارد«. 
محمدجواد ظریف با ی��ادآوری مصاحبه دو ماه پی��ش باراک اوباما، 
رییس جمهوری آمریکا، در مرکز س��ابان واشنگتن گفت: آقای اوباما 
در مصاحبه ای که در حدود دو ماه پیش در یکی از مراکز در واشنگتن 
انجام داد به خوبی بیان کرد که آمریکا آرزوهایی دارد و این آرزوهایش 
شدنی نیست و چون شدنی نبود به دنبال مذاکره با ایران و دستیابی به 

راه حل بر اساس واقعیات است.
رییس دستگاه دیپلماسی کشور که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با دبیرکل س��ازمان همکاری اسالمی س��خن می گفت، خطاب به 
شرمن افزود: بهتر است خانم شرمن هر چند وقت یک بار این واقعیات 
را مرور کند و از حرف هایی که ش��دنی نیس��ت، حتی برای مصرف 

داخلی، امتناع کند؛ برخ��ی حرف ها حتی در زمانی که برای مصرف 
داخلی مصرف می ش��وند فضای مناس��ب برای رس��یدن به راه حل 
را س��د می کنند و وارد حوزه هایی می ش��وند که به یقین نمی توانند 

کمکی به راه حل کنند.
وی تاکید ک��رد: ما به  صراحت گفته ایم که فناوری هس��ته ای ایران 

قابل مذاکره نیست. 
وزیر امور خارجه با تاکی��د دوباره بر اینک��ه صحبت هایی که درباره 
تأسیسات هسته ای ایران مطرح می شود بی  دلیل است، افزود: ایران 
از طریق مذاکره و رس��یدن به فهم مش��ترک به دنبال دسترسی به 
روش هایی اس��ت که اهداف صلح آمیز ای��ران از برنامه صلح آمیزش 
را برای دیگران که مایل هستند با این اهداف آشنا شوند آشکار کند.

ظریف خاطرنشان کرد: ما بر اساس این موضوع مذاکره می کنیم؛ اما 
طرف های مذاکره ما می دانن��د و یقین دارند که هیأت ایرانی ذره ای 
از حقوق مردم ای��ران کوتاهی نخواهد ک��رد و آن را واگذار نمی کند 
بنابراین همان طور که در گذش��ته ناگزیر شدند امیال و آرزوهایشان 

را کنار بگذارند و در این مذاکرات هم به این نتیجه خواهند رسید.
وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات شرمن 
درباره توزیع س��بد کاال مبنی بر اینکه بودجه آن از پول های آزادشده 
تامین شده است، گفت: بنا نداریم هر کسی هر حرف نامربوطی بزند 
به آن پاسخ دهیم؛ ایران به درجه ای از قدرت و اقتدار رسیده است که 

حرف های نامربوط نیاز به پاسخی نداشته باشد.

 آنها می دانند که مردم ایران چه کسی را مسئول فشارهایی که در اثر 
تحریم های ناعادالنه بر این مردم وارد شده است، می دانند. 

وی با بیان اینکه این اظهارات به دلیل پاسخ دادن به فشارهای داخلی 
در ایاالت متحده و راضی کردن گروه های فشار که با اصل موضوع 
توافق هسته ای و مذاکرات مخالفند، مطرح می شود، افزود: متأسفانه 
هیأت مذاکره کننده آمریکایی گاهی احس��اس می کند که نیاز دارد با 
مطرح کردن بحث هایی که ارتباطی به مذاکرات ندارد تا پاسخگوی 

این فشارهای نامربوط باشد. 
وی سپس به رسانه های داخلی توصیه کرد با اقتدار به این حرف های 

نامربوط نگاه کنند، نه با نگرانی.
مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور نیز در واکنش به 
اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا گف��ت: مقامات آمریکایی حتمًا 
می دانند که زیاده خواهی ها، توهمات و حرف هایی که برای مصرف 

داخلی مطرح می کنند جایگاهی در مذاکرات ندارد.
وی با بیان این هش��دار که ای��ن گونه اظهارات حاصل��ی جز تداوم 
ناکامی های آمریکا در چند س��ال گذشته که رییس جمهوری آمریکا 
نیز ب��دان اذعان کرده اس��ت، نخواهد داش��ت، اعالم ک��رد: هیأت 
مذاکره کننده ایرانی اجازه نخواهد داد که دس��تاوردهای علمی مردم 
ایران خدشه دار شود و با ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها به هیچ وجه 
نخواهد گذاشت موضوع هایی خارج از موضوع هسته ای در مذاکرات 

نهایی مطرح شود.

فناوری هسته ای قابل مذاکره نیست
هشدار ظریف درباره بسته شدن فضای مذاکرات: 

خبر

در رييسجمه�وری
گــــروه

خبر
ديدارب�ادبيرکلجديد
هم�كاری زمان س�ا
اس�المیتاکي�دک�رد:
امروزحفظدماءمسلمانانوجلوگيریاز
خشونتوکشتارمسلمانان،اصلیترين
وظيفهسازمانهمكاریاسالمیاست.

به گزارش ایرنا، حجت االس��الم  والمس��لمین 
حس��ن روحانی دیروز در دیدار ایاد امین  مدنی، 
دبیرکل جدید س��ازمان همکاری های اسالمی، 

با بیان اینکه در سیاس��ت خارج��ی ایران، رابطه 
با کش��ورهای اس��المی از جمله همس��ایگان، 
از اولوی��ت باالیی برخوردار اس��ت، اظهار کرد: 
دنیای اسالم توقعات زیادی از سازمان همکاری 
اس��المی دارد و باید همه تالش کنیم و دس��ت 
به دس��ت هم دهیم تا توقعات امت اس��المی را 
برآورده س��ازیم. روحانی با خاطرنش��ان کردن 
ایام اهلل دهه فجر و بی��ان اینکه پیروزی انقالب 
اس��المی در ایران به معنی پی��روزی فکر و ایده 
اسالمی است، گفت: پیروزی انقالب اسالمی، 
پیروزی جهان اس��الم اس��ت که با وحدت ملت 

ایران به دست آمد.
وی با برشمردن ویژگی های سازمان همکاری 
اسالمی و با تاکید بر نقش دبیرخانه این سازمان 
در تعامل فعال تر با کش��ورهای موثر س��ازمان، 
اظهار کرد: همه کش��ورهای عضو سازمان باید 
به طور فعال در تصمیم گیری ها حضور داش��ته 
باش��ند. روحانی با بیان اینکه انگاره ای در جهان 
پدید آورده اند که اس��الم دین خش��ونت است، 
گفت: سازمان همکاری اسالمی باید این انگاره 
نادرست را اصالح کند و چهره رحمانی اسالم و 
پیامبر »رحمةللعالمین« را برای جهانیان تبیین 

کند؛ زیرا دشمنان اسالم، اسالم هراسی را تبلیغ 
و گروه ه��ای افراطی نیز در مق��ام عمل، اهداف 

آنان را تأمین می کنند.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر 
اینکه احترام به عقاید اس��المی در جهان اسالم 
یکی از ضروریات وحدت امت اس��المی اس��ت 
تصریح کرد: س��ازمان همکاری اس��المی باید 
صدای رس��ای وحدت امت اسالمی را به گوش 
همگان برساند و از توهین به عقاید امت اسالمی 
جلوگیری کند. روحانی در تشریح یکی دیگر از 
اهداف مهم سازمان همکاری اسالمی گفت: از 
دیگر اهداف اصلی س��ازمان همکاری اسالمی 
رهایی قدس ش��ریف و سرزمین فلسطین از زیر 
یوغ تجاوزگران و تالش برای بازگرداندن ملت 
فلسطین، بویژه آوارگان به سرزمین اصلی آنان 
است؛ زیرا قدس ش��ریف و موضوع فلسطین از 

حلقه های وحدت آفرین جهان اسالم است.
دبیرکل جدید سازمان همکاری اسالمی نیز در 
دیدار با رییس جمهوری ایران با ابراز خرسندی 
از تقارن سفرش با ایام پیروزی انقالب اسالمی 
برای  بهره گیری کامل از حمایت ها و تالش های 
جمهوری اس��المی ایران  در انج��ام وظایفش 

اظهار امیدواری کرد.
وی تاکید کرد که برای  رف��ع  اختالفات جهان 
اس��الم نیازمن��د حمای��ت جمهوری اس��المی 
ایران هس��تیم. وی خطاب به رییس جمهوری 
افزود: نظره��ای جناب عالی و ایده های ش��ما 
برای برون رف��ت جهان اس��الم از معضالت و 

گرفتاری ها را راهگشا می دانم.
دبیرکل سازمان همکاری اسالمی با بیان اینکه 
س��ازمان همکاری اس��المی نیازمن��د حمایت 
تمامی کشورهای اسالمی است، از حمایت های 
ارزشمند جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد 
و گفت: ب��رای وحدت جهان اس��الم و نزدیکی 
ملت های اسالمی باید قدم های عملی برداریم 
و گفت وگو میان دولت ها و ملت های اس��المی 

 جلوگیری از کشتار مسلمانان 
 وظیفه سازمان همکاری اسالمی  است

روحانی:

سبدکااليتانراازمغازههابگيريد
رییس شورای اصناف کشور از توزیع سبد رایگان کاال  از سوی  
واحدهای صنفی از اوایل هفته آینده خبر داد. به گزارش فارس، 
قاسم نوده فراهانی  گفت: بنا بر دستور وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توزیع سبد رایگان کاال از سوی واحدهای صنفی سراسر 
کشور انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه برای سپردن وظیفه 
توزیع س��بد رایگان کاال باید واحدهای صنفی مورد شناسایی 
قرارگیرند اظهار کرد: از روز شنبه آینده   شاهد توزیع سبد کاال 

توسط واحدهای صنفی مورد تایید اتحادیه ها خواهیم بود.

تیتر
 فرعی

ش��یخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اس��المی وفاق بحرین، در گفت وگو با صدای 
گــــروه
روسیه  از مسکو خواست همان گونه که نقش محوری در مناطق بحرانی منطقه ایفا خبــــر

می کند در مورد بحرین هم به ایفای نقش بپردازد. به گزارش شبکه المنار، وی روابط 
معارضان بحرین با روسیه را اس��تراتژیک خواند و ابراز امیدواری کرد که معارضان 
بحرینی دیدارهایی در آینده نزدیک از مس��کو داشته باش��ند. الزم به ذکر است دستگاه قضایی رژیم آل 
خلیفه 24 تن از شیعیان این کش��ور را به اتهام شرکت در تظاهرات، به تحمل 3 تا 5 سال حبس محکوم 
کرد. یک منبع قضایی رژیم آل خلیفه  هم اعالم کرد 23 تن از ش��یعیان این کش��ور محکوم به 35 سال 
حبس ش��ده اند. بحرین در آس��تانه س��ومین س��الگرد قیام تحت رهبری ش��یعیان علیه رژیم آل خلیفه 
محکومیت های حبس سنگین تری برای توهین کنندگان به ملک حمد اعالم کرد. درمتمم قانون جزایی 
س��ال 1976 گفته شده است اهانت علنی به شاه، پرچم یا نش��ان ملی بحرین حداقل یک سال وحداکثر 
هفت س��ال محکومیت حبس به اضافه یک جریمه 26 هزار دالری خواهد داش��ت. از عربستان نیز خبر 
مي رسد سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعالم کرد، قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان 

ابزاری جدید برای نقض حقوق بشر در این کشور است. 
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود اعالم کرد: قانون جدیدی که در خصوص 
مبارزه با تروریس��م در عربستان با عنوان »قانون جرایم تروریسم و حمایت از آ نها« تصویب و از آغاز ماه 

جاری در این کشور اجرا شد، به مثابه یک ابزار جدید برای نقض حقوق بشر در عربستان است. 
س��عید بومدوحه، معاون مدیر بخش خاورمیانه و ش��مال آفریقا در عفو بین الملل در این خصوص گفت: 
مقامات عربستان از این قانون برای سرپوش گذاشتن بر افزایش توان خود برای سرکوب مخالفت های 
مسالمت آمیز و فعاالن حقوق بشر استفاده می کنند. روزنامه تایمز چاپ انگلیس نیز نوشت که عربستان 
منش��ا پول و تامین جنگجو برای خطرناکترین گروه های مس��لح درخارج از این کشور است و مسئوالن 
سعودی رفتار وحشیانه ای با زنان و زندانیان در سایه رویکرد قرون وسطایی در این کشور دارند. پایگاه رای 
الیوم نیز در گزارشی نوشت: درحالی که ملت عربستان مخالف روابط با اسرائیل هستند، به نظر می رسد که 
ترکی فیصل، رئیس س��ابق دستگاه اطالعاتی و نامزد  اصلی تصدی پست وزارت امور خارجه عربستان، 
مامور عادی س��ازی روابط ریاض با تل آویو شده است. به نظر می رسد که ترکی فیصل که سابقه سفارت 
در لندن و واش��نگتن را در کارنامه اش دارد از س��وی دولت خود مامور پیگیری پرونده روابط عربستان و 
اس��رائیل است. این امر از مالقات های متعدد او با مس��ئوالن صهیونیستی نمایان است که آخرین مورد 
مالقات با زیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و مسئول پرونده مذاکرات اسرائیل با تشکیالت خودگردان 

فلسطین در حاشیه اجالس امنیتی مونیخ بود.

سكوتکشورهايغربيدربرابرجناياتآلخليفهدرحاليادامهداردکهمخالفان
بحرينیخواستارآنشدهاندکهروسيهدرحلبحرانبحرينهمنقشمثبتايفا
کند.دبيرکلجمعيتاسالمیوفاقبحرينازمسكوخواستتادرموردحلبحران

بحريننقشمحوریداشتهباشد.

پس از این حکم ربیعی به میان خبرنگاران آمد و به سؤال های آنان در این زمینه پاسخ 
گــــروه
داد. وی شایعات منتشر ش��ده مبنی بر کشته شدن دو نفر در صف های تحویل سبد خبــــر

کاال را تکذی��ب کرد و گفت: من گزارش هایی را  که در این باره مطرح ش��ده بود، با 
وس��واس دنبال کردم؛ یک نفر که سنی بالغ بر 86 سال داش��ته در خارج از صف به 

رحمت خدا رفته است که ارتباطی به این موضوع ندارد.
وزی��ر کار در توضیح اهداف دولت برای توزیع س��بد کاال بی��ن مردم، امنیت غذای��ی و مقابله با فقر را از 
سیاس��ت های مهم دولت تدبیر و امید خواند و گفت: بررس��ی ها نشان داد که سبد خرید خانوار ها چنان با 
مشکالت مواجه اس��ت که گاهی پول نقد در برخی از خانوار ها به مواد غذایی تبدیل نمی شود؛ از این رو 

دولت سیاست هایی را در این زمینه پیش بینی کرد.
ربیعی با اذعان به مشکالت پیش آمده در ارائه سبد کاال ها عنوان کرد: برخی از اتفاقات ناشی از این بود که 
ما پیش بینی نکرده بودیم مردم با این سرعت به صف ها می روند. عالوه بر این باید تعداد درگاه هایی که 
توزیع کننده این کاال ها بودند باید افزایش پیدا می کرد. وزیر کار با اظهار تأسف از اینکه در برخی از موارد 
از 8  درگاه تنها 2 درگاه فعال ش��د که چنین صف هایی را به وجود آورد اعالم کرد که اکنون حدود 8 هزار 
درگاه برای توزیع سبد کاال فعال هستند و قرار است این تعداد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به 23 درگاه پوز افزایش یابد.   محمدباقر نوبخت، س��خنگوی دولت نیز که خبر دستور رییس جمهوری 
به ربیعی برای ساماندهی اوضاع توزیع سبد کاال را به خبرنگاران داده بود، بر عزم جدی دولت برای رفع 
مشکالت به وجود آمده تاکید و اظهار امیدواری کرد با مدیریت صحیح مشکالتی که در راستای اجرای 
این موضوع پیش آمده اس��ت، حل ش��ود. وی همچنین از مردم خواس��ت برای رفع این مشکل با دولت 
همکاری کنند.  سخنگوی دولت با درخواست از مردم برای اینکه برای دریافت سبد کاال با تأنی بیشتری 
اقدام کنند، گفت: برای دولت قابل قبول نیس��ت که در روند توسعه، عده ای زیر چرخ های توسعه آسیب 
ببینند؛ توزیع سبد کاال در راستای حمایت از امنیت غذایی مردم صورت گرفت و البته نواقصی داشت که 

همان طور که گفتیم، تالش می شود این نواقص برطرف شود.
وی همچنین از رسانه هایی که مشکالت این توزیع سبد کاال را منتقل کردند، تشکر کرد و افزود: برخی 
رسانه ها نیز بیش نمایی کردند که البته به آنها توصیه می کنیم به جای بیش نمایی، در راستای واقع نمایی 

حرکت کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه »توجه به سفره خانوارهای کم درآمد یک سیاست دائم و مستمر برای دولت 
تدبیر و امید است«، گفت: ما توزیع سبد کاال را به همان ترتیبی که گفتیم، ادامه می دهیم و قطع نمی کنیم؛ 
اما روش ها را اصالح و به گونه ای عمل می کنیم که در هر دفعه از توزیع با مشکالت کمتری روبه رو شویم.

اعتراضهابهروشتوزيعس�بدکاالنتيجهبخشش�دورييسجمهوریديروزدر
جلسههيأتدولتعلیربيعی،وزيرتعاون،کارورفاهاجتماعیرامسئولساماندهی
توزيعسبدکاال،ايجادوحدتمديريتواطالعرسانیبيندووزارتخانهصنعت،معدن

وتجارتوتعاون،کارورفاهاجتماعیکرد.

ايفاینقشسوريهدربحرينوزيرکارمسئولرسيدگیشد
 مخالفان بحرینی  خواستار شدند ؛تالش دولت برای رفع اوضاع نابسامان توزیع سبد کاال؛ 



نظام نیمه آزادی
در قانون مجازات اسالمی

زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. 
نظریه های مختلف کیفری فواید و مض��رات فراوانی را برای این 
مجازات برش��مرده اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری 
تالش می کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان 
برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات 

برای اصالح مجرم بیفزایند. 
نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که 
در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دایمی بر 
او تاکید می شود. این روش از یک سو ثبات خانوادگی مجرم را حفظ 
کرده و اصل فردی بودن مجازات ها را تضمین می کند و از س��وی 
دیگر اصالح گام به گام مجرم را در دس��تور کار قرار می دهد. نظام 
نیمه آزادی یکی از نهادهایی اس��ت که قوانین کیفری نظام های 
مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه ای که آنان کمترین 
فاصله را از اجتماع گرفته و بیش��ترین فایده را برای اجتماع داشته 

باشند، استفاده کرده اند. 
فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 
نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 55 این 
قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه ای دانسته که براساس آن محکوم 
می تواند در زمان اجرای حکم حبس،  فعالیت های آموزشی، حرفه 
آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. در این 
ماده نظارتی مس��تمر برای اجرای این ش��یوه در نظر گرفته شده و 
مقرر شده است که اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی 
صورت گیرد که در س��ازمان زندانها و اقدام��ات تامینی و تربیتی 

تاسیس می شود. 
ماده 56 این قانون نیز محدوده تصمیم گیری قضات را برای حکم 
به نظام نیم��ه آزادی برای مجرمان مش��خص کرده و محکومان 
قطعی به حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 را مش��روط به گذش��ت 
شاکی، سپردن تامین مناس��ب، عهد به انجام یک فعالیت شغلی، 
مش��ارکت در ادامه زندگ��ی خانوادگی و درمان اعتی��اد یا بیماری 

محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرارداده است. 
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی را که دوره حبس آنان 
به میانه رسیده نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان 
نیز می توانند در ط��ی دوره تحمل مجازات در ص��ورت دارا بودن 
ش��رایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاض��ا کنند و دادگاه 

موظف به رسیدگی خواهد بود. 
در نظام نیمه آزادی کس��ی که محکوم ب��ه تحمل حبس در مدت 
مشخص می شود، در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل 
می ش��ود. به طور مثال محکوم شب ها در زندان است و یک زمان 
مش��خصی را در بیرون از زندان می گذراند و یا در روزهای تعطیل 

به زندان می رود. 
قاعدتا باید این نظ��ام جدید کیفری را مثب��ت ارزیابی کرد، زیرا با 
اعمال این ش��یوه، هم فرد تحمل کیفر می کند و هم دچار مضرات 
و گرفتاری های زندان نمی ش��ود. س��ایر کش��ورها نیز روز به روز 
روش های جدیدی برای اصالح نظ��ام کیفری حبس محور روی 

می آورند. 
در نظام نیمه آزادی مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
افرادی که محکوم به حبس های سبک هستند، می توانند در ضمن 
حبس،  فعالیت های دیگری را نیز در بیرون از زندان اجراکنند. یعنی 
نهادی در زندان تاس��یس می شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه 
آزادی است و افرادی که مشمول مقررات این نظام می شوند زیر نظر 
این مرک��ز فعالیت می کنند. اعمال نظام نیمه آزادی به حبس های 
تعزیری 5، 6 و 7 مربوط می ش��ود. ماده 56 قانون جدید با تاکید بر 
اینک��ه از نظام نیمه آزادی فقط در حبس ه��ای تعزیری درجه 5 تا 
7 می توان اس��تفاده کرد عنوان می کند که دادگاه حکم دهنده به 
مج��ازات تعزیری می تواند با تضمین،  تعهد و یا برای فعالیت هایی 
مانن��د ترک درمان اعتیاد ی��ا بیماری، مش��ارکت در ادامه زندگی 
خانوادگ��ی و ... محکوم را با رضایت خ��ودش تحت حمایت نظام 

نیمه آزادی درآورد. 
در واقع قانون جدید با پیش بین��ی چنین وضعیتی به دنبال فردی 
کردن مجازات ه��ا در نظام کیفری اس��ت با توجه به اس��تفاده از 
نهادهای نوینی از جمله نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعویق صدور 
حکم، معافیت از کیفر و ... در قانون جدید می توان ش��اهد کاهش 

جدی مضرات مجازات حبس در جامعه بود. 
در قانون مجازات اسالمی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و 
بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسی نوین، نظام نیمه آزادی 
به منظور حمایت از ش��خص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه  
را به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان 
به این نهاد حقوقی شده است چش��م انداز روشنی را از اجرای این 

نهاد حقوقی پیش روی صاحبنظران قرارداده است. 
 در پایان باید گفت که پیش بینی نهادی چون نظام نیمه آزادی در 
قانون مجازات اسالمی از جمله اقدامات ارزنده ای است که با هدف 
عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس زدایی بوده 
و مبتنی بر رویکرد اصالح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه 

او به جامعه مورد توجه تدوین کنندگان قانون قرار گرفته است.

* پژوهشگر حوزه جزا و جرم شناسی

 پنجشنبه 
  17بهمن1392

 شماره  3003
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  قضـایی  

 پیشرفت های چشمگیر 
دستگاه قضا 

س��خنگوی کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس 
گفت: دستگاه قضایی پس از انقالب پیشرفت های 
چش��مگیری داش��ته اس��ت. به گ��زارش فارس، 
محمدعلی اسفنانی با گرامی داشت ایام دهه فجر، به تفاوت های دستگاه 
قضایی در قبل و بعد از انقالب اشاره کرد و گفت: پیش از انقالب نظام حاکم، 
اس��المی نبود و به همین علت هم قوانین در کشور با دین و شرع مغایرت 
داشت. وی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری 
اسالمی، قوانین قبلی کنار گذاشته ش��د و قوانین جدید، هماهنگ با دین 

مبین اسالم جایگزین شد.

 22 بهمن 
نمایش قدرت انقالب

معاون وزیر دادگستری گفت: حضور گسترده مردم 
ای��ران در راهپیمایی 22 بهمن ضم��ن به نمایش 
گذاش��تن دفاع از آرمان های انقالب، پش��توانه ای 
بزرگ برای دیپلماس��ی خارجی اس��ت. به گزارش ایرنا، »علی مژده ای« 
اظهار کرد: حضور باش��کوه م��ردم در تمام صحنه های انقالب نش��انگر 
پایداری و وفاداری آنان به نظام جمهوری اس��المی است. رییس سازمان 
تعزیرات حکومتی با بیان اینکه امس��ال نیز چون سال های گذشته شاهد 
حضور گس��ترده ملت در راهپیمایی 22 بهمن خواهیم ب��ود، افزود: مردم 
در 35 سال گذشته نقش آفرینی های جدی در عرصه های مختلف کشور 
داشته اند و همیشه پیرو آرمان های امام راحل و حافظ دستاوردهای انقالب 

اسالمی بوده و هستند.

 تالش برای کاهش ورودی 
پرونده ها 

رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس گفت: آمار 
صلح و س��ازش در شهرس��تان کازرون 10 درصد 
است که نسبت به شهرستان های دیگر این استان 
قابل مقایسه نیست و در رده بس��یار پایینی قرار دارد. ذبیح اهلل خدائیان در 
مراس��می با عنوان جشن انقالب با بیان اینکه با وجود تالش های صورت 
گرفته در زمینه کاهش اطاله دادرس��ی، ورودی پرونده به دستگاه قضایی 
این استان همچنان باالس��ت، گفت: میانگین ورودی پرونده به هر شعبه 
در دادگستری های اس��تان فارس 180 پرونده بوده که آمار باالیی است و 

مسئوالن در کاهش آن باید همت گمارند. 

 ضرورت آشنایی مردم با 

مسایل حقوقی 
رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: مردم 
باید با مسایل حقوقی آشنا شوند و در این زمینه نیاز 
به سرمایه گذاری بیشتری داریم. نوراهلل قدرتی ادامه 
داد: برگزاری نشس��ت های خبری با اصحاب رسانه، حضور در 14 برنامه 
صدا و سیما، تولید 417 برنامه از سوی صدا و سیما با 2 هزار و 725 دقیقه، 
آموزش قانون و مهارت های زندگی در مراکز آموزش عالی و برگزاری این 
آموزش های برای 2 هزار دختر دانش آموز مقطع متوسطه از جمله فعالیت  
آگاه سازی مردم است. به گفته وی 50 درصد از پرونده های حقوقی استان 

را در حوزه دعاوی خانوادگی  است.

 قضایی 
اخبار

   تأکید بر پیشرفت های قوه قضاییه
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه از نظر ساختار، 
تش��کیالت و همچنین در مقام عمل یعنی ایج��اد امنیت، مبارزه با 
فساد و احقاق حق، پیش��رفت های قابل توجهی داشته است ،اظهار 
کرد: پاالیش قوانین قضایی از جمله قانون مجازات اسالمی و آیین 
دادرس��ی کیفری و ده ها قانون از دیگر دس��تاوردهای نظام قضایی 
کشور اس��ت که همه این دستاوردها مرهون تالش های مسئوالن 
عالی قضایی و همه قضات و کارکنان دس��تگاه قضایی در 35 سال 

گذشته بوده است.
وی حمالت ضدانقالب و عملکرد نظام قضایی کشور را نشانه ای بر 
» صحت مس��یر حرکت « قوه قضاییه و اهمیت جایگاه آن در نظام 
جمهوری اسالمی خواند و تأکید کرد: دستگاه قضا در ایجاد امنیت و 
جلوگیری از مفاسد پیشگام است به همین دلیل برخی از ضدانقالب 
خارج نشین به منظور سس��ت کردن پایه های نظام، این دستگاه را 
مورد هدف ق��رار داده اند بنابراین  برخی از آن��ان توصیه می کنند تا 

جهت حمالت به سوی قوه قضاییه باشد.
رییس قوه قضاییه ب��ا بیان اینکه » تخریب ق��وه قضاییه، در اصل 
تخریب نظام است « افزود: دستگاه قضایی همواره از نقد حقوقی و 
سازنده اس��تقبال می کند و اگر انتقادها را درست تشخیص دهد، بر 
مبنای آن عملکرد خود را تصحیح می کند کمااینکه در بس��یاری از 
موارد این گونه عمل کرده است، اما مسلماً نقد غیر از افترا، توهین و 

زمینه سازی برای تخریب نظام است.
وی اف��زود: البته از ضدانق��الب انتظاری جز تخریب نیس��ت اما از 
ش��خصیت ها و رس��انه های داخلی توقع نداریم که همان ادعاها را 

تکرار کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه با صالبت در »مسیر 
صحیح خود« حرکت خواهد کرد، خطاب به مردم ایران گفت: خادمان 
شما در قوه قضاییه با همه توان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت 

گام برمی دارند و تالش دارند کاستی ها را برطرف کنند.

  انتقاد از اعالم آمار نادرست
رییس دس��تگاه قضا از اعالم و انتش��ار برخی آمارهای نادرست از 
جمله ادعای وجود 17 میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضایی 
توسط برخی مسئوالن خارج از دستگاه قضایی انتقاد کرد و افزود: هر 
چند که این آمار ناآگاهانه بیان ش��ده است اما جای این گالیه است 
که چرا بدون بررس��ی کافی، اعداد و ارقامی مطرح می شود که هیچ 
واقعیت ندارد؟ این درست است که ساالنه حدود 13 میلیون پرونده 
در دستگاه قضایی آمار می ش��ود و این فرایند ثبت در تمامی مراجع 
رسیدگی است اما باید توجه داشت در وهله نخست این آمار نشانگر 

این تعداد شکایت یا دادخواست در دستگاه قضایی نیست چون یک 
پرونده در مراحل مختلف دادرسی به ثبت می رسد و جزو آمار محسوب 
می شود بنابراین ممکن است یک شکایت در نهایت در مراجع مختلف 

ده بار ثبت شده بنابراین ده پرونده محسوب  شود.
رییس دس��تگاه قضا اظهار کرد: این گونه احتس��اب پرونده ها، علی 
االصول اشکالی ندارد ولکن باید توجه داشت که از این آمار مثاًل 13 
میلیونی استنباط نشود که 13 میلیون جرم یا حادثه حقوقی در کشور 
وجود دارد و در وهله دوم و مهمتر آنکه در هر حال وقتی 13 میلیون 
پرونده ساالنه به دستگاه قضایی وارد می شود، گاه بیش از 13 میلیون 
پرونده هم مختومه می شود. یعنی در هیچ زمانی این عدد پرونده در 
یک زمان در دستگاه قضایی جمع نمی شود. پرونده ها همچون رودی 
جاری در حال حرکتند و بنابراین ش��اید عشری از عدد مذکور هم در 

یک زمان در دستگاه قضایی انباشت نباشد.

  انقالب ایران فتح المبین بود
 آیت اهلل آمل��ی الریجانی در بخش دیگری از س��خنانش پیروزی 
انقالب اسالمی را مصداق آیه » انا فتحنا لک فتحا مبینا« دانست و 
تصریح کرد: برای کسانی که در آن زمان حضور داشتند، فشارهای 
اس��تبدادی رژیم طاغوت را لم��س می کردن��د، روش ضددینی و 
وابستگی کش��ور به غرب را مش��اهده می کردند، پیروزی انقالب 

اسالمی به معنای واقعی » فتح مبین و انقالب نور« بود.
وی با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت کنونی کش��ور پس از 
رویدادهای انقالب به دنیا آمده اند، از ارزیابی ریشه های شکل گیری 
انقالب بر اس��اس معیارهای » صوری وشکلی « انتقاد کرد و گفت: 
شاخص ارزیابی ها نمی تواند فقط به ظاهر متکی باشد و برای نمونه 
فراوانی یا کمبود ارزاق عمومی را معیار اصلی ارزیابی  انقالب تلقی 

کرد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه »بنیان، ماهیت و غایت« انقالب 
اسالمی مردم ایران به رهبری حضرت امام)ره( با دیگر انقالب های 
جهان متفاوت ب��ود، اظهار کرد: گرچه در انقالب اس��المی ایران و 
برخی انقالب های دیگر از جمله انقالب بلشویکی روسیه که منجر 
به شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی ش��د، شباهت هایی در ظاهر 
به چش��م می خورد و برای نمونه هر دو انقالب نظامی س��لطنتی را 
برچیدند، اما ماهیت انقالب ها در گروی شکل  ظاهری آنها نیست، 
بلکه بنیان های معرفت شناختی و هستی شناسانه و همچنین اهداف 
اصلی انقالب نقش تعیین کننده را در ماهیت انقالب برعهده دارند.

وی تصریح کرد: برای مومنانی که وحی الهی را پذیرفته بودند، هدف 
انقالب به وجود آوردن حکومتی برای به فعلیت رس��اندن این وحی 
الهی بود . رهبر عظیم الشأن انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

  رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دسـتگاه قضایی کشور  با همه توان همگام با انقالب به پیش می رود ، 
گــــروه
گفت: ایجاد سـاختارهای جدید، پاالیش قوانیـن قضایی، توجه ویژه به پیشـگیری از وقوع جرم و به قضــایی

کارگیری فناوری های نو در امور قضایی از جمله دسـتاوردهای حرکت رو به رشـد قوه قضاییه به شمار 
می رود. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک یوم اهلل 22 بهمن افزود: 
انقالب اسالمی در نظام قضایی کشور نیز مانند سایر بنیان های جامعه ایرانی تأثیر بسزایی بر جای گذاشته به طوری که 
از زمان مدیریت شهید آیت اهلل بهشتی تاکنون حرکت بالنده دستگاه قضایی ادامه یافته است.وی »حرکت در چارچوب 
نظام الهی « را شاخص فعالیت قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: آنچه برای جامعه الهی و معنوی ما حایز اهمیت است این 
اسـت که تصویب و اجرای قوانین قضایی کشـور منطبق با تعالیم اسالم باشد و بر اسـاس تحقق همین مطالبه عمومی 

می توانیم بفهمیم که جهت حرکت دستگاه قضا درست بوده است.

قوه قضاییه با صالبت در مسیر صحیح  خود 
حرکت خواهد کرد

آیت اهلل آملی الریجانی با انتقاد از تخریب دستگاه قضا :

  مالکیـت در شـرع 
مهدیه سیدمیرزایی

 گروه قضایی 
و  اسـالم  مقـدس 
جمهـوري  قوانیـن 
ن  ا یـر ا مي  سـال ا
بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. 
بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگري تعرض یا 
اموال وي را تخریب کند؛ بـه همین دلیل قوانین متعددي 
تصویب شـده است. برای مثال تخریب اموال دیگري در 
قانـون مجازات اسـالمي جرم تلقي و بـراي آن مجازات 
تعیین شده است. براین اسـاس تخریب نه  تنها موجب 
مسـئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب 
خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل 

مجازات است.
»غالمرضا رس��ولی«، قاضی دادس��رای جنایی، درب��اره اینکه قاضی 
براساس قانون جدید باید در جرم تخریب چه حکمی بدهد به »حمایت« 
گفت: این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب 
قرار گرفته است. البته در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 با توجه 
به ماده 14 که مجازات ها را مشخص کرده و ماده 19 که مجازات های 
تعزیری را به 8 درجه تقسیم بندی کرده و نیز مواردی که درباره تعلیق و 
تخفیف مجازات و نیز مجازات های تکمیلی و تبعی آورده است، باید گفت 
که تخریب بزهی است که فساد زیادی ایجاد می کند و حقوق خصوصی 

و دولتی را از بین می برد.

    تخریب ابنیه و اماکن تاریخی
وی افزود: م��اده 558 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 بخش 
تعزیرات در خصوص تخریب ابنیه و اماکن تاریخی است که در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده اند. بر اساس این ماده »هر کس به تمام یا قسمتی 

از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی 
که در فهرست آثار ملی  ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، 
تاسیس��ات، اش��یا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن 
مذکور که  مستقال نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، 
خرابی  وارد آورد، عالوه بر جبران خس��ارات وارده، به حبس از یک الی 
10 سال محکوم می شود.«این قاضی دادسرای جنایی اضافه کرد: این 
اموال منحصر به فرد هس��تند و اگر مجازات تعیین شده برای آن جنبه 
پیشگیرانه نداشته باش��د و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از ارتکاب 
عمل مجرمانه انصراف ندهند، کارکرد و فایده ای ندارد. زیرا یک اثر ملی 

که منحصر به فرد است، ممکن است از بین برود. 

  حبس تا 5 سال برای تخریب  کشتی و هواپیما
وی ادامه داد: همچنین بر اس��اس ماده 675 قانون مجازات اس��المی 
بخش تعزیرات »هر ک��س عمدا عمارت یا بنا یا کش��تی یا هواپیما یا 
کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مس��کونی یا معد برای سکنی  یا 
جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های 
متعل��ق به دیگ��ری را آتش بزند به حب��س از دو تا پنج س��ال  محکوم 
می شود.« این ماده تخریب عمدی بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه و انبار را 
با تخریب جنگل، درخت و خرمن همردیف قرار داده است. در حالی که 

بین تخریب این موارد تفاوت وجود دارد.
رس��ولی با بیان اینکه این قبیل همردیف قرار دادن دارای ایراد اس��ت، 
افزود: به این دلیل که درباره تخریب هواپیما یا کشتی یا وسعت زیادی از 
جنگل ها 5 سال حبس مجازات بسیار کمی است اما همین میزان حبس 
برای تخریب یک خرمن بسیار زیاد است. در حقیقت قانونگذار باید اینجا 

تفکیک قایل می شد. 
وی بیان کرد: همچنین باید به این موضوع توجه کرد که مالی که مورد 
تخریب قرار می گیرد منقول است یا غیرمنقول و این مال چقدر ارزش 

دارد و تخریب چه میزانی اس��ت. در حقیقت متناس��ب با این موارد باید 
مجازات را در نظر بگیریم. اگر مجازات زیادی برای تخریب اموال ناچیز 
در نظر گرفته شود، باید مجازات کاهش یابد یا از تخفیف استفاده شود. 
در مواردی هم که میزان تخریب زیاد اس��ت و مجازات کم، با توجه به 
مجازات تکمیلی و تتمیمی، باید مجازات ها را افزایش دهند. در حقیقت 
قانونگ��ذار باید در خصوص مال مورد تخریب تجدیدنظر کند و به طور 
مثال برای تخریب اموالی مانند کش��تی و هواپیما مجازات بیشتری در 

نظر بگیرد. 

  تخریب به قصد مقابله با حکومت
این کارش��ناس قضایی در پاس��خ به اینکه اگر تخریب وسیع باشد، آیا 
می توان به گونه ای این جرم را به عنوان محاربه در نظر گرفت؟ گفت: باید 
قصد و انگیزه مرتکب را در نظر گرفت. اگر قصد و انگیزه مرتکب مقابله با 
نظام یا حکومت باشد، وسعت تخریب بی اهمیت است. در حقیقت فقط 
قصد مرتکب مالک است و میزان تخریب مهم نیست. تبصره یک ماده 
675 قانون مجازات اس��المی 1375 همین موضوع را پیش بینی کرده 
و گفته است که اگر این اعمال به قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد، 

مجازات محارب را خواهد داشت. 
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع با تفسیر مضیق که یکی از اصول 
حقوق جزاست، منافاتی ندارد؟ عنوان کرد: خیر، اگر قصد را احراز کردیم 
که به قصد مقابله با نظام و حکومت بوده و دالیل دیگر هم حاکی از این 
موضوع باشد، دیگر نمی توان به تفس��یر مضیق اقدام کرد. زیرا کشف 

حقیقت شده است.
رس��ولی با بیان اینکه مورد دیگری ک��ه در تخریب ها باید تفاوت قایل 
شد، شیوه تخریب است، اظهار کرد: یکی از شیوه های تخریب، احراق و 
آتش زدن عمدی است. آتش زدن عمدی یک بعد روانی ایجاد می کند. 
به همین دلیل در خصوص آتش زدن با ش��یوه های دیگر تخریب باید 

تفاوت قایل ش��د. در ماده 676 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
بخش تعزیرات هم میزان مجازاتی که مش��خص کرده فقط 6 ماه تا 3 
سال حبس است. اما ماده 677 همان قانون درباره تخریب ساده است 
که طبق آن اگر اش��یای منقول یا غیرمنقول دیگری را تخریب کند، 6 
ماه تا 3 س��ال حبس است. در صورتی که قانونگذار باید میزان مجازات 

را بیشتر می کرد. 

  تخریب تاسیسات زیربنایی حکومت
وی ادامه داد: ماده 687 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 بخش 
تعزیرات می گوید: هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومي 
از قبیل شبکه هاي آب و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن 
و مراکز فرکانس و ماکروویو )مخابرات( و رادیو و تلویزیون و متعلقات 
مربوط به آنها اعم ازسد و کانال و انشعاب لوله کشي و نیروگاه هاي برق 
و خط��وط انتقال نیرو و مخابرات )کابل هاي هواي یا زمیني یا نوري( و 
دستگاه هاي تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا 
با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتي یا توسط بخش خصوصي 
براي اس��تفاده عمومي ایجاد ش��ده و همچنین در عالیم راهنمایي و 
رانندگي و س��ایر عالیمي که به منظور حفظ جان اش��خاص یا تامین 
تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا 
ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاري دیگر شود بدون آنکه 
منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومي باش��د به حبس از سه ماه تا ده 

سال محکوم خواهد شد.
این کارشناس قضایی با بیان اینکه در این صورت، تاسیسات زیربنایی 
حکومت تخریب می ش��ود که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی 
خواهد شد، اضافه کرد: با این حال مالحظه می شود که قانونگذار پست 
و تلگراف و شبکه های آب و فاضالب را با موارد بسیار ناچیز مانند تخریب 

عالیم راهنمایی و رانندگی همردیف کرده است. 

ابعاد مختلف تخریب در قانون مجازات اسالمی
در گفت وگوی »حمایت« با  غالمرضا رسولی ، کارشناس قضایی بررسی شد؛

 سمانه آزادی* 
دیدگاه

 قضایی 
خبر

وزیر دادگستری: 
شعارماحق مداری است

وزیر دادگستری تاکید کرد که حرف ما با دنیای غرب این است که ما 
حق انسان را بسیار وسیع می دانیم و معتقدیم که دنیای معاصر این حق 
را ضایع کرده است و این موضوع درگیری اساسی ما با دنیای غرب است.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی در گردهمایی بزرگ 
حقوقدانان بسیجی کشور با تبریک فرا رسیدن دهه فجر گفت: انقالب ما 
با قدرت و عظمت به حیات خود ادامه داد و از آرمان ها و منافع پیروان خود 
و حقوق همراهانش دفاع کرد و حق خود را در همه عرصه های مختلف 
انقالب تثبیت و ترغیب کرد و همچنان این حرکت ادامه داد که البته 
مسیر بسیار سخت بوده، ولی دستاوردهایمان بسیار بزرگ و زیاد است.

وی با اشاره به مفهوم »حق« و با بیان اینکه این مفهوم بسیار گسترده 
اس��ت، اظهار کرد: مفهوم حق مصادیق زیادی را در بردارد و اهمیت 
واژگان بس��یار باالس��ت و ما درصددیم که این شعار را محقق کنیم. 
پورمحمدی با بیان اینکه دنیای امروز شاخص خود را مدنیت معاصر 
می داند و این مدنیت بر اساس شناخت انسان و احترام به حقوق اوست، 
ادامه داد: حقوق و ش��ان انسان بسیار باالست و محور مدنیت معاصر، 

حقوق شهروندی و بشر است.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه رکن س��تون دانش حقوقی ما در ادبیات 
دینی، دانشگاه های حقوق و پژوهشکده های حقوق مان است، اظهار 
کرد: این موارد تطبیقی از مصادیق حق هستند. ما در حال حاضر بیش 
از 100 هزار فارغ التحصیل حقوق یا دانشجوی حقوق داریم و بیش از 
60 هزار پروانه وکالت ارایه کرده ایم. وی افزود: امروز متخصصان حقوق 
با تولیدات و رفتار خودشان نه تنها از حق ملت دفاع می کنند بلکه موظف 

هستند از حق انقالب و نظام دفاع کنند.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین فشار بر روی ما در زمینه حقوق بشر است، 
افزود: با این فشارها مدعیان می خواهند ما را زمین گیر کنند. در صورتی 

که شعار ما حق مداری است.

بازرسـي فوق العاده از اقدامات دسـتگاه هاي 
خدمات رسان در استان هاي برف گرفته

 در پي بارش هاي س��نگین برف و وقوع یخبندان و سرماي 
شدید در استان هاي گیالن و مازندران و بروز مشکالتي براي 
مردم این دو استان، رییس سازمان بازرسي کل کشور با صدور 
احکامي جداگانه، به بازرسان کل استان هاي گیالن و مازندران 
مأموریت داد تا به صورت فوق العاده، نحوه خدمات رس��اني 
دستگاه هاي مسئول را بررسي و نتیجه را گزارش کنند. »ناصر 
سراج« تأکید کرد: با توجه به اینکه  بارندگي هاي اخیر موجب 
بروز مش��کالتي براي اهالي مناطقي از این دو استان شده، 
مقتضي است  مسئوالن ذیربط با بررسي همه جانبه موضوع، 

گزارش الزم را تهیه و نتیجه را سریع به مرکز اعالم کنند.

تیتر 
فرعی

هم همواره از اسالم سخن می گفت و تمام حیاتش را وقف 
مردم و به فعلیت رساندن تعالیم انبیا)ع( کرد.

 وی تاکید کرد: بنابراین چنین انقالبی را نمی توان با انقالب 
مبتنی بر مارکسیسم که ضدفطرت بش��ری، وحی الهی و 

تعالیم انبیا)ع( است، مقایسه کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی خاطرنش��ان کرد: مسلمانان اعتقاد 
دارند حق تعالی که محیط بر همه عوالم است، برای هدایت 
بشر تعالیمی را فروفرستاده اس��ت. ما اعتقادمان این است 
که خداوند آیات نورانی خویش را نازل فرموده تا انس��ان ها 
را از ظلمت به نور ببرد همانط��ور که خداوند در قرآن کریم 
ُل َعلَی َعْبِدِه آَیاٍت بَیَِّناٍت لُِیْخِرَجُکم  می فرماید: ُهَو الَِّذی ُیَنِزّ

ُلَماِت إِلَی الُنّوِر . َن الُظّ ِمّ

  تفـاوت انقـالب اسـالمی بـا حرکت هـای 
آزادی خواهانه

وی در ادام��ه به تش��ریح تفاوت ماهیت انقالب اس��المی 
با حرکت ه��ای آزادی خواهان��ه مبتنی بر اندیش��ه لیبرال 
دموکراسی پرداخت و گفت: لیبرال دموکراسی که با ادعای 
آزادی بشر یک نظریه فلسفی را بنیان حرکت های اجتماعی 
قرار داده است، در عمل بمب هسته ای را می سازد، انباشت 
می کند و حتی بر س��ر مردم فرومی ریزد ام��ا رهبر انقالب 
اسالمی مبتنی بر اندیشه های الهی و به عنوان مرجع دینی  
س��اخت، انباش��ت و به کار بردن سالح هس��ته ای  را حرام 

اعالم می کند.
رییس ق��وه قضاییه ارزیابی انقالب اس��المی بر اس��اس 
ش��اخص های ظاهری را » جفا ب��ه انقالب « توصیف کرد 
و افزود: گاهی مش��اهده می ش��ود که در ارزیابی کارآمدی 
انقالب برخی از کمبوده��ا از جمله تأمین ارزاق مالک قرار 
می گیرد که این نوع ارزیابی ها جای تأسف دارد؛ البته وظیفه 
نظام اسالمی اس��ت که رفاه عمومی را هم برای آحاد ملت 
فراهم کند، اما هیچگاه نباید این موضوع ش��اخص ارزیابی 

اصلی انقالب قرار گیرد.
وی » استقالل، عزت و خودباوری « را یکی دیگر از اهداف 
انقالب اسالمی دانست و اظهار کرد: تا پیش از انقالب مردم 
ما هرگ��ز یک رأی گیری واقعی را تجرب��ه نکرده بودند، اما 
امروز مرد و زن ، پیر و جوان نه تنها از حق تعیین سرنوش��ت 
برخوردارند بلکه احس��اس وظیفه می کنندکه با بصیرت و 
بر اساس شاخص های روش��ن دینی در پای صندوق های 
رأی حاضر شوند که این خودآگاهی و خود باوری را انقالب 

اسالمی به مردم عطا کرده است.
آیت اهلل آملی الریجانی خودباوری انقالبی را پرتوی از آموزه 
قرآنی» فان العزة هلل و لرس��وله و للمومنین « خواند و گفت: 
پیام انقالب اسالمی این است که ای انسان اگر می خواهی 
در حیات خود عزیز باشی باید به جایی تکیه داشته باشی که 

منبع عزت است.
وی » فراهم شدن بستر شکوفایی استعدادها « را هدف دیگر 
انقالب و البته شاخص ارزیابی آن معرفی کرد وافزود: انقالب 
با همه فشارهای استکبار جهانی و تحریم های نظام سلطه در 
35 سال گذشته، اکنون به شکوفایی در حرکت های علمی و 
پیشرفت  در فناوری رسیده که برای دنیا خیره کننده است البته 
این شکوفایی به حوزه علمی مختص نیست بلکه جنبه های 

مدنی و سیاسی را نیز در برمی گیرد.

  امیدواریم مردم عزیز یک صداو با نشـاط در 
راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنند

رییس قوه قضاییه همچنین با توج��ه به درپیش بودن یوم 
اهلل 22 بهمن تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی های 
35 سال اخیر، افزون بر دلگرمی مسئوالن و تقویت انسجام 
ملی، پیامده��ای عظیم خارجی نیز دارد زیرا نش��ان دهنده 
اقتدار کش��ور، همدل��ی جامعه و بی تاثیر بودن فش��ارهای 

بیگانگان است.
وی افزود: امیدواریم امسال هم همه مردم عزیز ما یک صدا، 
با نشاط و با صالبت در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنند 
و ان شاءاهلل وحدتی را که از بسیاری از سالح ها در شکست 

دشمن موثرتر است، بار دیگر نشان دهند.
در ادامه این جلسه مسئوالن عالی قضایی به بحث و بررسی 
در خصوص الیحه آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب که 
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای رفع ایرادات به 
مجلس شورای اسالمی اعاده شده بود پرداختند و ادامه بحث 

به جلسه آینده موکول شد.
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 حقوقی 

پرسش و پاسخ  

در صورتی ک�ه در دعوایی، خوانده به صالحیت محلی ش�ورا 
با تقدی�م مدارک و دالی�ل ایراد کند )محل اقام�ت خوانده در 
استان محل طرح دعوا نیست( و هم زمان علیه خواهان دعوای 
متقابل در همان شعبه شورا و در کالسه جاری طرح کند؛ نحوه 
رسیدگی به هر دو دعوی به چه ترتیبی خواهد بود؟ آیا محاکم 
استان محل طرح دعوا، صالحیت رسیدگی به هر دو دعوی را 

با اوصاف فوق خواهند داشت؟
به دعوای خوانده اگر وصف تقابل داشته باشد به حکم ماده 141 قانون آیین 
دادرسی مدنی توامان با دعوای اصلی رسیدگی می شود و بر اساس ایراد خوانده 
راجع به صالحیت در دعوای اصلی، هر دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی 

کند بر تقابل نیز رسیدگی خواهد کرد.

فردی از من امضا و اثر انگشت به عنوان رسید یک سری اسناد 
گرفته اس�ت. بنده نیز پایین برگ را امضا کرده ام. حاال او متن 
ابتدای برگه را بریده و در قسمت خالی متنی مبنی بر اینکه به او 
مبلغی پول بدهکارم را نوشته است. آیا باید این پول را بپردازم 
یا باید از این فرد ش�کایت کنم؟ اگر شکایت کنم چطور ثابت 

کنم که او مرا فریب داده است؟
این اقدام به صورتی که توضیح داده اید جعل محسوب می شود و شما می توانید 

به دادسرای محل  و در قالب جعل سند شکایت کنید.

آیا س�هم االرث محک�وم علیهی که ف�وت کرده اس�ت جزو 
مستثنیات دین تلقي مي شود یا خیر؟ در صورت پاسخ منفي یا 
مثبت، استناد قانوني یا وجود راي وحدت رویه یا نظریه مشورتي 

یا اجماع فقها را اعالم کنید.
پاسخ منفی است. مطابق نظریه مشورتی شماره 7/9699-80/10/2 اداره کل 
حقوقی قوه قضاییه، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است و خانه او 
پس از مرگ او از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است و ورثه نمی توانند 
به عذر اینکه فاقد منزل مسکونی هستند آن را جزء مستثنیات دین بدانند )البته 

این نظر در مورد مال غیر منقول است.(

چنانچه خانه ای مال وراث باشد و دو نفر از وراث در آن زندگی 
 کنند و شخص ثالثی به انباری آن خانه رفت و آمد داشته باشد و 
به سبب درگیری بین وراث، اطرافیان شخص ثالث به محیط 

خانه وارد شوند؛ آیا این ورود به عنف حساب می شود؟
حیاط جزو منزل است که باز بودن در یا ذی سهم بودن در ملک، توجیه و مجوز 
قانونی برای ورود به منزل دیگری محسوب نمی شود. ورود بدون اجازه در حکم 
ورود به عنف است با وجود این، عمل مجرمانه یادشده مانند سایر جرایم نیاز به 
عنصر معنوی سوءنیت دارد که اگر قاضی آن را احراز نکند قابل تعقیب نیست.

حدود 30 س�ال پیش س�رقفلي یک باب مغ�ازه را خریداري 
کردم اما حدود 10 سال پیش مالک قبلي مجوز نوسازي گرفت 
و پش�ت مغازه را گودبرداري کرد که  متعاقبا پروژه متوقف شد 
و جواز نوس�ازي باطل شد. وی اکنون بدون تمدید جواز اقدام 
به ساخت و س�از و از ساختمان وی آب به داخل مغاز نفوذ کرده 
اس�ت. آیا مي توان از راه کیفري وی را مل�زم به اعاده به وضع 
سابق کرد و براي وی درخواست حبس داشت یا از راه حقوقي 

باید پیگیری کرد؟ 
ادعای شما بیشتر وجه حقوقی دارد تا کیفری؛ بنابراین توصیه می شود دعوای 

حقوقی مطرح کنید.

پدر ما چند سالی است فوت کرده است. یکی از برادران من از 
لحاظ ذهنی ناتوان است و به هنگام تقسیم ارث هم قیم نداشت. 
مادرم به جای او توافقنامه حاوی تقسیم ارث را امضا و سهم او 
را دریافت کرده اس�ت. حاال که من قیم برادرم شده ام چگونه 

باید حقوق او را بازپس بگیرم؟
بر اساس قانون فروش مال غیر منقول محجور منوط است به 1-رعایت غبطه 
و صالح او توسط قیم 2- تصویب دادستان. البته در صورتی که اساسا قیم وجود 
نداشته و مادر بدون داشتن سمت سهم محجور را فروخته امکان بطالن معامله 

سهمی  محجور وجود دارد.

اگ�ر مف�اد اجراییه داللت ب�ر خلع ید محلي باش�د ک�ه اموال 
محکوم علیه یا شخص ثالثي در آن باشد، چه باید کرد؟

این امر مانع اجراي حکم نمی شود. در این حالت اگر صاحب مال از بردن 
آن خودداري کند یا به او دسترسي نباشد مامور اجرا صورت تفصیلي اموال 
را صورت جلس��ه و به ترتیب زیر عمل می کند:  اسناد و اوراق بهادار مانند 
چک، سفته و... و وجوه نقد و جواهر به صندوق دادگستري یا یکي از بانک ها 
سپرده می شود.  اموال ضایع شدني یا اموالي که بهاي آنها متناسب با هزینه 
نگهداري نباشد به فروش می رس��د. در مورد سایر اموال، مامور اجرا آنها 
را در همان محل یا محل مناس��ب دیگر محفوظ نگه می دارد یا به حافظ 

می سپارد و از او رسید می گیرد.

اگر شخصی محکوم به انجام عملي باشد به عنوان مثال ملزم 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی  و انتقال رسمی  آپارتمان به 
محکوم له  بوده و محکوم علیه از انجام آن خودداري کند در این 

حالت چه باید کرد؟ 
اگر انجام عمل توسط شخص ثالثي ممکن باشد براي مثال نقاشي ساختمان، 
در این حالت محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وس��یله 
دیگ��ري انجام دهد و هزین��ه اش را از محکوم علیه دریاف��ت کند یا اصوال 
بدون انجام عمل هزینه الزم را به وس��یله دایره اجرا از محکوم علیه بگیرد. 
اما درخصوص فرض س��وال نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد 

رسمی  امضا خواهد کرد.

  ح��ق��وق��ی  

  تولد نامبارک ترافیک
همان طور که می دانیم فراوانی جمعیت ساکن در شهرها به ویژه شهرهای 
بزرگ، گستردگی محدوده شهر و پراکندگی کاربری های شهری و نهایتا 
فراوانی آمد وشد وسایل نقلیه در سطح معابر، در بسیاری از شهرها معضل 
بزرگی به  نام »ترافیک« را پدید آورده که نه تنها زندگی روزمره شهروندان 
را با مشکالت جدی مواجه ساخته است بلکه عواقب ناگوار زیست محیطی 
و اقتصادی ناش��ی از آن مانعی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و مطلوب 
شهرها محس��وب می ش��ود. این در حالی اس��ت که نتایج مطالعه ها و 
بررسی های علمی فراوان و تجربیات حاصل از اجرای طرح های موفق 
در کشورهای مختلف دنیا امروزه ثابت کرده است که حل معضل ترافیک 
بیش از آنکه با استفاده از روش های سخت افزاری از قبیل توسعه، تعریض 
و ازدیاد معابر امکان پذیر باشد، از طریق اعمال برنامه ریزی، مدیریت و با 

تکیه بر روش های نرم افزاری قابل تحقق است.

  آیا مشکل در آموزش است
به نظر می رس��د برخی از مسئوالن اصلی ترین مش��کل را در آموزش 
عمومی شهروندان در مسائل مربوط به ترافیک می دانند. آنها معتقدند 
که تمامی قوانین و مقررات الزم در این حوزه به تصویب رسیده و توسط 
دستگاه های مس��ئول در حال اجرا شدن است و اگر مردم نیز با دریافت 
آموزش های الزم به ای��ن قوانین عمل کنند و بدانند که در خیابان باید 
چگونه رفتار کنند مش��کل حل می ش��ود. به عنوان مثال رئیس پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی تهران بر این عقیده اس��ت ک��ه ارتقای فرهنگ 
ترافیک طلیعه فعالیت های ترافیکی است و اصلی ترین حلقه مفقوده در 
چرخه ترافیک، موضوع آموزش و فرهنگ سازی است. در این باره گفته 
شده است که رانندگان تاکسی به ویژه رانندگان سرویس مدارس باید با 
سایر رانندگان تفاوت داشته و از همه قانون مدارتر باشند؛ به همین دلیل از 

رانندگان تاکسی به عنوان سفیران فرهنگ ترافیک که رفتار آنها می تواند 
الگوی سایر رانندگان باشد نام برده می شود. بر این اساس اولویت اصلی 
و اساسی پلیس و اعتقاد و باور نیروی انتظامی کار بر روی ارتقای فرهنگ 

جامعه به ویژه فرهنگ ترافیک است.

  آموزش حقوق شهروندی
برخی از کارشناس��ان یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه را آموزش 
حقوق شهروندی می دانند. آنها بر این عقیده اند که اگر مردم بدانند که در 
محیط شهر چگونه باید رفتار کنند معضالتی همچون ترافیک به حداقل 
خواهد رسید. بر این اساس آموزش حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ 
حقوق شهروندی که از طریق مؤلفه هایی مثل آگاه سازی، ظرفیت سازی، 
توانمندی و ... اجرا می شود راهکاری موثر در این زمینه به شمار می رود. 
آموزش روابط شهروندی میان شهروندان تالش می کند بین گروه های 
اجتماعی یک رابطه  مناس��ب برقرار ش��ود. همچنین آموزش کمک 
می کند می��ان گروه های متفاوت اجتماعی یک گفت وگوی س��یال و 

جمعی در جریان باشد. 

  نقش قوانین و مقررات شهری
تردیدی نیست که امروزه میان الزامات مدیریت شهری در زمینه توسعه 
و بهبود وضیت حمل ونقل و ترافیک در ش��هرها، »قانون شهرداری« 
مصوب 1334 هجری شمس��ی و دیگر قوانین و مق��ررات مصوب در 
این زمینه کمی فاصله وجود دارد؛ فاصله ای که بیش از هر چیز ناشی از 
شناسایی نشدن دقیق ابعاد و جنبه های گوناگون حمل و نقل و ترافیک در 
شهرها و راهکارهای حقوقی حل این معضل به ویژه از طریق هم فکری 
و تعامل مستقیم متخصصان حمل و نقل، حقوقدانان و کارشناسان آشنا 

به این مقوله است.

    سهم قانون در حمل ونقل
در این میان سهم »قانون« به مثابه هنجارهای الزام آور و برخوردار 
از ضمانت اجرای مش��خص در توس��عه و بهبود وضع حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرها کامال مشهود و آشکار اس��ت. قوانینی که نه تنها 
متضمن شناسایی اختیارات و امکانات الزم شهرداری ها بر مدیریت 
و س��اماندهی وضع حمل و نقل و ترافیک ش��هرها به صورت موثر و 
کارآمد باشند، بلکه به تاس��یس نهادهای حقوقی مشخصی در این 

زمینه منجر شود.
متاسفانه در »قانون شهرداری« که س��نگ بنا و هسته اصلی رژیم 
حقوقی شهری در ایران محسوب می شود، به دالیل متعدد کمترین 
اثری از آنچه گفته شد مشهود نیس��ت در نتیجه الزم است هرگونه 
اص��الح و تغییر رژیم حقوقی حمل و نقل در وهله نخس��ت از قانون 

شهرداری آغاز شود.

  مدیریت واحد شهری، حالل مشکالت ترافیک
حل معض��ل ترافیک ش��هرها بدون هم��کاری همه جانب��ه مراجع و 
دس��تگاه های تصمیم گیر و اجرایی مرتبط با حمل ونقل و ترافیک شهر 
در همه سطوح ملی و محلی و با تکیه بر مالحظات علمی و کارشناسی 
قاب��ل تصور نخواهد بود. تحقق این مهم بیش از هر چیز نیازمند تدارک 
سازوکارهای الزم به ویژه تحقق »مدیریت واحد یا یکپارچه ترافیکی« 
اس��ت. این اتفاق از یک طرف تضمین کنن��ده حفظ موجودیت، هویت 
قانونی و س��ازمانی دستگاه های موجود و از طرف دیگر عامل شناسایی 
اختیارات و وظایف ناظر به ایجاد هماهنگی در بین عملکرد دستگاه های 
ذی ربط برای یک نهاد مسئول و پاسخگو اس��ت. در واقع با فقدان یک 
نهاد مسئول و پاسخگو در قبال تمامی شئون امور حمل ونقل و ترافیک 
و قرارداشتن بخشی از مدیریت این فرایند در اختیار هر یک از نهادهای 
ذی ربط، »مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل« در شهرها فاقد کارآمدی و 
تاثیر  الزم خواهد بود. به نظر می رسد اصالح ماده 55 قانون شهرداری ها با 
تکیه بر مسئولیت اصلی شهرداری ها در زمینه »مدیریت پکپارچه یا واحد 
حمل ونقل شهری« و تنظیم روابط شهرداری با دستگاه های هم سطح و 

غیر  هم سطح ملی و محلی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

 راه های سازماندهی امور حمل و نقل
توسعه و بهبود امور حمل ونقل و ترافیک شهرها عالوه بر اصالح نظام 
مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل نیازمند »سازماندهی امور حمل و نقل« 
از طریق »مدیریت تقاضای سفرهای شهری«، »اعمال محدودیت در 
برخی سفرها در محدوده شهر«، »کنترل شبکه و افزایش بهره وری معابر«، 
»مدیریت توقف گاه ها و پارکینگ ها« و »توسعه حمل و نقل عمومی« از 
طریق »استقرار ش��بکه یکپارچه حمل و نقل عمومی«، »مدیریت امور 
خودرویی و مصرف سوخت«، »توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش های 
شهروندی« و باالخره »اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی« بر اساس 
اولویت های مدیریت شهری از طریق نظام مقابله با تخلفات حمل و نقل 
شهری وابسته به شهرداری ها خواهد بود. بدون تردید تحقق این مراتب 
نیازمند فراهم بودن امکانات، اختیارات و اتخاذ سازو کارهایی برای تحقق 
ایمنی، روانی رفت  و آمد وسایل نقلیه و حفظ محیط زیست شهری است که 

جز از طریق اصالح رژیم حقوقی موجود امکان پذیر نیست.

 کاستی های نظام حقوقی حمل ونقل شهری
نامشخص بودن محتوای حقوقی »طرح جامع حمل ونقل و ترافیک«، 
عدم تصریح ب��ه وظایف و اختیارات »ش��ورای حمل ونق��ل و ترافیک 
شهرس��تان« در قوانین و مق��ررات ذی ربط، نامش��خص بودن »نظام 
تشخیص و وصول عوارض خودرویی« و باالخره کلی بودن برخی قوانین 
مصوب مانند مواد یک و دو قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت که می توان از آن به قانون اساسی حمل ونقل درون شهری 
یاد کرد تا یک قانون برخوردار از الزامات و سازوکارهای حقوقی مشخص 
به دلیل عاری بودن از قواعد حقوقی برای مدیریت حمل ونقل و ترافیک 
شهرها، از دیگر نارسایی های بزرگ نظام حقوقی حمل ونقل شهری است 
و الزم است این کاستی ها با محوریت قانون شهرداری یا دیگر قوانین و 

مقررات مصوب مورد رفع و بازنگری اساسی قرار گیرد.

 حقوق شهروندی در حمل ونقل
همچنین توجه ویژه به »حقوق شهروندی« در فرایند مدیریت حمل ونقل 
شهری موضوع بسیار مهمی است که به هیچ وجه نباید مغفول واقع شود 
زیرا تامین و تضمین »حق دسترسی ایمن و مطمئن« در محدوده زندگی 
ش��هری از حقوق اساسی شهروندان به ش��مار می رود و البته تحقق آن 
مستلزم اهتمام همه جانبه دس��ت اندرکاران و مسئوالن است و باید این 
حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع و ترسیم دقیق و تفسیر ناپذیر 

محدودیت هایی اعمال کنند.

نقش عوامل نرم افزاری در مهار معضل ترافیک 
قانونمداری و آموزش حقوق شهروندی از راهکارهای روان شدن حمل ونقل درون شهری است

برخی از کارشناسان   یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه را آموزش حقوق 
شهروندی می دانند. آنها بر این عقیده اند که اگر مردم بدانند که در محیط شهر چگونه 

باید رفتار کنند معضالتی همچون ترافیک به حداقل خواهد رسید. بر این اساس 
آموزش حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی که از طریق مؤلفه هایی 

مثل آگاه سازی، ظرفیت سازی، توانمندی و ... اجرا می شود راهکاری موثر در این زمینه 
به شمار می رود.

شرایط کار زنان
در مواد 75 و 76 قانون کار مقرر شده است: انجام کارهاي 
خطرناک، س��خت و زیان آور و نیز حمل بار بیش��تر از حد 
مجاز با دست و بدون اس��تفاده از وسایل مکانیکي، براي 
کارگران زن ممنوع اس��ت. دس��تورالعمل و تعیین نوع و 
میزان این قبیل موارد با پیش��نهاد ش��وراي عالي کار به 
تصویب وزیر کار و امور اجتماعي خواهد رسید. مرخصي  
ب��ارداري  و زایم��ان  کارگ��ران  زن  جمعا 90 روز اس��ت . 
حتي االم��کان  45 روز از این  مرخصي  باید پس  از زایمان  
مورد اس��تفاده  قرار گیرد. براي  زایمان  توأمان  14 روز به  

مدت  مرخصي  اضافه  مي شود. 

مــــرور
قـانــون

 انضباط اجتماعی یکی از موضوعات اصلی حیطه حقوق شهروندی و معضل ترافیک یکی از اساسی ترین مسائل انضباط اجتماعی در جامعه امروز ایران است. مدیران و 
گــــروه
جامعه شناس�ان رویکردهای مختلفی در توصیف این معضل ارائه و راهکارهای متفاوتی را نیز پیشنهاد کرده اند. با وجود این به نظر می رسد بتوان تمامی این راهکارها را حقوقی

در دو حوزه خالصه کرد: حوزه اول مربوط است به حیطه نرم که شامل فرهنگ سازی و آموزش می شود و حوزه دوم شامل ایجاد زیرساخت های اجرایی و تصویب قوانین 
و مقررات الزم است.

طبق اصل 161 قانون اساس�ي، دیوان عالي کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح 
قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایي و انجام مسئولیت هایي که طبق قانون 
به آن محول مي شود تاسیس ش�ده است. رئیس دیوان عالي کشور که فردي است 
مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایي از سوي رئیس قوه  قضاییه)پس از مشورت با قضات 
دیوان عالي کش�ور( برای مدت پنج سال به این سمت منصوب مي شود. در این متن 

با وظایف و اختیارات این مرجع عالي در رسیدگي در دعاوي کیفري آشنا مي شویم.

   نحوه و کیفیت رسیدگي در دیوان عالي کشور
پس از آنکه درخواس��ت تجدیدنظرخواهي تقدیم و پرونده به دیوان عالي کشور واصل شد، رئیس 
دیوان عالي کشور یا یکي از معاونان وي پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکي از شعبه ها 
ارجاع مي کند. ش��عبه دیوان پس از دریافت پرونده براساس نوبت به پرونده ها رسیدگي خواهد کرد 
مگر در مواردي که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالي کشور یا رییس شعبه، رسیدگي 

خارج از نوبت ضروري باشد.

  تصمیمات دیوان
تصمیمات شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظرخواهي به یکي از صورت هاي  مورد اشاره  است:

رای تجدیدنظرخواهي مطابق با قوانین و دالیل موجود در پرونده اس��ت. در این حالت شعبه دیوان 
ضمن تایید رای که اصطالحا در دیوان عالي کشور ابرام نامیده مي شود پرونده را به دادگاه صادرکننده 

رای باز مي گرداند.
رای تجدیدنظر خواسته از دادگاهي صادر شده که فاقد صالحیت است یا بدون رعایت تشریفات قانوني 
و بدون توجه به دالیل و مدافعات طرفین پرونده صادر شده یا مخالف یا مغایر با شرع قانون است. در این 
حاالت، شعبه دیوان عالي رای تجدیدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زیر تصمیم مي گیرد:

اگر عملي که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا اگر 
جرم است، مشمول عفو عمومي شده یا به جهات دیگر قانوني قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض 
بال ارجاع مي شود )هرگاه دیوان عالي کشور پس از نقض دادنامه بدوي صرفا به نقض آن اکتفا کند 
و برای رسیدگي مجدد پرونده را به همان دادگاه یا دادگاه هم عرض ارجاع نکند اصطالحا این عمل 
را نقض بالارجاع گویند.(  اگر رای تجدیدنظر خواسته به صورت قرار یا حکم باشد ولي به علت نقص 
تحقیقات نقض شود، پس از نقض قرار یا حکم، پرونده برای رسیدگي مجدد به همان دادگاه صادرکننده 
رای ارجاع مي شود. در این حالت دادگاه باید از نظر دیوان عالي کشور پیروي کند یعني حسب مورد 
رسیدگي ماهیتي کند، یا پس از کامل کردن تحقیقات و برطرف کردن نقایص اعالمي از سوي دیوان 

عالي کشور رای صادر کند.
اگر رای تجدیدنظرخواسته به علت عدم صالحیت دادگاه صادرکننده نقض شود، پرونده به مرجعي که 

دیوان عالي کشور صالح تشخیص مي دهد ارسال مي شود و دادگاه اخیر الذکر مکلف است به پرونده 
رسیدگي و رای صادر کند. در غیر از موارد فوق، چنانچه دیوان عالي کشور رای تجدیدنظر خواسته 
را نقض کند، پرونده را برای رسیدگي ماهیتي به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای اولیه ارجاع 
مي کند. در این حالت ممکن است با اصطالح »رای اصراري« روبه رو شویم. دادگاه هم عرض )دوم( 
مي تواند نظر شعبه دیوان عالي کشور را نپذیرد و حسب مورد رای دادگاه اولیه را صحیح بداند یا رای 
صادر کند که با نظر شعبه دیوان عالي کشور همخواني نداشته باشد. برای مثال، دادگاه اول عمل متهم 
را قتل عمد و ش��عبه دیوان آن را قتل شبه عمدي و دادگاه هم عرض که پس از نقض دادنامه اولیه از 
سوي دیوان عالي کشور پرونده به وي ارجاع شده عمل متهم را قتل خطایي محض)خطئي( تشخیص 
دهد. در این وضعیت اگر رای دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود از چند حالت زیر خارج نیست:

الف- شعبه دیوان عالي کشور پس از رسیدگي به اعتراض، استدالل دادگاه دوم را بپذیرد که در این 
حالت رای تجدیدنظر خواسته را تایید مي کند.

ب- شعبه دیوان عالي کشور پس از رسیدگي به اعتراض، استدالل دادگاه دوم را نمي پذیرد. در این 
حالت پرونده در هیات عمومي شعب کیفري مطرح مي شود و اگر این هیات نظر شعبه دیوان را پذیرفت 
حکم صادره از دادگاه دوم را نقض و پرونده را برای رس��یدگي به ش��عبه هم عرض دادگاه دوم ارجاع 
مي کند )یعني سومین دادگاه بدوي( این دادگاه سوم مکلف است با توجه به استدالل هیات عمومي 

دیوان عالي کشور حکم صادر کند و این رای قطعي است.

دیوان عالی چگونه به پرونده های کیفری رسیدگی می کند؟

شیوه های تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع کیفری 
 تجدیدنظرخواهي از آرای صادره دادگاه هاي کیفري استان در موارد ذیل در دیوان عالي کشور به عمل مي آید: 

- جرایمي که مجازات قانوني آنها اعدام رجم و صلب است مانند جرم زناي محصن و محصنه یا جرم محاربه و افسادفی االرض
-  جرایمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد. پس اگر فردي به اتهام قطع عمدي دست دیگري یا کور کردن 
عمدي چش��م دیگري تحت تعقیب قرار گرفت و دادگاه به علت عدم تس��اوي در عضو یا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و.. حکم بر 
پرداخت دیه به جاي قصاص صادر کرد، چون مجازات قانوني عمل قصاص اس��ت، باز هم دیوان عالي کش��ور مرجع رسیدگي به درخواست 
تجدیدنظر خواهي است، گرچه مجازات قضایي یعني مجازاتي که قاضي در حکم تعیین کرده است، قصاص نیست. بنابراین مرجع رسیدگي 
به درخواست تجدیدنظرخواهي در مورد جرایمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس است مثل قتل عمدي یا قصاص عضو است مانند بریدن 
عمدي گوش دیگري یا قطع پاي دیگري و ... دیوان عالي کش��ور اس��ت. همچنین آرای صادره از دادگاه کیفري استان تهران در مورد برخي 
مقامات مانند وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمي، قضات، استانداران، فرمانداران و ... در دیوان عالي کشور قابل اعتراض و رسیدگي است.

ابعاد حقوقی انتقال خودروی لیزینگی
 برخی اوقات پیش می آید که یک نفر با ثبت نام در لیزینگ برای خرید یک خودرو مدارک آن را به اسم خود دریافت می کند ولی قبل از دریافت 
خودرو به هر دلیلی از آن پش��یمان می شود و تصمیم به فروش خودروی لیزینگی که هنوز دریافت نکرده است، می کند. این عمل با دست  به 
دس��ت کردن مدارک لیزینگی انجام می شود. ولی اگر شما هم می خواهید به عنوان خریدار چنین معامله ای را انجام دهید باید خیلی مواظب 
باش��ید و اس��ناد و مدارک تمامی مراحل و از همه مهم تر پرداخت پول ها را دریافت و نگهداری کنید. اگر می خواهید پول نقد به طرف بدهید و 
مدارک لیزینگ را دریافت کنید سعی کنید این کار را نزد دو شاهد عادل انجام دهید و طی تفاهم نامه ای اسناد دریافتی و میزان پول پرداختی 
را ذکر کنید و به امضای خود و دو ش��اهد برسانید. اگر قرار اس��ت مبالغ موضوع چک هایی را که طرف مقابل در وجه شرکت لیزینگ کشیده 
است شما واریز کنید حتما رسیدهای آن را نگهداری کنید. اگر تمامی این مدارک را داشته باشید و طرف مقابل از تنظیم سند ماشین به نام شما 
خودداری کند می توانید ش��کایت الزام به تنظیم س��ند با ارائه رسید بانکی و مدارک و نیز استشهاد از تمام مطلعان انجام دهید. البته دادگاه نیز 

می تواند با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گونه تحقیق برای روشن شدن موضوع را انجام دهد.

3000242452 پیامک:  
66729433 پیغامگیر:  

 پرسش از شما                                    پاسخ از ما



512/25آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي محمدحسین آدینه ف حسن فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه حسین حسنی دادخواستي 
به خواس��ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه111شوراي حل اختالف نیشابورارائه وبه كالسه92-309 ثبت وبراي 
روز..... مورخه92/12/18 س��اعت 4 عصروقت رسیدگي تعیین گردیده اس��ت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك 
نوبت درروزنامه كثیراالنتشاردرج مي گردد شما مي توانید قبل ازرسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه 111 
نیشابورمستقردرمجتمع شماره مركزی به نشاني خ ایستگاه مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نس��خه ثاني دادخواس��ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رس��یدگي درشورا حاضر ش��وید. در صورت عدم 

حضورغیابا رسیدگي خواهد شد 0   
دفترشعبه 111 شوراي حل اختالف نيشابور

511/32آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتش��ره درجراید بدینوسیله به محكومین1- بی بی زهره بوس��تانی 2- علی نگاری خواه كالسه 920273كه مجهول 
المكان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9209977458300483 مورخ 1392/7/27 صادره ازس��وی شعبه 53 محكوم 
علیهم متضامنا محكوم اند به 1- مبلغ2/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 547000 ریال بابت هزینه ابطال تمبروحق الدرج روزنامه 
3- خس��ارت تاخیرتادیه ازسررس��ید چك 1386/9/20 لغایت اجرای حكم برمبنای ش��اخص نرخ تورم بانك مركزی بااحتساب دایره اجرای 
احكام درحق خواهان بانك مهراقتصاد وپرداخت حق االجرائی نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محكوم علیهم می باشد ظرف ده 
روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/33آگهی ابالغ وقت رسيدگی
خواهان/خواهان ها بانك قوامین دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان حسین پیرمد شارک ف حسن به خواسته مطالبه وجه چك 
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد 
واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه كالسه 9209987458300600 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی ان 1392/12/22 
وس��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستورشورامراتب یك نوبت دریكی ازجراید كثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی 
واطالع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
دفترشعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/34آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتش��ره درجراید بدینوسیله به محكوم علیه آقای علی اكبرعراقی فرزند محمدعلی كه مجهول المكان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9209977458300301  صادره ازش��عبه 53 درپرونده كالس��ه 920036 محكوم به 1- پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 497000 ریال بابت هزینه ابطال تمبردادرسی وحق الدرج آگهی 3- پرداخت حق الوكاله وكیل 
طبق تعرفه قانونی كانون وكالی دادگستری 4- خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/1/31 الی یوم الوصول برمبنای شاخص نرخ 
تورم بانك مركزی درحق خواهان درحق تعاونی الزهرا وپرداخت نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 

منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد
511/35آگهی ابالغ اجرائيه

پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكومین آقایان عزیزشكاری بافقی فرزند علی وجواد شكاری بافقی فرزند عزیز كه مجهول 
المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9209977458300016 صادره ازشعبه 53 درپرونده شماره 910414 محكوم به 
1- مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 375000 ریال بابت ابطال تمبرودرج آگهی 3- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 
91/4/27  لغایت اجرای حكم برمبنای شاخص نرخ تورم بانك مركزی بااحتساب دایره اجرای احكام درحق تعاونی كارسازان آینده 4- پرداخت 
حق االجرائی نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده محكومین می باشد ظرف ده روزاز انتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/36آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكومین آقایان 1- هاشم شرافت خواه 2- بهرام جان كه مجهول المكان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9209977458300347 مورخ 92/5/29  صادره از شعبه 53 درپرونده شماره 920174 درخصوص دعوی 
تعاونی اعتبارفرشتگان بامدیریت آقای امید پردلی – محكومین به صورت تضامنی محكومند به پرداخت 1- مبلغ سی وپنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ 501000 ریال بابت ابطال تمبر 3- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 92/2/22 لغایت اجرای حكم برمبنای شاخص 
نرخ تورم بانك مركزی بااحتساب دایره اجرای احكام درحق خواهان 4- پرداخت حق االجرائی نیم عشردولتی درحق صندوق دولت برعهده 
محكوم علیهم می باشد ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای 

احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 كالسه:920174
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/37آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكومین آقایان محسن اسكندری نیلق فرزند خداداد – مرتضی مسگرپورطوسی فرزند 
حسین – محمد عباس زاده شهرفرزند حسن كه مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9109977458300547 
صادره ازشعبه 53 درپرونده 910481 محكوم به 1- مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 377000 ریال بابت ابطال تمبر- درج 
آگهی 3- حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی كانون وكال 4- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 91/8/8  لغایت اجرای حكم برمبنای شاخص 
نرخ تورم بانك مركزی بااحتس��اب دایره اجرای احكام درحق خواهان بانك س��ینا وپرداخت نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روزازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/38آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكوم علیه خانم فاطمه محامی فرزند حسین كه مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9209977458300239 صادره ازشعبه 53 درپرونده شماره 920108 محكوم به 1- مبلغ 50/000/000 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 471000 ریال بابت هزینه دادرسی وابطال تمبرودرج آگهی در         روزنامه 3- حق الوكاله طبق تعرفه قانونی 
كانون وكالی دادگستری 4- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 91/9/10 الی اجرای حكم براساس شاخص نرخ تورم بانك مركزی درحق 
تعاونی بدرتوس ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت 

دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/39آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكوم علیه آقای اسداهلل محمدزاده كه مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9209975600300386 مورخ 92/7/10  صادره ازشعبه 229 درپرونده شماره 920231 درخصوص دعوی بانك مهراقتصاد 
– محكوم علیه به صورت تضامنی محكومند به پرداخت 1- مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 535000 ریال بابت ابطال 
تمبرودرج آگهی 3- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 92/3/21 لغایت اجرای حكم برمبنای شاخص نرخ تورم بانك مركزی بااحتساب دایره 
اجرای احكام 4- پرداخت نیم عشردولتی برعهده محكومین است ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/40آگهی ابالغ اجرائيه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكوم علیه آقای هادی افتخاری كه مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش��ماره 9209975600300313 مورخ 92/6/6 صادره ازشعبه 229 درپرونده شماره 920126 درخصوص دعوی بانك مهراقتصاد – 
محكوم علیه به صورت تضامنی محكومند به پرداخت1- مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 2- مبلغ 475000 ریال بابت ابطال 
تمبرودرج آگهی 3- خسارت تاخیرتادیه ازسررسید چك 89/12/22 لغایت اجرای حكم برمبنای شاخص نرخ تورم بانك مركزی بااحتساب دایره 
اجرای احكام 4- پرداخت نیم عشردولتی برعهده محكومین است ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

512/41آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي محمدمهدی عارفی- مسعود عارفی فرزند احمد  فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه حمید منصوری دادخواستي 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه سوم شوراي حل اختالف تربت جام ارائه و به كالسه 92-852-3 ثبت و براي روز دوشنبه مورخه 
92/12/26  ساعت 16/15  وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج مي گردد 
شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم تربت جام مستقر در مجتمع شماره مركزی به نشانی مقابل دادگستری 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگي به عمل خواهد آمد. 
دفترشعبه 3 شوراي حل اختالف تربت جام

512/42آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگي
بدینوسیله به خانم صدیقه صباغ تجنكی فرزنداسماعیل فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه حمید منصوری دادخواستي به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما به شعبه سوم شوراي حل اختالف تربت جام ارائه و به كالسه 92-851-3 ثبت وبراي روز دوشنبه مورخه 92/12/26  ساعت 16  وقت 
رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت در روزنامه كثیر االنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم تربت جام مستقر در مجتمع شماره مركزی به نشانی مقابل دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي به عمل خواهد آمد. 

دفترشعبه 3 شوراي حل اختالف تربت جام
512/43آگهي ابالغ دادنامه 

پیروآگهي قبلی شماره 6006 مورخه92/9/20 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای 1- علی عطاردین ف محمد 2- محمدرضا بخشی ف 
عباس كالسه 920579/ح1فعال مجهول المكان ابالغ میگردد بموجب راي ش��ماره 9209975174501102-92/11/3  صادره ازشعبه اول 
دادگاه حقوقی تربت حیدریه به همراه آقایان امین مهدیزاده ف هادی وجواد حسنی اله آبادی ف غالم وبصورت تضامنی محكوم هستید به 
پرداخت مبلغ 465/811/300 ریال بابت اصل بدهی وهمچنین پرداخت سالیانه مبلغ 10درصد ازتاریخ سررسید )90/4/12( بعنوان جریمه 
تاخیرو10 درصد دیگر بعنوان وجه التزام قراردادی هردو الی یوم الوصول بعنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 982230 ریال بابت هزینه های 
دادرسی وپرداخت مبلغ 2/748/670 ریال بابت حق الوكاله وكیل درمرحله بدوی تاما وتماما درحق خواهان صندوق مهرامام رضا)ع( محكوم 
گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یك نوبت درروزنامه كثیراالنتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به 

رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تكمیال به دفترارائه نماید . 
دفترشعبه اول دادگاه حقوقی تربت حيدریه

512/44آگهي ابالغ دادنامه 
پیروآگهي قبلی شماره 6005 مورخه 92/9/20 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای سهراب رجائی فر كالسه 920584/ح1 فرزند ابراهیم 
فعال مجهول المكان ابالغ میگردد بموجب راي شماره 9209975174501095-92/11/2 صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی تربت حیدریه 
به همراه آقای علی اكبرش��یبانی نوغابی ف یارمحمد وآقای بهنام ش��یبانی نوغابی ف علی اكبر وبصورت تضامنی محكوم هستید به پرداخت 
مبلغ 59/986/967 ریال بابت اصل بدهی وهمچنین پرداخت سالیانه مبلغ 10درصد ازتاریخ سررسید )90/5/21( بعنوان جریمه تاخیرو10 
درصد دیگر بعنوان وجه التزام قراردادی هردو الی یوم الوصول بعنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/273/470 ریال بابت هزینه های دادرسی 
وپرداخت مبلغ 3/599/218 ریال بابت حق الوكاله وكیل درمرحله بدوی تاما وتماما درحق خواهان صندوق مهرامام رضا)ع( محكوم گردیده راي 
صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یك نوبت درروزنامه كثیراالنتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره 

اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تكمیال به دفترارائه نماید . 
دفترشعبه اول دادگاه حقوقی تربت حيدریه

512/45آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله به آقای محمود جعفری زاوه فرزند غالمعلی ابالغ می گردد باتوجه به اینكه درجلسه دادگاه حاضرنگردیده اید وبه موجب حكم صادره 
غیابی شماره 9209975175401639 مورخه 1392/11/6 به پرداخت مبلغ ششصد وپنج هزارتومان جریمه نقدی وتحمل 71 ضربه شالق تعزیری 

محكوم شده اید رای صادره اعتراضی دارید ظرف مدت ده روزپس ازنشرآگهی دراین دادگاه حاضرواال دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد نمود0ک
رئيس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تربت حيدریه

512/46آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي/خانم1- فاطمه آذرنوش 2- بهرام تاج بخش ریگی3- بهزاد تاج بخش ریگی 4- مریم تاج بخش ریگی 5- ملیحه تاج بخش 
ریگی 6- ماریا تاج بخش ریگی 7- ماندانا تاج بخش ریگی  فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه سیدمحمود موسوی نژاد دادخواستي به خواسته 
تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه سوم شوراي حل اختالف بردسكن ارائه وبه كالسه 305-92 ثبت و براي روزسه شنبه مورخه 92/12/20 ساعت 
4 عصروقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت درروزنامه كثیراالنتشاردرج مي گردد شما مي توانید قبل 
ازرسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم بردسكن مستقردرمجتمع شماره بردسكن به نشاني خ قائم مجتمع شوراها مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رسیدگي درشورا حاضر شوید. درصورت عدم حضورغیابا رسیدگي خواهد شد 0   
دفترشعبه سوم شوراي حل اختالف بردسکن 

512/47آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهی های قبلی به آقایان محس��ن اسپندارومحمد خیرام كه فعال مجهول المكان می باشند ابالغ می شود كه درمورد 
شكایت فرهاد خالقیان علیه شما دایربرتنظیم سند وانتقال آن به موجب حكم شماره 22-325 مورخ 92/10/30 درپرونده كالسه 92-176-ح6 
محكوم به تنظیم سند موتورسیكلت 125 به شماره 31811 مشهد 14 به نام خواهان )فرهاد خالقیان( گردیده مراتب بدینوسیله درروزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد .
دفترشعبه 6 شورای حل اختالف درگز

512/48آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به خانم لیال همتی فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواست قربان كامیاب علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه به مبلغ پنج میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی بموجب حكم شماره 126-13-92/4/22 در پرونده كالسه 599-91 
ش اول خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به انضمام سی وپنج هزارریال هزینه دادرسی درحق خواهان محكوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج درروزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه اول شوراي حل اختالف درگز

512/49آگهی ابالغ دادنامه
پیروآگهی مورخه 92/9/7 ازطریق روزنامه حمایت به خوانده آقای محمد پرتویی ف غضنفر فعال مجهول المكان ابالغ می گردد درخصوص 
دادخواست سهیال مقیمی ف محمدرضا به نشانی خواف بوستان پ 11 درخصوص پرونده كالسه شماره 92-438-49 مطروحه درشورای حل 
اختالف شهرستان خواف شعبه 49 به موجب دادنامه شماره 484 مورخه 92/10/23 مستندا به مواد 466 و490 قانون مدنی ومواد 19 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 229000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ..... 
بابت حق الوكاله وكیل درحق خواهان محكوم شده اید واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روزپس ازانتشارآگهی قابل واخواهی 
درهمین شورا وسپس ظرف مدت 20 روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی درمحاكم حوزه قضایی شهرستان خواف می 

باشد می توانید درمهلت مقرربه دفترشورامراجعه ضمن اعالم آدرس دقیق خود نسخه ای ازدادنامه را اخذ نمائید .  
رئيس شعبه 49 شورای حل اختالف خواف

512/50آگهی ابالغ دادنامه
پیروآگهی مورخه 92/9/7 ازطریق روزنامه حمایت به خوانده آقای محمد پرتویی ف غضنفر فعال مجهول المكان ابالغ می گردد درخصوص 
دادخواست عبدالعزیزمقیمی ف محمدرضا به نشانی خواف بوستان پ 11 درخصوص پرونده كالسه شماره 92-439-49 مطروحه درشورای حل 
اختالف شهرستان خواف شعبه 49 به موجب دادنامه شماره 485 مورخه 92/10/23 مستندا به مواد 466 و490 قانون مدنی ومواد 19 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 25000000 ریال )بیست وپنج میلیون ریال( بابت اصل 
خواسته ومبلغ 23500 بابت هزینه دادرسی ومبلغ ..... بابت حق الوكاله وكیل درحق خواهان محكوم شده اید واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف 
مدت 20 روزپس ازانتشار آگهی قابل واخواهی درهمین شورا وسپس ظرف مدت 20 روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی درمحاكم 

حوزه قضایی شهرستان خواف می باشد می توانید درمهلت مقرربه دفترشورامراجعه ضمن اعالم آدرس دقیق خود نسخه ای ازدادنامه را اخذ نمائید .  
رئيس شعبه 49 شورای حل اختالف خواف

511/51آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي امیركریمی مشهد ریزه فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست شركت سهامی 
زمزم متعلق به بنیاد مس��تضعفان علیه ش��ما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم  ش��ماره 9209975110500869 در پرونده كالسه 
920402-5  به پرداخت مبلغ 45/800/000 ریال بابت اصل خواسته ونیزپرداخت هزینه های دادرسی وهمچنین خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید براساس شاخص نرخ تورم محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 5 دادگاه عمومي مشهد

512/22سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکيت
نظربه اینکه آقاي قربانعلی اصالحی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي 
کتبي جهت دریافت س�ند مالکيت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي اس�ت سند 
مالکيت ششدانگ یکباب منزل پالک11فرعی از860 و861 – اصلی واقع دربخش13 مشهد شهرستان 
تربت جام که متعلق به وي ميباشد بعلت جابجایی مفقود گردیده است بابررسي دفترامالک معلوم 
ش�د س�ند مالکيت اوليه ذیل ثبت 55432 صفحه 263 دفتر285 به نام وی صادروتسليم گردیده 
وسابقه رهن وبازداشت مشاهده نگردید دفترامالک وپرونده ثبتی بيش ازاین حکایتی ندارد لذا به 
اس�تناد تبصره یك ماده120 آئين نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرميگردد هر کس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده یا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود باشد بایستي 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض کتبي خود را به پيوست اصل سند مالکيت یا 
سند معامله رسمي به این اداره تسليم نماید بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکيت 

المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهدشد0 تاریخ انتشار: 92/11/17
رئيس ثبت اسنادوامالک تربت جام- عباس مباشری

511/23آگهي مزایده غيرمنقول
بموجب پرونده كالسه اجرایي صادره ازشعبه 48 دادگاه عمومي مشهد به شماره ثبت احكام 910340-12/48 حكم 
به فروش ماترک مرحوم مجید معین پورصادرگردیده اس��ت كه به ش��رح ذیل ارزیابی ومقررگردید درتاریخ 92/12/12 
س��اعت 9 الي 10 صبح درمحل دفتراجراي احكام مدني مجتمع قضایي ش��هید مطهري مشهد واقع دربلوارشفا نبش 
شفاي30ازطریق مزایده حضوري با حضورنماینده دادستان به فروش برسد مزایده ازقیمت كارشناسي شروع وبه كساني 
كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد طالبین به خرید مي توانند پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده جهت 
بازدید ازاموال به اجراي احكام مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازاموال داده شود ضمنا به استناد ماده 129 ق اجراي 
احكام مدني كس��اني كه مایل به شركت درجلسه مزایده مي باش��ند درروز برگزاري مزایده مي بایست ده درصد مبلغ 
كارشناس��ي ش��ده را في المجلس ارائه نمایند وبرنده مزایده باید ده درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده 
به صندوق دادگستري واریزنمایند كلیه بدهي هاي معوقه به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند به عهده خریدارتخلیه 
وتحویل ملك تابع مقررات خواهد بود . شرح اموال مزایده:ششدانگ یك واحد اپارتمان به شماره پالک ثبتی باقیمانده881 
فرعی از4 اصلی به شماره ثبت 79662 بخش 9 مشهد واقع درمشهد بلوارفلسطین فلسطین 26 بعدازچهارراه سوم پالک 
82 آپارتمان درطبقه چهارم به مساحت 163/53 مترمربع كه 5/16 كه ان تراس سقف از یك مجموعه 5 واحدی وانباری 
به مساحت 4/92 مترمربع دارای امتیازات آب وبرق وگاز ارزش ششدانگ آپارتمان 6/000/000/000 ریال به فروش می 

رسد مورد مزایده 3 دانگ مشاع از آپارتمان موصوف به مبلغ 3/000/000/000 ریال می باشد 0  
دادورزاجراي احکام مجتمع قضایي شهيد مطهري مشهد – پورمحمودی

511/24آگهي مزایده اموال منقول وغيرمنقول 
به موجب پرونده كالس��ه اجرائي920093-102-7 صادره ازش��عبه دادگاه عمومي مشهد به آقای1- باقرشكوهی 
كالفچی2- جواد شكوهی كالفچی محكوم است به پرداخت 6/704/265/398 ریال در حق آقای مسعود كاظمی ومبلغ 
116382614 ریال نیم عشردولتی نظربه اینكه محكوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامي نكرده اند حسب تقاضاي 
محكوم له اموالي به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسي و نیم عشر دولتي توقیف توسط كارشناس رسمي 
دادگستري بشرح ذیل ارزیابي و مقرر گردیده درتاریخ 92/12/13 ازساعت 9 الي 10 صبح در محل مجتمع قضایي شهید 
بهشتي مشهد دفتراجراي احكام مدنی شعبه  ازطریق مزایده حضوري بفروش برسد مزایده از قیمت ارزیابي شده شروع و 
به كسانیكه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت كسب اطالع بیشتر پنج روز قبل 
ازبرگزاري مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال/محل داده شود. ضمنا حداقل10درصد از بهاي مورد 
مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد.هزینه های تنظیم سند ونقل وانتقال بافروشنده بدهی های معوقه ونقل وانتقال 
امتیاز وتخلیه تابع مقررات قانونی وارتباطی به این اجراء ندارد 0 شرح اموال مورد مزایده:یك باب مغازه دارای پالک ثبتی 
شماره 22 فرعی مجزی شده ازپالک تجمیعی باقیمانده 614 و 615 ویك فرعی از617 و 618 و 629 وباقیمانده630 
و631 ویك فرعی از630 اصلی واقع دربخش یك مشهد به مساحت حدود 28 مترمربع بادهانه حدود2/30 متروارتفاع 
حدود3/50 متركف مغازه س��نگ وس��قف ها باپنل جویی پوش��یده ودارای كولرگازی وبنا دارای امتیازبرق واقع دربلوار 
مدرس مجتمع تجاری نگین طبقه همكف انتهای مجتمع سمت چپ لذا ارزش سرقفلی واعیان وعرصه باتوجه به نظریه 
ش��ماره 135/208121-92/8/30 كارشناس رسمی دادگستری مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد میلیون 
تومان برآورد گردید.كه كل س��رقفلی به فروش ومزایده گذاش��ته می شود ضمنا مشخصات كاملتردرنظریه كارشناسی 

ضم پرونده می باشد  
اجراي احکام مجتمع شهيد بهشتي مشهد

512/26آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي محمدحسین آدینه ف حسن فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه حسین حسنی دادخواستي 
به خواس��ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه111شوراي حل اختالف نیشابورارائه وبه كالسه92-310 ثبت وبراي 
روز..... مورخه92/12/18 س��اعت 4/30 عصروقت رس��یدگي تعیین گردیده اس��ت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
یك نوبت درروزنامه كثیراالنتشاردرج مي گردد شما مي توانید قبل ازرسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه 
111 نیشابورمستقردرمجتمع شماره مركزی به نشاني خ ایستگاه مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رسیدگي درشورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضورغیابا رسیدگي خواهد شد 0   
دفترشعبه 111 شوراي حل اختالف نيشابور

512/27آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي محمدحسین ادینه ف حسن فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه حسین حسنی دادخواستي 
به خواس��ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه115شوراي حل اختالف نیشابورارائه وبه كالسه92-405 ثبت وبراي 
روزسه شنبه مورخه92/12/18 ساعت 5/30 عصروقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
یك نوبت درروزنامه كثیراالنتشاردرج مي گردد شما مي توانید قبل ازرسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه 
115 نیشابورمستقردرمجتمع شماره مركزی به نشاني خ ایستگاه مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رسیدگي درشورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضورغیابا رسیدگي خواهد شد 0   
دفترشعبه 115 شوراي حل اختالف نيشابور

512/28آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي الهیارشیرنژاد ف علی خان فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه سیدمحمد حسینی جهان آبادی 
دادخواستي به خواسته مطالبه چك 52119-0365529 به طرفیت شما به شعبه10شوراي حل اختالف سبزوارارائه وبه 
كالس��ه429-92 ثبت و براي روز...... مورخه92/12/21 ساعت 16/45 وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد 
ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت درروزنامه كثیراالنتش��اردرج مي گردد ش��ما مي توانید قبل ازرس��یدگي به دبیرخانه 
شوراي حل اختالف شعبه 10 سبزوار مستقر در مجتمع شماره مركزی به نشاني 4 راه مدرس مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررجهت رسیدگي درشورا حاضر شوید. درصورت عدم 

حضورغیابا رسیدگي خواهد شد 0   
دفترشعبه 10 شوراي حل اختالف سبزوار

511/29آگهي مزایده اموال منقول وغيرمنقول
بموجب پرونده كالسه اجرائي صادره ازشعبه دادگاه عمومي مشهد به شماره ثبت احكام920152-28-12 محكوم 
علیه آقاي محمدرضا باقری محكوم است به پرداخت پانصد وبیست میلیون ریال اصل خواسته و10/405/000 ریال هزینه 
دادرسی ونیم عشروحق الوكاله وخسارت تاخیردرحق محكوم له حسین قاسمی اترآباد وپرداخت نیم عشردولت نظربه 
اینكه محكوم علیه نس��بت به پرداخت دین خود اقدامي نكرده حس��ب تقاضاي محكوم علیه توقیف وتوسط كارشناس 
رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي و مقررگردید درتاریخ92/11/30 ازساعت 10/30 الي 11 صبح درمحل مجتمع 
قضایي ش��هید مطهري مش��هد دفتر اجراي احكام مدني واقع دربلوارشفا نبش ش��فاي 30از طریق مزایده حضوري با 
حضورنماینده دادگس��تري به فروش برسد مزایده ازقیمت كارشناسي شروع وبه كساني كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذارخواهدش��د طالبین به خرید مي توانند پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده جهت بازدید ازاموال توقیف شده به 
اجراي احكام مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازاموال داده شود ضمنا كساني كه مایل به شركت درجلسه مزایده مي 
باشند درروزبرگزاري مزایده مي بایست ده درصد مبلغ كارشناس شده را في المجلس ارائه نمایند وبرنده  مزایده مستندا 
به ماده 129 ق اجراي احكام مدني باید ده درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستري 
واریزنمایند كلیه بدهي هاي معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند طبق عرف تخلیه وتحویل ملك تابع مقررات 
خواهد بود ارتباطي به اجرا ندارد . شرح اموال مزایده:ششدانگ اعیان یك باب منزل به پالک ثبتی7971 فرعی از5 اصلی 
بخش 9 مشهد )كه عرصه آن موقوفه می باشد( به مساحت 150 مترواعیان 204 متر مربع ساختمان درهمكف به مساحت 
102 مترمربع دارای هال وپذیرایی كف موكت آشپزخانه اپن كف سرامیك دیواركاشی – كابینت فلزی – دارای حمام وتوالت 
ایرانی – دارای دوخواب ویك پاركینگ ودسترسی به حیاط می باشد وطبقه اول به مساحت 102 مترمربع دارای هال وپذیرایی 
كف موكت آشپزخانه اپن دیواركاشی كابینت فلزی دارای حمام وتوالت ایرانی ویك خواب می باشد سیستم گرمایش بخاری 
وسرمایش كولرآبی است نما ساختمان سنگ است به ارزش 2/300/000/000 ریال )دومیلیارد وسیصد میلیون ریال( ارزش 

گذاری وكارشناس شده است ملك واقع درحرعاملی 21 دست راست نمانگی پالک 9 می باشد  0 
دادورزاجراي احکام مجتمع قضایي شهيد مطهري مشهد – اسدی

511/30آگهی
خواهان/خواهان ها مرتضی یزدان دوست دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان مجتبی پور نواردیان به خواسته مطالبه 
وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه167شورای حل اختالف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی28 ارجاع وبه كالسه 9209987504000862 ثبت 
گردیده كه وقت رسیدگی ان1392/12/20 وساعت10 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یك نوبت دریكی 
ازجراید كثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/31سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غيرمنقول کالسه )705/62( 8900084((
بانك س�ينا به اس�تناد س�ند رهنی106100 مورخ1388/12/20 دفترخانه 16 مشهد اجرایيه ای 
تحت کالس�ه )705/62(8900084 تامورخه 1389/7/6 درقبال مبل�غ900/000/000 ریال عليه مریم 
براتی)بدهکاروراهن( صادرنموده که پس ازابالغ اجرائيه درمورخه1388/8/29 ودرپایان مهلت های 
مقرردرآیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء وتقاضای بانك مبنی برارزیابی ومزایده پالک 
ثبتی مورد رهن ، کل ششدانگ پالک ثبتی28691از28690 از4 اصلی )بيست وهشت هزار وششصد 
ونودویك فرعی ازبيس�ت وهشت هزاروششصد ونود فرعی از چهاراصلی( به ادرس فرامرزعباسی 
کوی بهاران بنفشه 2 پالک 42 طبقه اول به مبلغ1/500/000/000 ریال )یك ميليارد وپانصد ميليون 
ریال ( ارزیابی وقطعيت یافته که حدود ومش�خصات وتوصيف اجمالی ملك بدین ش�رح ميباش�د 
شماال اول به طول 3/25 مترپنجره ودیواریست به فضای خيابان دوم در5 قسمت به طولهای 0/45 
سانتی مترو1 مترو2/85 مترو3/95 مترو0/45سانتی متردرب ودیواریست به راه پله مشترک سوم 
به طول 3 مترپنجره ودیواربه فضای خيابان ش�رقا اول به طول 7/8 متردیواربه دیوارقطعه اس�تان 
قدس رضوی دوم درس�ه قس�مت به طولهای یك مترو1/10 مترو1 مترپنجره به نورگيرسوم به طول 
4 متردیواربه دیوارقطعه اس�تان قدس رضوی جنوبا اول4 قس�مت به طولهای 1/55 مترو20 سانتی 
مترو1/65 مترو0/20 س�انتی مترپنجره ودیواریس�ت به فضای حياط دوم در5 قس�مت به طولهای 
0/20 س�انتی مترونيم مترو2/75 مترو1/30 مترو0/40 سانتی متردرب وپنجره به تراس سوم درسه 
قسمت به طولهای 1/55 و 20 سانتی مترو1/70 مترپنجره ودیواربه فضای حياط غربا به طول 11 متر 
دیواربه دیوارشماره 28688 فرعی وحقوق ارتفاقی حق استفاده قانون تملك آپارتمانها برای سایرین 
گواهی می شود وبرابرگزارش کارشناس ششدانگ اعيان یك باب آپارتمان به شماره 28691 فرعی 
از28690 فرعی از4 اصلی بخش 9 مشهد به مساحت 107/27 مترمربع واقع در طبقه اول بااستفاده 
اختصاصی ازتراس اختصاصی به مس�احت5/90 مترمربع وانباری ش�ماره یك به مس�احت 5/77 
مترمربع واستفاده ازپارکينگ مش�ترک به مساحت 35/75 مترمربع نورگير و راه پلکان مشترک 
بااستفاده ازقانون تملك آپارتمان ها باعرصه موقوفه استان قدس رضوی ، ساختمان ازنوع اسکلت 
فلزی ، نما اجرسه سانت ، پنجره ها الومينيوم ، کف اپارتمان موکت دیوارها گچ سفيد باابزارگلوئی 
، کف ودیوارهای اش�پزخانه کاش�ی دارای دوخواب وامتيازات اب وبرق ومستقل وگاز مشترک می 
باش�د وارزش اپارتمان موصوف را باتوجه به قيمت های امالک مش�ابه وش�رایط روز و سایرعوامل 
موثروبامالحظه قيمتهای پایه بمنظورانجام تشریفات مزایده بمبلغ 1/500/000/000 ریال برآورد می 
گردد ملك موصوف برابرنامه شماره 78530 مورخه 1392/10/9 دفترامالک بازداشتی ندارد مزایده 
به مقدارشش�دانگ ملك موصوف درقبال مبل�غ1/500/000/000 ریال )یك ميليارد وپانصد ميليون 
ریال( درروزدوشنبه مورخه 1392/12/5 ازساعت 9 الی 12 ظهر درمحل شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع درخيابان امام خمينی جنب بانك ملی کوچه ثبت شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقدا 
واگذارميگردد ضمنا مبلغ 60/000/000 ریال بعنوان حق مزایده ومبلغ 74/700/833 ریال بعنوان نيم 
عش�ردولتی وحق مزایده زائد برمبلغ مزایده وسایرهزینه های قانونی اعم ازمعلوم یا نامعلوم طبق 

تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده ميباشد 0 تاریخ انتشار: 92/11/17 
جاودانی – مسئول شعبه اول اجرا ثبت مشهد مقدس

512/10سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139260306023003761-92/9/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك مه والت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  علی اللوزایی فرزندیار محمد  بش�ماره شناسنامه 501صادره از کاشمر   در 
یك باب خانه به مساحت 594/25مترمربع قسمتی از پالک 41- اصلی  واقع در اراضی شوراب  و باغشك 
بخش دو مه والت خریداری از مالك رسمی آقای عباسعلی اللوزائی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورسند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 92/11/17 ، نوبت دوم : 92/12/2 
محمدقاسمی – رئيس ثبت اسنادوامالک مه والت

512/11اصالحيه 
پیرو آگهی احضار متهم  اقای مهدی نجمائی در پرونده كالس��ه 9209985187301500منتش��ر شده در مورخه 

1392/11/12 شعبه 101 جزائی شهرستان مه والت صحیح می باشد
شعبه 101 جزائی شهرستان  مه والت

512/12آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابرآراء صادره هيئت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی مه والت تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان ذیل محرزگردیده 
است . لذا مشخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تس�ليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسليم اعتراض ، دادخواست 

خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
1- آقای علی اصغر احمدی فرزند محمد به ش�ماره شناسنامه 11 صادره ازمه والت وخانم مریم 
نيکو شباب فيض آبادی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 5672 صادره ازمه والت دریك باب 
خانه بمساحت کل135/70 مترمربع قسمتی ازپالک 22 فرعی واقع دراراضی حسن آباد پالک49- 

اصلی بخش دومه والت خریداری ازآقای حسن همتی حسن آبادی
بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکيت 

صادر می گردد .تاریخ انتشارنوبت اول : 92/11/17 نوبت دوم :92/12/2
محمدقاسمی – رئيس ثبت اسنادوامالک شهرستان مه والت

511/13آگهي مزایده اموال منقول وغيرمنقول 
به موجب پرونده كالسه اجرائي910361-112- 7 صادره ازشعبه 12 دادگاه عمومي مشهد آقای رضا عزیزی محكوم 
است به پرداخت 82/500/000 ریال خود وفرزندان درحق خانم فاطمه فریزی ومبلغ4/125/000 ریال نیم عشردولتي 
نظربه اینكه محكوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامي نكرده اند حسب تقاضاي محكوم له اموالي بشرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسي و نیم عشر دولتي توقیف توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذیل ارزیابي و مقرر 
گردیده در تاریخ 92/12/11 س��اعت 10 الي 11 صبح درمحل مجتمع قضایي شهید بهشتي مشهد دفتراجراي احكام  
مدنی شعبه  ازطریق مزایده حضوري بفروش برسد مزایده از قیمت ارزیابي شده شروع و به كسانیكه باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت كسب اطالع بیشتر پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال/محل داده شود. ضمنا حداقل10درصد از بهاي مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد 
شد.هزینه های تنظیم سند ونقل وانتقال بافروشنده بدهی های معوقه ونقل وانتقال امتیاز وتخلیه تابع مقررات قانونی وارتباطی 
به این اجراء ندارد 0 شرح اموال مورد مزایده: یك قطعه زمین به مساحت 108 مترواقع درشهرک شهید شافعی ولی عصریك – 
بیست متری دهخدا – سمت چپ – مقابل موتورآب شرب – خیابان ده متری ازاراضی نوده ازپالک 4 اصلی و14 فرعی – اصل 
ملك به میزان 108 متراست كه 54 متران متعلق به علی عزیزی می باشد و54 متردیگرمتلعق به محكوم علیه رضا عزیزی می 

باشد كه از طریق مزایده به مبلغ 75/000/000 ریال ارزیابی وبه فروش می رسد 
اجراي احکام مجتمع شهيد بهشتي مشهد

512/14آگهی مفقودی
اینجانب اميرنامدارمالك خودروس�واری پژو به شماره شهربانی789 ل91 ایران32 شماره بدنه 
547080BR5NAAM01CA وش�ماره موتور12489264532 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.لذاچنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکوردارد 
ظرف مدت10روزبه دفتر حقوقی س�ازمان فروش شرکت ایران خودروواقع درپيکان شهرساختمان 

سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس ازانقضای مهلت مزبورطبق ضوابط مقرراقدام خواهدشد 
تربت حيدریه

5/15آگهی مزایده اموال غيرمنقول
به موجب پرونده كالسه 910321 اجرائیه محكوم علیه آقای ذكریا دانا محكوم گردیده است به پرداخت150عدد 
س��كه تمام بهارآزادی طرح جدید بابت اصل خواسته ومبلغ208000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صغری 
ممتازومبلغ165400 ریال بابت نیم عش��ردولتی درحق دولت.باتوجه به اس��تنكاف محكوم علیه ازپرداخت محكوم لها 
یك قطعه زمین به مس��احت117مترمربع واقع درخلیل آباد خیابان فردوس��ی ویك قطعه زمین زعفران به مس��احت 
تقریبی10500 مترمربع واقع درروس��تای ایرج آباد خلیل آباد را جهت توقیف ومزایده معرفی نموده اس��ت كه زمین 
به مبلغ117/000/000 ریال وزمین زعفران به مبلغ هرمن محلی 4/000/000 ریال قیمت گذاری ش��ده وبه ش��خصی 
كه باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید واگذارخواهد ش��د.10درصدازمبلغ مورد مزایده فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ و 
مابقی ظرف مدت یكماه ازتاریخ مزایده وصول خواهد شد وچنانچه برنده مزایده ازپرداخت باقیمانده مبلغ امتناع نماید 
10درصدتوقیفی پس ازكسرهزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح مورخه 

1392/12/3 درمحل اجرای احكام مدنی دادگستری خلیل آباد برگزارخواهد شد . 
دفتراجرای دادگاه مدنی دادگستری خليل آباد

512/16آگهي احضارمتهم 
درپرونده كالسه2094139210000065/ق غالمحسین صمیمی كالسه گمرک 10127-92 متهم به قاچاق كاال 
تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویزماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور كیفري مراتب یك نوبت درروزنامه آگهي نامبرده مكلف اس��ت ازتاریخ نش��رآگهی ظرف مدت 
یك ماه درشعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق كاال وارز تعزیرات حكومتی تربت حیدریه حاضروازاتهام انتسابي دفاع 

،درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهدشد. 
رئيس شعبه قاچاق کاالوارزتعزیرات حکومتی تربت حيدریه-گرمابی

511/17اخطاریه
نام ونام خانوادگی مخاطب:علی داده – شغل:نقاش – اقامتگاه وآدرس:مجهول المكان طبق رای دادگاه – برادرمحترم 
آقای علی داده – باطالع میرساند كه همسرتان خانم نسرین دولت آبادی به این دفترخانه مراجعه وتقاضای ثبت طالق 
خ��ود را دارد ل��ذا مراتب جهت اطالع جنابعال��ی ابالغ تاظرف مدت ده روزپس ازانتش��اردرروزنامه حمایت به محل این 
دفترخانه واقع درپیروزی پنج – جنب حس��ینیه آل یاسین مراجعه تادرصورت امكان نسبت به اصالح ذات البین اقدام 

ودرغیراینصورت طبق رای دادگاه اقدام شود0انتشارنوبت اول: 92/11/17 
سردفترطالق 84 مشهد- عبدالجواد شریعتی کوهبنانی

511/18سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت شرکت ها وموسسات غيرتجاری

آگهی تغييرات شرکت آرمان اکسيرمکاترونيك سهامی خاص 
به شماره ثبت 43913 وشناسه ملی 10380599765

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطورف�وق العاده وهيئت مدیره م�ورخ 92/11/6 
تصميمات ذیل اتخاذ ش�د:1- آقای رضا مرش�دلو به عن�وان بازرس اصلی ، خانم محدثه س�عادت 
ج�و به عن�وان بازرس علی البدل برای یك س�ال مالی انتخاب گردیدن�د : 2- اعضاء هئيت مدیره 
تاتاریخ1394/11/6ب�ه ق�رار ذی�ل انتخ�اب گردیدند:خانم بتول ش�يخ بهاالدی�ن زاده وآقای رضا 
فرازپوروآق�ای کمال فرازپورتاتاریخ1394/11/6 . 3- س�مت اعضاء هيئت مدیره به قرارذیل تعيين 
گردیدند: خانم بتول ش�يخ بهاالدین زاده به سمت رئيس هيئت مدیره و آقای رضا فرازپوربه سمت 
نائ�ب رئيس هئيت مدیره وآقای کمال فرازپوربه س�مت عضوهيئت مدی�ره وآقای کمال فرازپوربه 
سمت مدیرعامل.4- کليه اوراق و اسناد بهاداروتعهدآوررسمی وبانکی باامضای رئيس هيئت مدیره 
ومدیرعامل به همراه مهرش�رکت معتبرخواهد بود. درتاریخ 1392/11/14 ذیل دفترثبت ش�رکتها 

وموسسات غيرتجاری ثبت ومورد تایيد وامضاء قرارگرفت. 
محمداسماعيل ذاکری-رئيس ثبت اسناد وامالک ناحيه دومشهدمقدس

511/19سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکيت
نظربه اینکه آقاي رضا باقری به استناد دوبرگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي 
جهت دریافت سند مالکيت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکيت دودانگ 
مشاع از ششدانگ یك قطعه زمين پالک 54/184 اصلی واقع دراراضی کالته برفی بخش ده/یازده 
مش�هد متعلق به وي مي باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است بابررسي دفتر معلوم شد 
س�ند مالکيت اوليه ذیل ثبت 339401 صفحه 334 دفترامالک 2211 بنام وی صادروتس�ليم شده 
بالواس�طه به متقاضي انتقال قطعي یافته که دفتر امالک بيش ازاین حکایتی ندارد لذا به اس�تناد 
تبص�ره1 ماده120 آئين نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نس�بت به 
ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت 
ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پيوست اصل سند مالکيت یا سند معامله ای 
به این اداره تسليم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکيت المثني وتسليم آن به 

متقاضي اقدام خواهد شد 0
رئيس ثبت اسنادوامالک ناحيه دومشهدمقدس-محمداسماعيل ذاکری

511/20آگهي مزایده اموال منقول وغيرمنقول
بموجب پرونده كالسه اجرایي صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به شماره ثبت احكام 920184 حكم به فروش 
مال مشاع صادرگردیده است كه به شرح ذیل ارزیابي ومقررگردید درتاریخ 92/12/12 ازساعت 9 الي 10 صبح درمحل 
دفتراجراي احكام مدني مجتمع قضایي شهید مطهري مشهد واقع دربلوارشفا نبش شفاي30ازطریق مزایده حضوري با 
حضورنماینده دادستان به فروش برسد مزایده ازقیمت كارشناسي شروع وبه كساني كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد طالبین به خرید مي توانند پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده جهت بازدید ازاموال به اجراي احكام مراجعه 
نمایند تاترتیب بازدید آنان ازاموال داده شود ضمنا به استناد ماده 129 ق اجراي احكام مدني كساني كه مایل به شركت 
درجلسه مزایده مي باشند درروز برگزاري مزایده مي بایست ده درصد مبلغ كارشناسي شده را في المجلس ارائه نمایند 
وبرنده مزایده باید ده درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستري واریزنمایند كلیه بدهي 
هاي معوقه به عهده فروشنده وهزینه تنظیم سند به عهده خریدارتخلیه وتحویل ملك تابع مقررات خواهد بود . شرح اموال 
مزایده: یكباب آپارتمان به پالک ثبتی 4552-73186 فرعی از4 اصلی بخش 9 مشهد واقع دربلوارسجاد نیلوفر4 پالک 

56 به مساحت 253/6 مترمربع واقع درطبقه همكف ساختمان جنوبی به ارزش 9/760/000/000 ریال 0  
دادورزاجراي احکام مجتمع قضایي شهيد مطهري مشهد– رادمنش

511/21آگهي مزایده اموال منقول وغيرمنقول نوبت اول
بموجب پرونده كالسه اجرائي صادره ازشعبه دادگاه عمومي مشهد به شماره ثبت احكام900270-34-12 محكوم 
علیه آقاي محمدمهدی ابراهیم زاده – نس��رین بهرامن محكوم اس��ت به پرداخت 416/775/000 ریال اصل خواس��ته 
وخس��ارات دادرس��ی ومبلغ 11/200/000 ریال هزینه كارشناس و هزینه اجرایی 7/600/000 ریال وهزینه دادرسی وحق 
الوكاله وخسارت تاخیردرحق محكوم له آقای مسعود ذهبكاراقدام وپرداخت نیم عشردولت نظربه اینكه محكوم علیه نسبت به 
پرداخت دین خود اقدامي نكرده حسب تقاضاي محكوم علیه توقیف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي و 
مقررگردید درتاریخ 92/12/12 ازساعت 8 الي8/45 صبح درمحل مجتمع قضایي شهید مطهري مشهد دفتر اجراي احكام مدني 
واقع دربلوارشفا نبش شفاي30از طریق مزایده حضوري با حضورنماینده دادگستري به فروش برسد مزایده ازقیمت كارشناسي 
شروع وبه كساني كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذارخواهدشد طالبین به خرید مي توانند پنج روزقبل ازبرگزاري 
مزایده جهت بازدید ازاموال توقیف شده به اجراي احكام مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازاموال داده شود ضمنا كساني كه 
مایل به شركت درجلسه مزایده مي باشند درروزبرگزاري مزایده مي بایست ده درصد مبلغ كارشناس شده را في المجلس ارائه 
نمایند وبرنده  مزایده مستندا به ماده 129 ق اجراي احكام مدني باید ده درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به 
صندوق دادگستري واریزنمایند كلیه بدهي هاي معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند طبق عرف تخلیه وتحویل ملك 
تابع مقررات خواهد بود ارتباطي به اجرا ندارد . شرح اموال مزایده:به میزان محكوم به ازپالک ثبتی 3202 فرعی از233 اصلی 
بخش 9 مشهد واقع درمشهد سناباد خیابان ابن سینا نبش ابن سینا2/1 پالک 2/28 ازملك ششدانگ پالک ثبتی به قیمت 

پایه14/650/000/000 ریال 0 عرصه ملك متعلق به اداره اوقاف 
دادورزاجراي احکام مجتمع قضایي شهيد مطهري مشهد– نظری

511/1آگهي مزایده اموال منقول- غير منقول
بموجب پرونده كالس��ه 920069 اجرائی صادره از ش��عبه 8 دادگاه عمومي مشهد آقای علی نوروزی به  پرداخت 
35/470/117 ریال در حق آقای جواد س��االری وكاظم غالم پور ومبلغ 500/000 ریال نیم عش��ر دولتی نظر به اینكه 
محكوم علیه نس��بت به پرداخت دیونش اقدامي نكرده اند حس��ب تقاضاي محكوم له اموالي به شرح ذیل در قبال اصل 
خواس��ته و هزینه دادرسي و نیم عشر دولتي توقیف توسط كارش��ناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي و مقرر 
گردیده در تاریخ دوشنبه 92/12/5از ساعت 10 الي 11صبح در محل اجراي احكام مدنی از طریق مزایده حضوري بفروش 
برسد مزایده از قیمت ارزیابي شده شروع و به كسانیكه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به 
خرید جهت كسب اطالع بیشتر پنج روز قبل از برگزاري مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال داده 
شود ضمنا حداقل 10درصد از بهاي مورد مزایده نقدا فی المجلس  از برنده وصول خواهد شد. هزینه هاي تنظیم سند و 
نقل و انتقال با فروشنده بدهي هاي معوقه و نقل و انتقال امتیاز و تخلیه تابع مقررات قانوني و ارتباطي به این اجراء ندارد. 
شرح اموال مورد مزایده: به شرح مندرج در پرونده شامل ترازو دیجیتال ، دستگاه جوش ، كامپیوتر ، جرثقیل آویز كه 
جمعا شامل 17 قلم می شود كه كارشناسی رسمی دادگستری ارزش 17 قلم جنس را هفده میلیون وهفتصد وهشتاد 

وشش هزار تومان تعیین وتقویم نموده است وانچه بفروش می رسد كل اجناس خواهد بود 
اجرا ی احکام مجتمع شهيد بهشتی مشهد

511/2آگهي مزایده اموال منقول و غير منقول
بموجب پرونده كالسه اجرائي صادره از شعبه 31دادگاه عمومي مشهد به شماره ثبت احكام12/31/920158 محكوم 
علیه آقاي عباس اسماعیلی محكوم است به پرداخت 2/560/065/840 ریال اصل خواسته وهزینه دادرسی وحق الوكاله 
وخسارت تاخیردر حق محكوم له احمد فوالدی با وكالت حسین علی یاری وپرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ هشتاد 
میلیون ریال درحق دولت  نظر به اینكه محكوم علیه نسبت به پرداخت دین خود اقدامي نكرده  حسب تقاضاي محكوم 
علیه  توقیف و توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذیل ارزیابي و مقرر گردید در تاریخ 92/12/5 از ساعت 9 الي 
10صبح در محل مجتمع قضایي شهید مطهري مشهد دفتر اجراي احكام مدني واقع در بلوار شفا نبش شفاي 30 از طریق 
مزایده حضوري با حضور نماینده دادگستري به فروش برسد مزایده از قیمت كارشناسي شروع و به كساني كه باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید مي توانند پنج روز قبل از برگزاري مزایده جهت بازدید از 
اموال توقیف شده به اجراي احكام مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا كساني كه مایل به شركت 
در جلسه مزایده مي باشند در روز برگزاري مزایده مي بایست ده درصد مبلغ كارشناس شده را في المجلس ارائه نمایند 
و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق اجراي احكام مدني باید ده درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به 
صندوق دادگستري واریز نماید كلیه بدهي هاي معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند طبق عرف تخلیه و تحویل 
ملك تابع مقررات خواهد بود. ارتباطي به اجرا ندارد. شرح اموال مزایده: یك دانگ ازششدانگ یك قطعه زمین بمساحت 
یك هزار متر مربع با كاربری مسكونی كه ملك فوق در مشهد بلوار معلم میدان تربیت اولین میالن سمت چپ كوچه 
شهید قانع 18 جنب پالک 7 دارای پالک ثبتی شماره 52470 فرعی از 182اصلی بخش 10 مشهد ومورد ثبت 17818 
كه فاقد هر گونه امتیاز می باش��د كه كارش��ناس محترم ارزش ملك را به مبلغ شانزده میلیارد ریال معادل یك میلیارد 

وششصد میلیون تومان وارزش یك دانگ معادل 2/666/666/666 ریال ارزیابی نموده است 
دادورز اجرا ی احکام مجتمع قضائی شهيد مطهر ی مشهد  

511/3آگهي مزایده اموال منقول و غير منقول
بموجب پرونده كالس��ه اجرائي صادره از شعبه 31دادگاه عمومي مشهد به ش��ماره ثبت احكام  12/31/920362  
محكوم علیه آقاي جواد جاودانی روس��تا محكوم اس��ت به پرداخت 210/519/286 ریال اصل خواسته وهزینه دادرسی 
وحق الوكاله وخسارت تاخیردر حق محكوم له سید عباس مددی  وپرداخت نیم عشر دولت  به اینكه محكوم علیه نسبت 
به پرداخت دین خود اقدامي نكرده  حسب تقاضاي محكوم علیه  توقیف و توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح 
ذیل ارزیابي و مقرر گردید در تاریخ 92/12/7 از ساعت 9 الي 10صبح در محل مجتمع قضایي شهید مطهري مشهد دفتر 
اجراي احكام مدني واقع در بلوار شفا نبش شفاي 30 از طریق مزایده حضوري با حضور نماینده دادگستري به فروش برسد 
مزایده از قیمت كارشناسي شروع و به كساني كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید مي 
توانند پنج روز قبل از برگزاري مزایده جهت بازدید از اموال توقیف شده به اجراي احكام مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید 
آنان از اموال داده شود ضمنا كساني كه مایل به شركت در جلسه مزایده مي باشند در روز برگزاري مزایده مي بایست ده 
درصد مبلغ كارشناس شده را في المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق اجراي احكام مدني باید ده 
درصد قیمت خرید را في المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستري واریز نماید كلیه بدهي هاي معوقه به عهده 
فروشنده و هزینه تنظیم سند طبق عرف تخلیه و تحویل ملك تابع مقررات خواهد بود. ارتباطي به اجرا ندارد. شرح اموال 
مزایده: یك دستگاه خودروی سواری پژوپارس مدل 1388 به رنگ سفید به شماره انتظامی  263 ج 74 ایران 36 وبه 
شماره موتور12488100991 وبه شماره شاسی 842748 كه حسب نظر كارشناس الستیك های خودرو 60درصدسالم 
و خودرو رنگ شدگی دارد وكاپوت جلو نیز تعویض شده است كه در نهایت ارزش خود رو به مبلغ دویست وده میلیون 

ریال معادل 21/000/000 تومان ارزیابی شده است 0 
دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی شهيد مطهری مشهد : پورمحمودی

512/4اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملك تربت جام 

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 شماره 139260306007003473 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت جام  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی نوراله جغطائی  فرزند نصر اله بشماره شنسنامه 150 صادره از تربت جام  
در یك باب گاراژ به مساحت 602/2مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 3 اصلی واقع در 
اراضی یحی اباد خریداری از مالك رسمی  آقای از محل مالکيت مشاعی متقاضی محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسليم 
اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:پنج 

شنبه 92/11/17 ، نوبت دوم: شنبه 92/12/3 
رئيس ثبت اسناد و امالک تربت جام – عباس مباشری

584/5اصالحيه 
پیرو آگهی  ابالغ   وقت دادرس��ی  دركالس��ه پرونده 9209985871702320منتشر شده در مورخه 92/11/3نام 

خوانده مجتبی سری صحیح می باشد 0
شعبه 121 شورای حل اختالف بجنورد

512/6سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکيت
نظر به اینکه  خانم معصومه صداقت فرزند محمد کاظم باس�تناد دو برگ استش�هادیه گواهي 
شده منظم به تقاضاي کتبي جهت در یافت سند مالکيت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
ومدعي است سند مالکيت  ششدانگ یکباب منزل به شماره  پالک باقيمانده 2 فرعي از 1263اصلي 
واقع در شهر تربت جام بخش   13مشهد   که متعلق به وي ميباشد بعلت جابجایی مفقود شده است 
بابررس�ي دفتر امالک معلوم شد سند مالکيت اوليه ذیل ثبت 5694صفحه 236دفتر66به صورت 
شش�دانگ  بنام  اقای  معصومه صداقت صادروتسليم گردیده و هيچ گونه سابقه رهن و بازداشتی 
مشاهده نگردیده  است و دفتر امالک بيش از این شکایت ندارد لذا به استناد تبصره یك ماده 120 
آیينام�ه قان�ون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکر ميگردد هر کس نس�بت به ملك مورد آگهي 
معامله اي انجام داده یا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهي اعتراض کتبي خود را به پيوست اصل سند مالکيت یا سند معامله رسمي به این 
اداره تس�ليم نماید بدیهي اس�ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکيت المثني وتسليم آن به 

متقاضي اقدام خواهد شد
مالك قبلی واقعی : خانم معصومه صداقت فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 4546 صادره 

از تربت جام
 نوع ملك: یك باب منزل 0 تاریخ انتشار 92/11/17

رئيس ثبت اسناد و امالک تربت جام – عباس مباشری
512/7سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالکيت

نظر به اینکه آقاي  قربانعلی مخدراتی فرزند اسماعيل باستناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم 
به تقاضاي کتبي جهت در یافت سند مالکيت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي است 
سند مالکيت  ششدانگ یکباب منزل  به شماره  پالک 3393 فرعي از 517فرعی از 166 اصلي واقع در 
اراضی اسماعيل  اباد بخش 13مشهد   که متعلق به وي ميباشد بعلت جابجایی مفقود شده است بابررسي 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکيت اوليه ذیل ثبت 24997صفحه 419دفتر157به صورت ششدانگ  بنام  
اقای  قربانعلی مخدراتی صادروتسليم گردیده و هيچ گونه سابقه رهن و بازداشتی مشاهده نگردیده  است 
و دفتر امالک بيش از این شکایت ندارد لذا به استناد تبصره یك ماده 120 آیينامه قانون ثبت مراتب یك 
نوبت آگهي ومتذکر ميگردد هر کس نس�بت به ملك مورد آگهي معامله اي انجام داده یا مدعي وجود 
سند مالکيت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي اعتراض کتبي خود را 
به پيوست اصل سند مالکيت یا سند معامله رسمي به این اداره تسليم نماید بدیهي است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله رسمي نسبت به 

صدور سند مالکيت المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد
مالك قبلی وفعلی : اقای قربانعلی مخدراتی فرزنداس�ماعيل به شماره شناسنامه 858  صادره 

از تربت جام 
نوع ملك: یك باب منزل 0 تاریخ انتشار 92/11/17

رئيس ثبت اسناد و امالک تربت جام – عباس مباشری
512/8سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب�ررای ش�ماره 139260306023003750-92/9/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك مه والت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای علی باغبان فرزند رضا بشماره شناسنامه 3379صادره ازمه 
والت   در یك باب خانه به مساحت 207مترمربع قسمتی از پالک 1367 فرعی از 42- اصلی  واقع 
در اراضی فيض اباد   بخش 2مه والت خریداری از مالك رسمی  اقای ابوالفضل ميرزائی و خانم زهرا 
ميرزائی محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف 
مدت یك ماه ازتاریخ تس�ليم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 92/11/17 ، نوبت دوم : 92/12/3 
محمدقاسمی – رئيس ثبت اسنادوامالک مه والت

512/9سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139260306023003741-92/9/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك مه والت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  اقای کاظم طاهری  فرزند علی اصغر    بشماره شناسنامه 0صادره 
از تربت حيدریه  در یك باب خانه به مساحت 149/62 مترمربع قسمتی از پالک 22 فرعی از 49- 
اصلی  واقع در اراضی حس�ن اباد   بخش 2مه والت خریداری از مالك رس�می  اقای عباس جاللی 
حسن ابادی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف 
مدت یك ماه ازتاریخ تس�ليم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 92/11/17 ، نوبت دوم : 92/12/3 
محمدقاسمی – رئيس ثبت اسنادوامالک مه والت

 پنج شنبه 
  17بهمن 1392
 شماره  3003

5
آگهی



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان مدیریت بانک کش��اورزی اس��تان گلستان بطرفیت شهباز جعفری وغیره به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان گرگان که جهت رس��یدگی به ش��عبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات 
مجتمع ش��هید بهش��تی ارجاع وبه کالس��ه پرونده9209980056300769به ش��ماره بایگانی)4/92/954ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی 
آن1393/02/28وس��اعت9/30 شده است به علت مجهول المکان بوده خواندگان)شهباز جعفری فرزند قربان-حسام الدین قدس فرزند علی 
اکبر(ودرخواس��ت خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
3284-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

1- آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای کورش رضایی نژاد فرزند شیرزاد با وکالت آقای جواد پروانه به طرفیت خوانده آقای کرم نورعی فرزند اسماعیل به خواسته 
صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 646367 عهده بانک ملی به انضمام 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل وارده به کالسه 628/2/92 ثبت و وقت رسیدگی به روز دوشنبه 92/12/18 
ساعت 10 صبح تعیین گردید و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آ.د.م یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه  به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ادای توضیح حاضر و در غیر این صورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
628 شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

2- ابالغ وقت رسیدگی
متهم آقای مهدی رس��تمی دولت آباد مش��هور به س��جاد فرزند نادعلی به اتهام حمل موادمخدر که جهت رس��یدگی به شعبه دادگاه 
انقالب دادگس��تری شهرس��تان کهنوج واقع در کهنوج خیابان عدالت بعد از فرمانداری دادگس��تری شهرس��تان کهنوج ارجاع و به کالس��ه 
920998341300184 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/12/20 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
687 شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان کهنوج

3- حصروراثت
آقای سعید قطب الدین بهرمانی پور فرزند احمد دارای شناسنامه 126 بشرح دادخواست شماره 920580 مورخ 92/11/13 توضیح داده 
شادروان احمد قطب الدینی بهرمانی پور فرزند حسین بشناسنامه 28 در تاریخ 1391/10/22 در شهر تربت حیدریه فوت شده و وراثت منحصر 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- سعید قطب الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 126 متولد 1352 صادره از رفسنجان. 2- مجید قطب 
الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 869 متولد 1354 صادره از رفسنجان. 3- مجتبی قطب الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 2982 
متولد 1363 صادره از رفسنجان. 4- مصطفی قطب الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 1083 متولد 1366 صادره از رفسنجان. 5- زهرا 
قطب الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 359 متولد 1358 صادره از رفسنجان. 6- فاطمه قطب الدینی بهرمانی پور فرزند احمد ش.ش 
3051346209 متولد 1361 صادره از رفسنجان. 7- ایران هاشم بیگ فرزند عبدالحسین ش.ش 357 متولد 1332 صادره از رفسنجان. لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که 

عبد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
580  شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

4- حصروراثت
آقای عباس زاهدی نژاد فرزند اس��داله دارای شناس��نامه 88 بشرح دادخواست شماره 920714 مورخ 92/11/12 توضیح داده شادروان 
اس��داله زاهدی نژاد فرزند غالمحس��ین بشناسنامه 5 در تاریخ 92/8/11 در شهر --- فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 
1- عباس زاهدی نژاد فرزند اس��داله متولد 88 متولد 1341 صادره از رفس��نجان. 2- سکینه زاهدی نژاد فرزند اسداله متولد 3 متولد 1339 
صادره از رفسنجان. 3- فاطمه سیاهکویی فرزند یاور متولد 10 متولد 1319 صادره از رفسنجان. 4- زهرا زاهدی نژاد فرزند اسداله متولد 58 
متولد 1346 صادره از رفسنجان. 5- مهین زاهدی نژاد فرزند اسداله متولد 11 متولد 1349 صادره از رفسنجان. لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که عبد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
714  شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

5- مفقودی
برگ س��بز پراید جی تی ایکس آی به رنگ اطلس��ی متالیک مدل 1383 به شماره انتظامی 
65- 415 ق 11 به ش��ماره شاس��ی 1412283333007S و ش��ماره موتور 00952190 به نام 
محمد حاتمی کنگرو فرزند خداداد به ش��ماره شناسنامه 1171 صادره از کهنوج مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط است.
کهنوج

6- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان حمید باقری دادخواستی به طرفیت خوانده سلطنت حسینی پور فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم سند پیکان ساده کار مدل 
1362 به این شعبه ارجاع و به شماره کالسه 2390/4/92 ثبت و وقت رسیدگی روز سه شنبه مورخ 1392/12/20 ساعت 9 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده مذکورمی تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی 

است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
2390 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان

7- آگهی تصمیمات شرکت الماس سبز سهامی خاص به شماره ثبت 30 و شناسه ملی 
 10861883911

باس��تناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه 92/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید جهت 
اطالع عمومی آگهی می شود : 1- خانم محبوبه خالقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حمزه ایوبی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شده اند. 2- با رعایت ماده 147 الیحه اصالحی قانون تجارت آقای محسن 
ش��فیعیان به سمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی به س��مت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
3- روزنامه کثیراالنتشار واقعه جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4- تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و 
زیان سال مالی منتهی به سال 91. 5- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبرو سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد.
2736 م/الف سلمان سرحدی- رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان

8- حصروراثت
خانم حکیمه حس��ن زاده فرزند محمد دارای شناس��نامه 3613 بشرح دادخواست ش��ماره 1706/11/92 مورخ 92/11/8 توضیح داده 
شادروان محمدحسن زاده چترودی فرزند صفر بشناسنامه 32 در تاریخ 92/10/3 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- نیره حسن زاده چترودی فرزند حبیب اله ش.ش 68 متولد 1328 صادره از کرمان همسر متوفی. 2- رضا حسن زاده چترودی 
فرزند محمد ش.ش 51 متولد 1351 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- علیرضا حسن زاده چترودی فرزند محمد ش.ش 2529 متولد 1354 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- بتول حسن زاده چترودی فرزند محمد ش.ش 4160 متولد 1356 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- حکیمه 
حسن زاده چترودی فرزند محمد ش.ش 3613 متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد وراث 5 نفر. لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که عبد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
1706  شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان کرمان

 9- حصروراثت
خانم ساناز نگارستانی فرزند اصغر دارای شماره شناسنامه 3170070479 به شرح دادخواست شماره 319192 مورخه 92/11/9 توضیح 
داده شادروان آذر اکبرزاده نگاری فرزند علی به شماره شناسنامه 147 در تاریخ 92/10/16 در شهر نگار فوت شده و وراث منحصر حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- ساناز نگارستانی فرزند اصغر متولد 1371 ش.ش 3170070479 صادره از بردسیر نسبت دختر. 2- علی اکبر زاده نگاری 
فرزند محمدتقی متولد 1317 ش.ش 1 صارده از بردسیر نسبت پدر. 3- عصمت نگارستانی فرزند سیف اله متولد 1323 ش.ش 34 صادره از 
بردسیر نسبت مادر. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای 

غیر رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
319 شورای حل اختالف شهر نگار

10- اجرائیه 
مشخصات محکوم علیه : رضا مومنی نسب، فرزند : علی، نشانی محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : غالم بنی اربابی، فرزند 
: محمد، شغل : بازنشسته، نشانی : کرمان، شرف آباد، 20 متری مطهری، مطهری 1 محکوم به : به موجب رای شماره 9209973468100645 
تاریخ 92/4/18 حوزه 21 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان کرمان ) و رای ش��ماره --- تاریخ --- شعبه--- دادگاه عمومی ---( که قطعیت 

یافه است. محکوم علیه محکوم است به : استرداد پالک خودرو  به شماره انتظامی 45- 828 ب 63 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
2412 م/الف شورای حل اختالف 21 شهرستان کرمان 

11- ابالغ وقت دادرسی 
ش��اکی آقای مهدی خالقی فرزند مراد ش��کایتی با موضوع س��رقت گوشی به طرفیت مش��تکی عنه آقای علی کریم آبادی فرزند --- 
اهل محمدآباد ریگان مطرح نموده که پرونده پس از صدور کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب کرمان جهت رس��یدگی به ش��عبه 
110 دادگاه عمومی )جزایی( دادگس��تری شهرس��تان کرمان واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- مجتمع قضایی 22 بهمن ارجاع و به کالس��ه 
9109983415701415 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن تاریخ 1392/12/14 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن مشتکی عنه فوق و به تجویز مواد 115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا مشتکی عنه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به پرونده حاضر گردد متذکر می گردد عدم حضور مشتکی عنه فوق مانع 

از هر گونه تصمیم قانونی دادگاه نخواهد بود.
765 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان کرمان 

12- ابالغ وقت دادرسی 
ش��اکی ش��رکت امداد خودرو ایران شکایتی با موضوع فروش مال غیر به طرفیت متهمان 1- اقای غالمرضا همزه اهی و 2- خانم بتول 
شیخ بهائی مطرح نموده که پرونده پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب کرمان جهت رسیدگی به شعبه 110 دادگاه عمومی 
)جزایی( دادگستری شهرستان کرمان واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- مجتمع قضایی 22 بهمن ارجاع و به کالسه 9209983417100022 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن تاریخ 1392/12/17 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق و به تجویز مواد 
115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا مشتکی عنه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی به پرونده حاضر گردد متذکر می گردد عدم حضور مشتکی عنه فوق مانع از هر گونه تصمیم قانونی دادگاه نخواهد بود.
766 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان کرمان

13- ابالغ وقت دادرسی 
شاکی خانم مریم آقائی فرزند عزیزاله شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی به طرفیت متهم آقای هادی عاقلی فرزند علی مطرح 
نموده که پرونده پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب کرمان جهت رسیدگی به شعبه 110 دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری 
شهرستان کرمان واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- مجتمع قضایی 22 بهمن ارجاع و به کالسه 9209983467000071 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن تاریخ 1392/12/18 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن مشتکی عنه فوق و به تجویز مواد 115و 
180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا مشتکی عنه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی به پرونده حاضر گردد متذکر می گردد عدم حضور مشتکی عنه فوق مانع از هر گونه تصمیم قانونی دادگاه نخواهد بود.
762 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان کرمان 

آگهی مزایده
بموجب پرونده کالسه 920164 ارجاعی اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه آقای مرتضی نیازمند شعبانی فرزند 
صادق محکوم است به پرداخت تعداد هشتصد و یک عدد سکه تمام بهار آزادی به قیمت یوم جاری 6/928/650/000 ریال معادل با ششصد 
ونود دو میلیون و هشتصد و پنج هزار تومان در حق محکوم له خانم رقیه رفیعی دهبندی و مبلغ 47500 به عنوان نیم عشر دولتی در حق 
دولت . چون محکوم علیه در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده، اموال )غیر منقول( آن طبق اعالم نظریه کارشناس 
رس��می دادگس��تری به شرح ذیل می باشد: یک قطعه زمین به مساحت 290 مترمربع دارای یک دستگاه ساختمان ویالیی به مساحت 80 
مترمربع کرسی دار ، نمایی نگاری ، دارای تراس ، پوشش شیروانی از حلب، دارای امتیاز برق به مالکیت خانم فاطمه لطیفی واقع  در استانه 
اشرفیه روستای ماشک سپهداری خیابان فجر و این ملک در محدوده روستایی واقع می باشد.لذا در تاریخ 1392/12/7 ساعت 10 صبح در 
محل اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه نسبت به فروش ملک مذکور از طریق مزایده اقدام و مزایده ازقیمت 
پایه ارزش عرصه و اعیان از مبلغ 300/000/000 ریال)سیصد میلیون ریال( شروع و ملک متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و باقیمانده وجه ظرف مهلت قانونی حداکثر یک ماه که از تاریخ مزایده 
تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده طبق قانون ومقررات ، انتقال وچنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد 
ش��د. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال رانپردازد س��پرده وی پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده  
تجدید می گردد .در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز در همان ساعت و همان 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 از 

اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت شکایت ( ملک به خریدار تحویل نخواهد شد. در ضمن کلیه هزینه های متصوره بر عهده خریدار می باشد.
 ب 363  مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه – نیرومند 

 آگهی مزایده
بموجب پرونده کالسه 920214 ارجاعی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری آستانه اشرفیه نظر به اینکه وثیقه گذار خانم فاطمه 
عاشوری اکبرآباد فرزند گل آقا مضمون عنه خود به نام علی علی نیا را در موعد مقرر قانونی در پرونده کالسه 920612 اجرای احکام کیفری 
آستانه اشرفیه معرفی ننموده است به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت قرار قبولی وثیقه و در حق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم 
گردیده است و چون مضنون عنه را در موعد قانونی به ان واحد محترم معرفی ننموده  است برابر قوانین ومقررات وثیقه طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل میباشد: ملک توقیفی ششدانگ یک قطعه زمین به سماحت 184/90 مترمربع دارای پالک ثبتی 92/1775 
ملکی خانم فاطمه عاشوری واقع در آستانه اشرفیه – بلوار دکتر معین – خیابان آقا سید حسن – کوچه چترنور- کدپستی 53141-44418 که 
اطراف زمین با سنگ بلوک و درب فلزی ماشین رو محصور شده است به انضمام یکدستگاه ساختمان ویالیی دوبلکس به مساحت تقریبا 106 
مترمربع ، همکف سالن پذیرایی و آشپزخانه ، باالی پارکینگ دو خواب و سرویس بهداشتی ، اسکلت آجری ، سقف پارکینگ طاق ضربی ، کف 
واحد لیسه ، دیوارهای داخلی و سقف گچ کاری ، دیوارهای داخلی آشپزخانه تا ارتفاع 1/40 متر کاشی ، دیوارهای داخلی سرویس بهداشتی تا 
زیر سقف کاشی کابینت آشپزخانه آلومینیوم ، سربندی از چوب ، پوشش شیروانی از ایرانیت ، دارای امتیاز آب برق ، گاز ، تلفن قدمت ساختمان 
13 سال ، ملک با کاربری مسکونی در داخل محدوده شهری واقع بود سهل البیع میباشد لذا با توجه به مراتب فوق ، موقعیت مکانی – قدمت 
ساخت و نوع مصالح بکار رفته و سایر عوامل موثر در ارزیابی ارزش پایه پالک فوق عرصه و اعیان ششدانگ 1/180/000/000 ریال معادل یک 
میلیارد ویکصد و هشتاد میلیون ریال براورد و اعالم گردیده است .این اجرا در نظردارد در رو زچهارشنبه مورخه 92/12/14 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور ازطریق مزایده اقدام نماید و مزایده از قیمت پایه یکصد 
و هجده میلیون تومان شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ازخریدار اخذ و اموال به برنده مزایده 
طبق قانون ومقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیع بهای  
اموال را نپردازد. سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد.در صورتی که روز مزایده باایام تعطیل مقارن 
گردد مزایده فردای همان روز ، در همان ساعت و همان 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 از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت شکایت( اموال به خریدار تحویل 

نخواهدشد . ضمنا" کلیه هزینه های متصوره برعهده خریدار میباشد.
 ب 364  مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه - محمدپور

آگهی مفقودی
کارت پرسنلی اداره کل زندانها اینجانب علی حقی پاکدهی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ب 376 

دادنامه
تجدیدنظرخواه:آقای علی اکبر جراح زاده باوکالت آقای حس��ین یوس��فی به نشانی شوشتر خیابان طالقانی پائین تر از عکاسی فرهنگ 
س��اختمان جورابیان طبقه دوم-تجدیدنظرخواندگان:1-آقای غالمرضا محمدی نژاد به نشانی مجهول المکان2-آقای محمدعلی نظری زاده 
به نشانی شوشتر میدان باطنی کوچه حمید سلطان زاده-تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره9109976165101050شعبه اول دادگاه حقوقی 
شهرستان شوشتر-رای دادگاه:در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی اکبر جراح زاده باوکالت آقای حسین یوسفی وکیل دادگستری 
نسبت به دادنامه شماره9109976165101050شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان شوشتر که بموجب آن اعتراض نامبرده بطرفیت آقایان 
محمدعلی نظری زاده و غالمرضا محمدی نژاد نسبت به توقیف اموال مرغداری موضوع صورتجلسه91/4/13در پرونده شماره910076غیروارد 
تشخیص حکم به بطالن اعتراض معترض ثالث صادر گردیده است نظربه اینکه آقای محمدعلی نظری زاده در این دادگاه اظهار داشت که نه 
هزار و پانصد عدد جوجه توقیفی در پرونده اجرایی مذکور تماماً متعلق به آقای علی اکبر جراح زاده است این دادگاه اعتراض را بطور نسبی 
وارد میداند با نقض رای تجدیدنظرخواس��ته حکم به رفع توقیف از نه هزار و پانصد جوجه که متعلق به آقای علی اکبر جراح زاده میباش��د را 
صادر و اعالم می نماید توقیف سایر اموال مطابق با مقررات اجرایی است و اعتراض نسبت به آنان وارد نیست و رد میگردد این رای به استناد 

مواد146و147قانون اجرای احکام مدنی و ماده358قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی است.
1603-شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان  

دادنامه
پرونده کالسه9209986115100496ش��عبه16دادگاه خانواده شهرستان اهواز دادنامه ش��ماره9209976115101132خواهان:خانم 
س��عیده حزبائی زاده باوکالت خانم سهیال بصیری به نش��انی اهواز24متری ساختمان مهدیان جنب پمپ بنزین باالی بانک کشاورزی دفتر 
دکتر شجاع پور-خوانده:آقای حسین حزبائی زاده به نشانی کوتعبداله جنب پاسگاه قدیم خ شهید محمد حزباوی پ4منزل یوسف حزبانی زاده 
مجهول المکان-خواسته:مطالبه نفقه-رای دادگاه:درخصوص دعوای خانم سعیده حزبائی زاده فرزند جبار باوکالت علیه خوانده آقای مبنی بر 
الزام وی به پرداخت نفقات معوقعه خود از سال 87تاکنون و بصورت جاری و نیز پرداخت نفقه فرزندان مشترک 17و11ساله به نام های سحر 
و ساهره پس از جری تشریفات قانونی حسب تصویر مصدق نکاحنامه رسمی شماره2207تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره195اهواز وجود 
علقه زوجیت بین طرفین و تعلق فرزندان به آنها محرز است با عنایت به اینکه پس از وقوع عقدنکاح پرداخت نفقه زوجه و فرزندان از وظایف 
زوج بوده و اینکه نامبرده دلیل یا مدرکی بر پرداخت نفقه مورد درخواست خواهان و رد ادعای وی ارائه نکرده لذا خواسته خواهان مورد اجابت 
دادگاه واقع شده از آنجا که وکیل خواهان تقاضای احتساب نفقه زوجه ماهیانه یک میلیون ریال تا پایان سال90واز سال91به بعد بصورت جاری 
ماهیانه 1/500/000ریال و نفقه فرزندان هرکدام یک میلیون ریال نموده که مبلغ های متعارفی است دادگاه فارغ از ارجاع امر به کارشناس 
بوده و مستنداً به مواد 1102و1107و1106و1111و1199و1257قانون مدنی و ماده47قانون حمایت خانواده مصوب سال91مجلس شورای 
اس��المی و مواد198و515و519قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقات معوقه زوجه ونفقه مستمر ماهیانه وی به 
ماخذ یاد ش��ده و نفقه فرزندان به مبلغ مورد درخواس��ت از تاریخ تقدیم دادخواس��ت)92/4/26(به بعد که در صورت تغییر شاخص نرخ تورم 
سالیانه قابل احتساب به نرخ روز و در صورت تغییر نوع مایحتاج قابل تعدیل خواهد بود.در حق خواهان و فرزندان صادر و اعالم میدارد رای 
صادره غیابی ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضاء این مدت ظرف بیس��ت روز دیگر قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان است.
1602-شعبه16دادگاه خانواده شهرستان اهواز     

آگهی   
نظربه اینکه ابراهیم مهاجر حسب شکایت عبدالرضا ماهوریان فرزند هوشنگ درشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرمشهر 
دارای یک فقره پرونده کالسه921608لذا به نامبرده اخطار می گردد جهت رسیدگی به اتهام سرقت در مورخه1392/12/19راس ساعت9صبح 
به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی خرمشهر حاضر شود این آگهی ابالغ تلقی ودرصورت عدم حضور در جلسه دادگاه تصمیم مقتضی 

را خواهد گرفت.
6850-شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرمشهر 

آگهی   
نظربه اینکه صادق بوعذار فرزند رمضان حس��ب ش��کایت فاطمه بوعذار فرزند ناجی درشعبه س��وم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
خرمشهر دارای یک فقره پرونده کالسه921716لذا به نامبرده اخطار می گردد جهت رسیدگی به اتهام سرقت در مورخه1392/12/20راس 
س��اعت9صبح به ش��عبه سوم دادیاری دادسرای عمومی خرمشهر حاضر ش��ود این آگهی ابالغ تلقی ودرصورت عدم حضور در جلسه دادگاه 

تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
6851-شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرمشهر 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه920235کیفری این دادگاه متهم بنام سیدعیسی موسوی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از 
حادثه کار تحت تعقیب این مرجع می باشد ونامبرده حسب محتویات پرونده مجهول المکان بوده لذا با توجه به گزارش مرجع انتظامی نامبرده 
در نشانی اعالمی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچ گونه نشانی دیگری از وی در پرونده وجود ندارد به استناد به ماده 115 از قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی به نامبرده ابالغ می شود در مورخ1392/12/25ساعت8/30صبح 
در شعبه یکصد و دوم دادگاه عمومی جزایی اهواز واقع در مجتمع جنایی دادگاه انقالب جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی است در صورت 
عدم حضور دادگاه مستنداً به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به صورت غیابی به موضوع رسیدگی 

و رأی صادر خواهدکرد.)شاکی:محمد نبگان میباشد(
6852-شعبه یکصد و دوم دادگاه عمومی جزایی اهواز 

آگهی احضار متهم
درپرونده شماره کالسه9209986116700857شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مسجدسلیمان آقای عباس حمیدی فرزند 
مزروق متهم است به مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید موضوع شکایت آقای پرویز علی صفرزاده لذا مراتب وفق ماده115قانون آیین دادرسی در 

امور کیفری در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا یک ماه پس از رویت جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر شود.
6853-دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب مسجدسلیمان 

متن آگهی
خواهان بانک ملت شعبه مرکزی خرمشهر دادخواستی به طرفیت خوانده ناجی شمخانی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه3عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر واقع در شهرستان خرمشهر 
ارجاع وبه کالسه9209986141301253ثبت گردیده که وقت رسیدگی به آن1392/12/25و ساعت11تعیین شده است.بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   
1611-شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خرمشهر 

متن آگهی
خواهان بانک ملت ش��عبه مرکزی خرمش��هر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محمد ثمری و لطیف اباکب پور و مصطفی اسماعیل 
زاده دریس به خواسته تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه2  عمومی)حقوقی(
دادگس��تری شهرستان خرمشهر واقع در شهرستان خرمشهر ارجاع وبه کالس��ه9209986141200542ثبت گردیده که وقت رسیدگی به 
آن1392/12/20و ساعت12:30تعیین شده است.بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودس��توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.   
1610-شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خرمشهر 

متن آگهی
خواهان بانک ملت مدیریت ش��عب استان خوزستان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان خالد صرخه و مالک صرخه به خواسته تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه4دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز واقع دراهواز بلوار قدس)لشکر(
روبروی دادس��رای نظام-مجتمع قضایی قدس )حوزه شماره 2(ارجاع وبه کالسه9209986110700130ثبت گردیده که وقت رسیدگی به 
آن1393/2/7و ساعت9/30تعیین شده است.بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودس��توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.   
1613-شعبه4دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز

متن آگهی
خواهان بانک ملت ش��عبه مرکزی اهواز دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ش��رکت ایمان خودرو به مدیریت احمد غزالوی و ش��رکت 
تعاونی اهواز آفاق جنوب و سیدزایر هاشمی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه4دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز واقع دراهواز بلوار قدس)لشکر(روبروی دادسرای نظام-مجتمع قضایی قدس )حوزه شماره 2(
ارجاع وبه کالس��ه9209986110700084ثبت گردیده که وقت رس��یدگی به آن1393/2/7و ساعت10/30تعیین شده است.بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   
1615-شعبه4دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز

دادنامه
پرونده کالسه9209986310500326شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان دادنامه شماره9209976310500755خو

اهان:بانک ملت شعبه احمدآباد شمالی آبادان باوکالت خانم الهام بدخشان به نشانی آبادان خیابان امام خمینی فرعی هفتم مجتمع تجاری 
بهمن طبقه س��وم-خواندگان:1-خانم مطیره دریس فرد به نش��انی آبادان امیرآباد فاز یک واحد499  2-خانم امل دریس فرد3-آقای صادق 
دریس فرد 4-ش��رکت گل س��ا مهر آبادان به مدیریت صادق دریس فرد همگی به نش��انی آبادان بازار فیه الله20پالک27-خواس��ته:مطالبه 
طلب-رای دادگاه:خانم الهام بدخشان به وکالت از بانک ملت شعبه احمدآباد شمالی آبادان دادخواستی بطرفیت1-شرکت گل سامهر آبادان با 
مدیریت صادق دریس فرد فرزند فیصل2-امل دریس فرد فرزند فیصل3-مطیره دریس فرد فرزند عبدالواحد بخواسته محکومیت خواندگان به 
پرداخت1/277/913/598ریال و جرائم تاخیر و خسارت و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطرح و در توضیح خواسته خود ابراز داشته 
که خوانده ردیف اول به استناد قرارداد مشارکت مدنی تعهد نامه ضمیمه بدهکار بوده و آقای صادق دریس فرد و خانم امل دریس فرد و خانم 
مطیره دریس فرد بعنوان ضامن ذیل قرارداد را امضاء نموده اند و در سررسید دیون از پرداخت دین امتناع نموده تقاضای صدور حکم مقتضی را 
دارد دادگاه با بررسی مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله تصویر متن قرارداد فیمابین که به امضای متعهدین رسیده است و نیز استعالم 
بعمل آمده و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه مستند و یا مدرکی که حاکی از ابراء ذمه باشد دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به 
ماده15قانون اصالح عملیات بانکی بدون رباء و ماده7قانون تسهیل اعطای تسهیالت و مواد219و226و228و230قانون مدنی و198قانون آیین 
دادرسی مدنی و519و522قانون مذکور محکومیت نامبردگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ1/277/913/598ریال با احتساب خسارات 
تاخیر در تادیه و خسارات دیرکرد و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
1612-شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان

دادنامه
پرونده کالسه9209986110800591ش��عبه5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز دادنامه شماره9209976110801061خواهان 
ها:1-آقای حبیب س��هیل پور2-آقای س��عید میناوی3-آقای سعید قنواتی زاده باوکالت وکالی دادگستری بنام آقای منصور عطاشنه و آقای 
هادی جرفی همگی به نشانی اهواز کیانپارس فلکه دوم خ پهلوان شرقی ساختمان بالش آبادی طبقه دوم واحد7-خوانده:آقای بهمن پورباقری 
به نشانی مجهول المکان-خواسته:مطالبه خسارت-رای دادگاه:درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها به هویت1-سعید قنواتی زاده فرزند 
غالمرضا2-سعید میناوی فرزند کاظم3-حبیب سهیل پور فرزند عبداله بطرفیت خوانده به هویت بهمن پورباقری فرزند الزم بخواسته صدور 
حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مقوم به51میلیون ریال مبنی بر پرداخت مبلغ727/500/000ریال و خسارات تاخیر تادیه که خواهان های 
دعوی در توضیح خواسته بشرح متن دادخواست تقدیمی قید و اظهار نمودند که اینجانبان خواهان های دادخواست مورد اغفال و کالهبرداری 
خوان��ده دع��وی واقع گردیده که نامبرده به تحمل کیفر محکوم گردیده و در مرحله ی اجرای حکم فیمابین اینجانبان و خوانده دعوی بابت 
خسارات وارده توافق گردیده که خوانده نسبت به ایفای تعهد اقدامی را مبذول ننموده است لهذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی 
را از محضر دادگاه دارد .دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با مالحظه آراء صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و همچنین سایر 
مستندات پیوست دادخواست و اینکه خوانده دعوی علیرغم دعوت به حضور در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچگونه ایراد و خدشه ای بر 
مورد خواسته و مستندات خواهان های دعوی به محضر دادگاه ارائه ننموده است لهذا خواسته خواهان های دعوی را مقرون به صحت تشخیص 
و مس��تنداً به مواد219و220و1257از قانون مدنی و مواد198و519و522 از قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ727/500/000ریال بابت اصل خواسته و احتساب خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ1390/2/6لغایت 
قطعیت اجرای حکم صادره وفق نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هرینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حسب 
تعرفه قانونی در حق خواهان های دعوی صادر و اعالم مینماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
1617-شعبه5دادگاه عمومی حقوقی اهواز   

دادنامه
 -9109984118300110-9109984118300109 پرون��ده:  ش��ماره   9209974113000549 دادنام��ه:  ش��ماره 
 -9109984118300111  -9109984118300108  -9109984118300518  -9109984118300520
 -920418-920417 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره    9009984118300936  -9009984116301168  -9009984119001027
920421- 920422- 920416- 920420- 920415- 920419- 920406  تاری��خ تنظی��م: 1392.10.30 ش��کات: 1- مه��دی 
مش��گبای بخش��ایش بنش��انی: تبریز- ش��هرک نور- فجر نیلوفر بلوک 15 راه پله اول واحد 5* 2- خانم محبوبه عابدین زاده بنشانی: 
تبریز- خطیب- کوی پیراهنیان پ 34* 3- آقای احمد غفاری بنش��انی: تبریز- ش��هرک نور- مجتمع نور مجتمع پامچال بلوک 22 ط 
4* 4- آقای حس��ن س��ابقی خسروشاهی بنشانی: تبریز- ش��هرک نور- فاز دو 18 متری معلم دربند سوم پالک 390* 5- خانم سمیه 
نبی زاده زاویه بنشانی: تبریز- خ رسالت مجتمع پامچال بلوک 36 ط 3 واحد 5* 6-آقای سیامک نوید بنشانی: تبریز- شهرک نور- خ 
ثمین- سوم غربی پ 371* 7-آقای علی نجفیان داشکسن بنشانی: تبریز- نظام پزشکی جنب بنگاه منصور ط 1 سمت چپ* 8- آقای 
علی اس��ماعیلی بنش��انی: تبریز– 35 متری الله نبش کوی خاقانی پ 1– 9- آقای رس��ول کمالی انامق بنشانی: مرند- روستای انامق 
منزل شخصی خودم متهم: آقای پرویز وفایی بنشانی: مجهول المکان اتهام ها: 1- صدور چک بالمحل 2- خیانت در امانت.رای دادگاه: 
در خصوص اتهامات آقای پرویز وفایی ممقانی فرزند: علی دایر بر: 1- صدور یک فقره چک بالمحل بش��ماره: 8914123401 به تاریخ 
90.7.10 عهده بانک ملی ش��عبه س��ه راهی رس��الت به مبلغ43000.000 ریال با شکایت شاکیه خانم محبوبه عابدین زاده 2-  هشت 
فقره خیانت در امانت در تصاحب و عدم استرداد وجوه امانی در ید وی موضوع شکایت شاکیان اقایان مهدی مشکبار بخشایش فرزند: 
حس��ن به میزان هفتاد و س��ه میلیون ریال و آقای حسن سابقی خسروشاهی فرزند: محمدحسین به میزان هفتاد میلیون ریال و آقای 
علی اسماعیلی فرزند: محمد به میزان چهل و پنج میلیون ریال و آقای رسول کمالی فرزند: قلی به میزان هفتاد و سه میلیون و نهصد 
هزار ریال و خانم س��میه نبی زاده فرزند: علی رضا به میزان چهل میلیون ریال و آقای علی نجفیان داش کس��ن فرزند:حبیب به میزان 
چهل و پنج میلیون ریال و آقای احمد غفاری فرزند: عبداله به میزان هش��تاد میلیون ریال و آقای س��یامک نوید فرزند: صمد به میزان 
هفتاد و یک میلیون ریال، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته در مرحله دادس��را و قرار نهایی وکیفرخواس��ت صادره 
از دادس��رای محترم عمومی و انقالب تبریز وتوضیحات ش��اکیان که حاکیست متهم با اخذ و یا نگه داشتن مبالغ رهن و اجاره در محل 
بنگاه خود متعهد می گردید تا هر ماه اجاره بهای مربوط به ش��اکیان را پرداخت نماید.  که جزئیات مبس��وطا در پرونده مش��هود است 
لیکن نامبرده بدون اس��ترداد مبالغ وجوه تودیعی متواری می گردد علی ایحال با عنایت به محتویات پرونده و دالیل و مدارک ش��اکیان 
و اینکه متهم مجهول المکان بوده و با احضار از طریق نش��ر آگهی در روزنامه آذربایجان مورخه: 1392.05.24 نیز در جلس��ه دادگاه 
حضور نیافت و الیحه دفاعیه نیز ارسال نداشته است ماال دادگاه غیابا اتهامات وی را محرز تشخیص داده و مستندا به مواد 3 و بند ب 
ماده 7 قانون صدور چک اصالحی 82.6.2 و مواد 47-674 قانون مجازات اس��المی مصوب 70.9.7 )قانون حکم در زمان وقوع جرایم( 
و مواد 217-218-232-233 قانون ائین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 78.01.22 آقای پرویز وفایی 
ممقان��ی را ب��ه جهت صدور چک بالمحل به تحمل یک س��ال حبس تعزیری محکوم می گردد و همچنین نامبرده برای هش��ت فقره 
خیانت در امانت به س��ه س��ال حبس تعزیری محکوم میشود. حکم صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل اعتراض 
واخواهی در همین دادگاه بوده و با انقضاء مهلت واخواهی نیز ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اذربایجانشرقی است. 
م الف 18304- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی تبریز- حسنلو

 آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه: 920953د/6  شعبه ششم دادیاری دادسراي عمومي و انقالب اقای: جعفر امیری فرزند: مختار به اتهام مزاحمت 
تلفنی تحت تعقیب مي باشد. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و دراجراي ماده 115 از قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور کیفري بدین وس��یله به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي جهت تفهیم اتهام در ش��عبه ششم 
دادی��اری واقع در تبریز- خیابان ش��ریعتي ش��مالی جنب کالنتري 16 حضور یابند در غیر اینصورت وف��ق مقررات قانوني قانوني اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
م الف 18305- دادیار شعبه ششم دادسراي عمومي و انقالب تبریز- دهقان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده 921121.92.26 د آقای غالمحسین عطایی  از طرف این شعبه به اتهام ضرب و جرح عمدی- توهین و تهدید به 
قتل تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا مراتب در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری  به نامبرده ابالغ میشود تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز جهت پاسخگوئی 

به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار،  اقدام قانونی معمول خواهد شد.   
18306-  شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز

آگهی دعوت افراز ومعاینه محل 
در س��نوات گذش��ته ششدانگ پالک  848  الی 854 اصلی  بخش یک خرم آباد به ثبت رسیده  و به قطعاتی نیز تفکیک شده و خانم 
ها اقدس و اکرم قاضی زاده بر ابر درخواس��تی به اداره ثبت و اس��ناد و امالک خرم آباد تقاضای افراز س��هم مشاعی خود  از قطعات 5و6 پالک  
مذکور  را نموده اند  که  جهت انجام عملیات افراز و معاینه محل  در مورخ 92/12/10 مراتب یک نوبت در روزنامه های  کثیراالنتشار منتشر 
، و از  کلیه مالکین مشاعی دعوت می شود  در  محل وقوع ملک جهت  انجام  عملیات  افراز حضور داشته باشند بدیهی است  عدم حضور 
مالکین مشاعی  مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد و چنانچه در بین مالکین مشاعی صغیریا محجور وجود دارد مراتب اعالم گردد.  تاریخ 

بازدید : 92/12/10 تاریخ انتشار :92/11/17
م الف 1426 محمد علی ابراهیمی کفیل ثبت اسناد و امالک خرم آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده9209981770101225بایگانی921244شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کردکوی بدینوسیله به آقای نقی 
هوشدار رستمی فرزند صفر مجهول المکان اخطار میگردد خواهان خانم عاقله خدابخش میاندره فرزند علیجان دادخواستی بطرفیت شما به 
خواسته طالق به دادگستری تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریک 
نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تاخوانده دردفترشعبه اول دادگاه عمومی کردکوی حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به مورخه 1392/12/21ساعت11/15 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه 

آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3302-مدیردفترشعبه اول حقوقی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان موسسه مالی واعتباری فرشتگان به طرفیت محمد کیانی فرد وغیره به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4 حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع 
وبه کالسه پرونده 9209980056300734به شماره بایگانی)912/ 4/92ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1392/12/18وساعت9 شده است 
به علت مجهول المکان بوده خوانده ردیف اول ودوم)محمد کیانی فرد فرزند محمد علی-عیسی نجار فرزند محمد علی(ودرخواست خواهان 
وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3295-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

دادنامه
   پرونده کالسه9209980059100629بایگانی92/0785/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان دادنامه شماره 9209970059101271 
تاریخ92/10/30 خواهان مدیریت شعب بانک ملت استان گلستان باوکالت آقای مرتضی بائی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان 
ولیعصر پاساژ مرسل طبقه4واحد407خواندگان1-محمدرضا صومعه سرایی ثابت2-شهاب صومعه سرایی ثابت3-شهیاد صومعه سرایی ثابت 
همگی بنشانی گرگان عدالت 66 کاوش1ساختمان121واحد12و4-شرکت مهندسی آب وفاضالب وارنا موج کاسپین بنشانی گرگان خیابان 
شهید بهشتی بازار امام طبقه فوقانی شماره45خواسته مطالبه طلب)رای دادگاه(درخصوص دعوی مدیریت شعب بانک ملت استان گلستان 
باوکالت آقای مرتضی بائی بطرفیت1-شرکت مهندسی آب وفاضالب وارنا موج کاسپین2-شهیاد صومعه سرایی ثابت3-شهاب صومعه سرایی 
ثابت4-ش��هاب صومعه سرایی ثابت4-محمدرضا صومعه سرایی ثابت بخواسته پرداخت مبلغ116/732/768ریال بابت اصل بدهی وخسارات 
تاخیرتادیه تا تاریخ92/8/9موضوع قرارداد وتعهدنامه بانکی بشماره912384387/61مورخه89/12/14فی مابین خواهان وخواندگان موصوف 
دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده مستندات ابرازی ازجمله فتوکپی مصدق قرارداد وتعهدنامه بشماره فوق االشاره وبالحاظ اصل قرارداد 
در ید خواهان اینکه ازسوی خواندگان دلیلی برایفای تعهدات مندرج درمفاد تعهدنامه ارائه واقامه نگردید ومستند مذکور موید صحت ادعای 
خواهان وداللت براستقرار واشتغال ذمه خواندگان داشته لذا درراستای مواد 403 و404قانون تجارت ومواد198و515و519و522قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مصوب1379وماده15قانون عملیات بانکی بدون ربا وتبصره های ذیل آن دعوی خواهان را وارد دانس��ته حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان موصوف بپرداخت مبلغ116/732/768ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ2/553/656 ریال بعنوان هزینه دادرسی وخسارت 
تاخیرتادیه براساس بند13مندرج درقرارداد از تاریخ92/8/9الی وصول محکوم به وهمچنین حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی درمرحله 
بدوی صادر واعالم مینماید رای صادره نسبت خواندگان موصوف غیابی و ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی وسپس ظرف20روزقابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد.
3263-رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-مهجوری

دادنامه
دادنام��ه ش��ماره  پرون��ده کالس��ه9209980056000499بایگانی3/920621ح ش��عبه 3دادگاه عموم��ی حقوق��ی گ��رگان     
9209970056001556-92/10/7خواهان امید برزگر بدابی باوکالت مائده اباذری بنشانی مازندران بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان 
ط5واحد18خوانده امیر اسپندیانی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک)رای دادگاه(درخصوص دادخواست تقدیمی امید برزگر 
بدابی باوکالت مائده اباذری بطرفیت امیر اس��پندیانی فرزند محمد بخواس��ته صدور حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ یکصد وسیزده 
میلیون وسیصد هزارریال بابت 3فقره چک بشماره10953431مورخ1391/2/3و10953495مورخ1390/7/30و10953494مورخ13/7/10

91همگی عهده بانک سینا شعبه استاد مطهری گرگان با احتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه با عنایت به وجود اصل سند تجاری مستند 
دعوی در ید دارنده آن نشان مدیونیت صادر کننده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد وباتوجه به اینکه خوانده حضور نیافته ودلیلی بر 
پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص ومستندا" به مواد310-311قانون تجارت 
حکم برمحکومیت خوانده بپرداخت مبلغ یکصد وسیزده میلیون وسیصد هزارریال)113/300/000ریال( بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
دادرسی بمبلغ2/266/000ریال وپرداخت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر واعالم مینماید بدیهی است دایره اجرا مکلف است نسبت 
به احتساب خسارت تاخیر درتادیه ازتاریخ سررسید چک الی صدور حکم واجرای آن اقدام وسپس ازخوانده درحق خواهان وصول نماید رای 
صادره غیابی محسوب وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه میباشد پس ازمهلت مذکور وظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی 

دردادگاه تجدید نظر استان گلستان می باشد.
3264-رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان-موسوی مطلق

رونوشت آگهی حصر وراثت
  مرج��ع رس��یدگی ش��ورای حل اخت��الف ش��عبه اول بندرگز خواه��ان فاطمه کرد افش��اری ف ابوالقاس��م س گ��رگان خ ولیعصر 
عدالت20پ5خوانده عموم ملت ایران خواسته گواهی انحصار وراثت رای شورا خانم فاطمه کرد افشاری فرزند ابوالقاسم بشرح درخواستی که به 
کالسه1/92/935/این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که خانم سکینه پورحسن فرزند علی شاه 
بشماره شناسنامه435صادره ازکردکوی درتاریخ18/ 1392/3دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز فوت نموده وراث حین الفوت آن مرحوم 
عبارتند از1-فاطمه کرد افشاری فرزند ابوالقاسم ش ش88ت ت1334/7/1فرزند متوفی2-زهرا کرد افشاری فرزند ابوالقاسم ش ش119ت ت 
1341/8/18فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
3290-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندرگز-امینی

آگهی درخواست حصر وراثت
  آقای حس��ین تجری فرزند علی اکبر به ش��رح درخواس��تی که به کالس��ه 2/92/402ح-این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داش��ته که مرحوم حوری رحیمیان فرزند عباس به ش��ماره شناس��نامه2480 صادره ازش��اهرود درتاریخ 
92/9/1دراقامتگاه دائمی خود شهرستان علی آباد-االزمن فوت نموده ورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از/عبارتست از1-علی اکبر 
تجری ف علی حسین ش ش10ت ت1334همسرمتوفی2-صالح تجری ف علی اکبر ش ش619ت ت1359فرزند متوفی3-سعید تجری ف 
علی اکبر ش ش70ت ت1360فرزند متوفی 4-حسین تجری ف علی اکبر ش ش4-009424-226ت ت1370فرزند متوفی5-الهام تجری ف 
علی اکبر ش ش391 ت ت1357فرزند متوفی6-آرزو تجری ف علی اکبر ش ش161ت ت1355فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس از انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
3289-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کماالن-گرجی

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم فاطمه احمدی فرزند رضا به شرح درخواستی که به کالسه 920432این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داشته که آقای ابوالقاسم بها آبادی خلیل آباد فرزند مهدی به شماره شناسنامه 67 صادره ازکاشمر درتاریخ 1392/9/28دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده ورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از/عبارتست از1-فاطمه احمدی ف رضا ش ش131ت 
ت12/1/ 1338همسرمتوفی2-س��میرا بها آبادی خلیل آباد ش ش10688ت ت1367/10/6دختر متوفی3-س��میه بها آبادی خلیل آباد ش 
ش4616ت ت1359/12/6دختر متوفی4-مهدی بها آبادی خلیل آباد ش ش719ت ت1358/2/18پسرمتوفی5-یاسر بها آبادی خلیل آباد ش 
ش3500ت ت1362/10/21پسرمتوفی6-حس��ین بها آبادی خلیل آباد ش ش2110154179ت ت1369/5/6پسرمتوفی والغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
3288-شعبه 23شورای حل اختالف گرگان

رونوشت آگهی حصروراثت
   آقای/خانم گزل تلخ ترش به شماره شناسنامه5889به شرح دادخواست به کالسه3/92/542ش ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان انه قربان کم به شماره شناس��نامه 1512 درتاریخ1391/9/21دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به1- گزل تلخ ترش نام پدر تواق ش ش5889ت ت1338همس��رمتوفی2-

حمی��د کم نام پ��در آن��ه قرب��ان ش ش6-009153-497ت ت1371پس��رمتوفی3-مراد دوردی نام پدر آنه قرب��ان ش ش3719ت 
ت1366پس��رمتوفی4-بی بی فاطمه کم نام پدر آنه قرب��ان ش ش50ت ت1361دخترمتوفی 5-ماریه کم نام پدر آنه قربان ش ش2-
014520-497ت ت1372دخترمتوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکس��ی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباش��د ازتاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
3292-رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف آق قال-ماهری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده920398شعبه 24شورای حل اختالف گرگان بدینوسیله به آقای1-حسن قربان چاه کبوتری فرزند نوروز2-فاطمه 
علیمحمدی مجهول المکان اخطار میگردد خواهان بانک مهر اقتصاد باوکالت احمد جعفری دادخواس��تی به طرفیت ش��ما به خواس��ته 
مطالبه وجه چک به شعبه 24شورای حل اختالف تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات 
قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تاخوانده دردفترشعبه24شورای حل اختالف گرگان 
حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روز سه شنبه تاریخ92/12/20ساعت16عصر 

تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3281-شعبه 24شورای حل اختالف گرگان

ابالغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 115قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقالب با انتشار این آگهی برای یک نوبت دریکی ازروزنامه 
ه��ای کثیراالنتش��ار آقای بهزاد)میالد(خواجه احمد گرگیج فرزن��د غفور که به لحاظ مجهول المکان بودن اب��الغ به نامبردگان ممکن 
نگردیده اس��ت احضار میش��وند تا دروقت رس��یدگی روزسه شنبه مورخ 1393/4/3 س��اعت9 صبح دراین دادگاه حاضر گردند وازاتهام 
منتس��به درپرونده 2/900123ک موضوع ش��کایت خانم ماریه صحنه ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضورمتهم یا عدم اعالم عذر 

موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
3291-رییس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان-میر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان س��یروس کریمی بطرفیت غالمحس��ین کبیر نجفی وغیره به خواس��ته اثبات وقوع عقد بیع تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان گرگان که جهت رس��یدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهش��تی روبروی اداره مخابرات مجتمع 
ش��هید بهش��تی ارجاع وبه کالس��ه پرونده 9209980056300673به ش��ماره بایگانی)4/92/828ح(ثبت گردیده و وقت رس��یدگی 
آن1393/2/29وس��اعت9/30 شده است به علت مجهول المکان بوده خواندگان)غالمحسین کبیرنجفی فرزند مرتضی-بهناز کبیرنجفی 
فرزند غالمحس��ین-بابک کبیرنجفی فرزند غالمحس��ین-بهارک کبیرنجفی فرزند غالمحس��ین -فرخ جمالی-بی ب��ی هاجر اله گاهی(
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
گرگان-عبداللهی 4حقوقی  3287-مدیردفترشعبه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان یونس توسلی بطرفیت هوشنگ شیرنگی وغیره به خواسته تنفیذ مبایعه نامه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرگان 
که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبه 
کالس��ه پرونده9209980056300706به شماره بایگانی)4/92/877ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1393/02/22وساعت11شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان)هوشنگ شیرنگی فرزند علی اصغر-حسن دنگچی-احمد بزی-عباس خردمند-محمد صفرخانی-
بهروز ادیبی-محمد عباس آبادی(ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3286-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان علی زاهدی ونصرت اله زاهدی وغیره بطرفیت بش��یر دس��ت آویز وغیره به خواس��ته استرداد ثمن تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی 
ارجاع وبه کالسه پرونده9209980056300758به شماره بایگانی)936/ 4/92ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1393/02/13وساعت11شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان )علی اکبر-محمد تقی-خدیجه وکبری همگی دست آویز فرزندان حسین(ودرخواست خواهان 
وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3285-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

آگهی مزایده
   موجب دادنامه ش��ماره910799واجرائیه صادره ازش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان درپرونده اجرایی 2/920076وحکم 
بف��روش مات��رک مرحوم محمد تقی ش��ریعت درحق وراث وی که عبارتند ازمهناز وعباس وعلی و محمود رضا همگی ش��ریعت واعظم 
خدابخش سربندی مبلغ500000ریال بابت نیم عشر دولتی بشرح دادنامه موصوف محکوم گردیده است که حسب درخواست محکوم له 
اموال مرحوم موسی توقیف وتوسط کارشناس منتخب بازدید وبشرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است که پس ازجری تشریفات قانونی 
ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس��د طالبین خرید میتوانند درجلس��ه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم کنند)توصیف 
اجمالی ملک براساس ماده 138قانون اجرای احکام مدنی(1-قطعه زمینی با کاربری زراعی دراراضی چهارباغ به مساحت4730مترمربع 
ازقرار مترمربعی350000ریال مجموعا 1655500000ریال ارزیابی گردید2-س��ه باب انباری بصورت یکپارچه واقع درگرگان خ شهید 
بهش��تی کوچه بهش��ت20به مساحت185/76مترمربع که مش��خصات انباری عبارتست ازاس��کلت آجری کف بتن سقف خرپا فلزی با 
پوشش ایرانیت دیواره اندود سیمان ارتفاع مغازه حدود5متر درب ورودی آهنی به همراه محافظ آهنی مشبک دارای امتیاز برق25 آمپر 
میباش��د ارزش س��رقفلی به قرار مترمربعی20000000ریال بمبلغ 3715200000ریال ارزیابی گردیده است3-دو باب مغازه بصورت 
یکسره واقع در گرگان خ شهید بهشتی حنب اداره کل پست کد پستی66779-49156برمغازه 7/3متر و عمق آن برابر10متر ومساحت 
آن برابر73مترمربع میباش��د کف مغازه موزائیک فرش و بدنه اندود گچ- تیرآهن وطاق ضربی ودرب آهنی این مغازه دارای امتیاز برق 
وگاز و تلفن میباش��د مغازه موصوف طبق اظهار محکوم له فاقد س��ند مالکیت لیکن شش دانگ بصورت ملکی به ورثه تعلق دارد ارزش 
مغازه های موصوف برابر8/030/000/000ریال)هش��ت میلیارد وسی میلیون ریال(ارزیابی گردید4-قطعه زمین زراعی بنشانی روستای 
والش آباد مجاور ضلع جنوبی بافت مس��کونی واقع ش��ده است مساحت زمین مزبور برابر 74012 مترمربع که درحد شمال غربی زمین 
موصوف1قطعه زمین بمس��احت1200مترمربع با دیوار آجری محصور ودرآن بنا احداث ش��ده اس��ت اعیان بش��رح ذیل میباشد بنائی 
دوطبقه هرطبقه104مترمربع ودوطبقه مجموعا208 مترمربع میباش��د طبقه همکف ش��امل دواطاق وانباری وطبقه اول ش��امل هال 
ودواطاق میباش��د دیوارها آجری س��قف تیرآهن وطاق ضربی سقف نهائی خرما وپوشش ایرانیت میباشد پنجره ها آهنی درهای داخلی 
چوبی کف موزائیک وفرش وبدنه اندود گچ میباش��د وانبار توتون به مس��احت450مترمربع که دارای ستون های آهنی وخرپا وپوشش 
ایرانیت میباشد ارزش این ملک به علت مجاورت با بافت مسکونی روستا برابر22/666/600/000ریال)بیست ودومیلیارد وششصد وشش 
میلیون وششصد هزارریال(ارزیابی گردید.زمان مزایده:روز 4شنبه مورخه 1392/12/14ساعت 10الی11مکان مزایده:دفترشعبه 2دادگاه 
عمومی حقوقی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ را درجلسه قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا" به حساب دادگستری واریز ومابقی آن را 
ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند1هفته 
قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرا احکام ملک توقیف شده را بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض 
مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-انتقال وتحویل مال پس ازتائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود 
درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده با حضور نماینده 

محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
3293-شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

دادنامه
ش��ماره بایگانی شعبه:910142.پرونده کالسه9109981410300135 شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان الهیجان دادنامه 
شماره 9209971410300183 .خواهان:تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت عاملی آقای محمد حسین نظری توکلی-با وکالت آقای علیرضا 
نجفی به نشانی الهیجان-خ انقالب بن بست اسدی دفتر وکالت.خوانده:آقای علی رضا پور ماشک به نشانی الهیجان-گلستان33 کوچه شهید 
احدی.خواسته:مطالبه طلب.در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای  علیرضا نجفی بطرفیت خوانده آقای علیرضا پور ماشک 
فرزند محمد رضا بخواسته مطالبه شصت و نه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 382151-90/10/12 ومطالبه کلیه خسارات قانونی 
از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله و مطالبه تاخیر و تادیه با بررسی پرونده امر نظر به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه)بانک ملی شعبه الهیجان(ونظر به اینکه خوانده ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است و دلیلی بر بی حقی خواهان اقامه نداشته است وجود اصل 
الشه چک نزد خواهان ظهور در طلب وی از خوانده دارد لذا دعوی خواهان ثابت تشخیص با استناد به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون اصالحی صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و نه میلیون 
ریال از بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وچهارصد ونود هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالن میگردد و نیز خوانده محکوم 
است به پرداخت حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه و خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک از تاریخ چک مورخه 91/10/12 لغایت اجراء حکم در حق 
خواهان که خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر نرخ شاخص قیمت ها و بهاء خدمات که بانک مرکزی اعالن می نماید تعیین خواهد شد و در 

زمان اجراء حکم محاسبه میگردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد.
ب365  رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی الهیجان- کرمی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
بموج��ب پرونده اجرایی کالس��ه 920270 ش��عبه س��وم اج��رای احکام مدنی دادگس��تری شهرس��تان الهیجان و حس��ب دادنامه 
ش��ماره 9209971410300599 مورخ��ه ی 1392/07/13 ص��ادره از ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی الهیجان و دادنامه ش��ماره ی 
9209971314001239 مورخه ی 1392/09/18 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیالن حکم به فروش ماترک متوفی مرحوم 
منوچهر دواچی عمومی و تقسیم وجوه حاصله از فروش پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی به میزان قدرالسهم هر یک از وراث بنامان خانم 
ها1-فرنگیز2-جمیله وآقایان 1-جهانگیر2-ابراهیم3-جالل جملگی دواچی عمومی و خانم صدیقه طاهری صادق ،کما فرض اله صادر گردیده 
است که در راستای اجرای حکم صادره ماترک متوفی مرحوم منوچهر دواچی عمومی جهت ارزیابی به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری 
ارجاع که ایشان پس از بررسی ومطالعه پرونده و بازدید از اموال نظر خود را به شرح ذیل اعالم داشته است که این امر مصون از اعتراض طرفین 
پرونده قرار گرفته است.مش��خصات اموال و ارزش ریالی:قطعه ش��ماره یک یک زمین محوطه و صیفی کاری به شماره ی پالک 1823 فرعی 
سنگ اصلی 163 بخش 14 گیالن واقع در قریه کوشال بمساحت 1775 متر مربع بوده که شامل یک باب ساختمان مسکونی قدیمی فرسوده 
و محوطه شامل اشجار مثمر و غیر مثمر بوده که کارشناس محترم با التفات به کمیت و کیفیت پالک توصیفی و مقایسه مورد با رقبات قرب 
در آن محدوده و با لحاظ وضعیت و موقعیت مکانی و جغرافیایی و نحوه استقرار ملک در خیابان اصلی و با توجه به اوضاع و احوال قضیه ارزش 
معامالتی عرصه و اعیان پالک فوق الذکر بقرار هر متر مربعی 500/000 ریال و در مجموع به مبلغ 887/500/000 ریال تمام بعنوان قیمت 
پایه تعیین بهاء نموده است.قطعه شماره دو یک زمین شالیزار فاقد سند مالکیت رسمی واقع در قریه کوشال بمساحت 450 متر مربع بوده که 
حدود اربعه آن از شمال به زمین شالیزار سید محمود میر فالح و از شرق به شالیزار سکینه شهیدیان اکبر و از جنوب به قطعه زمین شماره 
ی یک و از غرب به زمین محوطه ی وراث علی نیا محدود ومتصل است.قطعه شماره سه یک زمین شالیزار فاقد سند مالکیت رسمی واقع در 
قریه ی کوشال بمساحت 1150 متر مربع بوده که حدود اربعه آن از شمال به زمین شالیزار سکینه شهیدیان اکبر و از شرق به کوچه بن بست 
منتهی به خانه ومحوطه پرویز قاسمی وقسمتی هم به محوطه کارخانه برنجکوبی سابق و از جنوب به جاده آسفالت قریه ی کوشال و از غرب به 
زمین شماره ی یک خانه ومحوطه زمین صیفی کاری محدود و متصل است در ضمن مساحت تقریبی 300 متر مربع از عرصه سابق کارخانه 
برنجکوبی خارج از زمین موروثی می باشد.قطعه  ی شماره چهار یک زمین شالیزار فاقد سند مالکیت رسمی واقع در قریه ی کوشال بمساحت 
2132 متر مربع بوده که حدود اربعه آن از شمال به زمین شالیزار پرویز قاسمی نژاد و از شرق به شالیزار و زمین صیفی کاری سید محمود 
میر فالح و از جنوب به محوطه ی خانه میر فالح وهنرمندان و خندان و از غرب به به کوچه بن بست منتهی و به خانه و محوطه پرویز قاسمی 
نژاد محدود ومتصل است که کارشناس محترم ارزش سه قطعه زمین شالیزار در مساحت کلی 3732 متر مربع را با توجه به اینکه سه قطعه 
زمین شالیزار موصوف به صورت زمین مزروعی سنتی بوده و طرح تجهیز و نوسازی مزارع در آن اجرا نشده است و با التفات به کمیت و کیفیت 
زمین توصیفی وبا عنایت به وضعیت و موقعیت مکانی و استقرار جغرافیایی و لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه بقرار هر متر مربع 80/000 ریال 
و در مجموع به مبلغ 298/560/000 ریال تمام بعنوان قیمت پایه تعیین بها نموده است .اموال مذکور در روز دوشنبه مورخه 1392/12/05 از 
ساعت 11 الی 13 در محل دادگستری شهرستان الهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان الهیجان 
از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و مزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل و از قیمت پایه شروع و کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شدو خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده فی المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حد 
اکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آن را به اجرا تسلیم نماید وچنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن 
معامله )90 درصد باقیمانده(را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده او)وجه ده درصدی واریزی(پس از 
کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال 
فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند .این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 

درج و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ب366   دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان- قنبری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول-نوبت اول
بموجب پرونده اجرایی کالس��ه 910254 ش��عبه س��وم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان و حس��ب دادنامه شماره 
9009971410300907 مورخه ی 1392/12/16 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی الهیجان حکم به فروش ماترک متوفی مرحومه 
صغری شیخ حسینی و تقسیم وجوه حاصله از فروش پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی به میزان قدرالسهم هر یک از وراث بنامان سرکار 
خانم مریم واقای محمد رضا دل افکار ،کما فرض اله صادر گردیده است که در راستای اجرای حکم صادره ماترک متوفی مرحومه صغری شیخ 
حسینی جهت ارزیابی به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی ومطالعه پرونده وبازدید از اموال نظر خود را 
به شرح ذیل اعالم داشته است که این امر مصون از اعتراض طرفین پرونده قرار گرفته است.مشخصات اموال و ارزش ریالی:1-یک باب خانه و 
محوطه بمساحت حدود 240 متر مربع واقع در قریه آهندان خیابان امام خمینی کوچه گلستان پالک 5 کد پستی85578-44161 که حدود 
اربعه آن از شمال به دیوار بلوک سیمانی به محوطه رحیم علی حسینی و از شرق درب و بلوک دیوار سیمانی به کوچه عمومی و از جنوب دیوار 
بلوک سیمانی و چپر احداثی به محوطه قربان شیخ حسینی و از غرب چپر و دیوار بلوک سیمانی به خانه ومحوطه آقا جانی محدود و متصل 
است و در داخل زمین موصوف یک واحد ساختمان ویالیی با امتیاز برق خانگی و گاز موجود میباشد و قدمت بنای احداثی حدود 20 سال می باشد و 
در حل حاضر در تصرف احدی از وراث بنام محمد رضا دل افکار می باشد که کارشناس محترم با توجه به وضعیت و موقعیت مکانی و قدمت بنای احداثی 
و نداشتن سد مالکیت رسمی و بررسی کلیه عوامل موثر در قضیه در مجموع ارزش کل ملک موصوف را به مبلغ 168/000/000 ریال تعیین بهاء نموده 
است.2-یک باغ چای و توت مخروبه بمساحت حدود 220 متر مربع واقع در قریه آهندان در فاصله دور سالن ورزشی آهندان و نزدیکی مرغداری ایرج 
کریمی و نزدیگی تلمبار نوغان آقای شیخ حسینی که با فاصله از جاده ماشین رو واقع شده و دارای راه دسترسی مالرو و امالک مجاور می باشد و بدلیل 
عدم مراقبت زراعی علفهای هرز و گیاهان خودرو در ان رشد ونمو کرده اند.باغ مذکور محاط در باغ آقایان رحیم شیخ حسینی و کاظم شیخ حسینی و 
غالمرضا جوانمرد و رمضانعلی شیخ حسینی می باشد که کارشناس محترم ارزش حق تصرف و بهره برداری ملک موصوف را با توجه به دوری از بافت 
میکونی روستا و نزدیک بودن به مرغداری آقای ایرج کریمی و نداشتن راه دسترسی مناسب و نداشتن سند مالکیت رسمی ووضعیت مکانی و استقرار 
جغرافیایی ملک و در مجموع ارزش کل ملک موصوف را به مبلغ 22/000/000 ریال تعیین بهاء نموده است در نتیجه با عنایت به توضیحات فوق االشاره 
ارزش خانه و محوطه و باغ چای و توت در مجموع به مبلغ 190/000/000 ریال معادل نوزده میلیون تومان تعیین بهاء شده است. اموال مذکور در روز 
سه شنبه مورخه 1392/12/06 از ساعت 11 الی 13 در محل دادگستری شهرستان الهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم 
دادستان شهرستان الهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و مزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل و از قیمت پایه شروع و کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شدو خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده فی المجلس پرداخت و مانده ثمن 
معامله را حد اکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آن را به اجرا تسلیم نماید وچنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده 
ثمن معامله )90 درصد باقیمانده(را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده او)وجه ده درصدی واریزی(پس از 
کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال 
فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند .این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 

درج و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ب367   دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان- قنبری 

آگهی
ش��ماره بایگانی شعبه:920425.خواهان خانم معصومه تسبیحی دوست فرزند احمد با وکالت آقای قاسم سالدیده آزارکی دادخواستی 
بطرفیت خوانده آقای معرفت گندوجی فرزند تیمور بخواس��ته طالق تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان رودسر نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگس��تری شهرس��تان رودس��ر واقع در رودس��ر –خیابان شهدا-بلوار ش��هید ناصحی –دادگستری 
شهرستان رودسر-کد پس��تی:4481796464-تلفن:01426222244-01426222942-وب س��ایت www.dadgil.ir ارجاع و به کالسه 
9209981425100413 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/12/21 س��اعت 10 صبح و به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب368 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودسر-محمد کاظمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 922255 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب رودسر محکوم علیه فرشید حیرانی فرزند ناصر 
خان به اتهام کالهبرداری محکوم به پرداخت 18/600/391/000 ریال در حق شاکی آقای عبدالحسین فرجیان می باشد و اموال به شرح ذیل 
وفق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد.شرح:ششدانگ اعیانی یک باب منزل مسکونی به مساحت 265/75 متر مربع دارای سند 
مالکیت رسمی به شماره پالک ثبتی 1022 فرعی از 72 اصلی صفحه 586 دفتر 106 بخش 29 گیالن که حدود اربعه آن شماال اول به طول 
پی مشترک است به قطعه 72 تفکیکی دوم به طول 10/5 متر پی مشترک است به قطعه 73 تفکیکی شرقا به طول 24/25 متر پی مشترک 
است به قطعه 90 تفکیکی جنوبا به طور منحنی پی است به طول 12 متر به خیابان سی متر مربع غربا به طول 21/50 متر پی است به قطعه 
88 تفکیکی واقع در رودسر بلوار دادگستری کد پستی 44817 که اعیانی آن با امتیاز آب و برق و گاز که دارای سه اتاق خواب و هال بوده که با 
توجه به متراژ حدود اربعه در طبیعت موجود نمیباشد با توجه به مراتب فوق قیمت پایه آن به ازای هر متر مربع 525/000 تومان که کل قیمت 
پایه به میزان یکصد و سی و نه میلیون پانصد و هجده هزار و هفتصد و پنجاه تومان )139/518/750 تومان(می باشد.تاریخ مزایده روز سه شنبه 
مورخ 92/12/20 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب رودسر برگزار میگردد توضیحا اینکه 
برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا به حساب صندوق دادگستری واریز و مابقی را حداکثر تا یک ماه از تاریخ 
مزایده بپردازد در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن مزایده در فرجه مقرر ده درصد وصولی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید.این آگهی 

مستند به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر میگردد.
ب369 مدیر اجرای احکام کیفری رودسر –تقی پور 

آگهی
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:921675.نظر ب��ه اینک��ه متهم مجه��ول المکان بن��ام مرتضی قاس��م زاد گوش��لوندانی در پرونده کالس��ه 
9209981315001505 بازپرسی شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب رشت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب میباشد.مراتب بلحاظ 
مجهول المکان بودن نامبرده فوق و عدم دسترسی به وی در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میگردد و پرونده مقید به وقت نظارت میباشد.تا متهم فوق جهت دفاع از خویش ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار این اگهی به این بازپرسی مراجعه و آدرس دقیق خود را اعالم دارد و از اتهام  منتسبه دفاع نماید در صورت عدم حضور رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
ب370 بازپرس شعبه سوم دادگاههای عمومی و انقالب رشت- بصیرت نیا

آگهی حصر وراثت
آقای کامران قاسم نژاد دهشال به شماره شناسنامه 782 فرزند - از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان معراج عبداللهی فرزند علی در تاریخ 1392/6/27 در شهرستان آستانه اشرفیه فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:1-کامران قاسم نژاد دهشال،شماره شناسنامه:782،نام پدر- ،نسبت:پسر.2-شهین قاسم نژاد دهشال،شماره شناسنامه:4480،نام 
پدر- ،نسبت:دختر.3-محمود قاسم نژاد دهشال،شماره شناسنامه:7،نام پدر- ،نسبت:پسر.4-کیهان قاسم نژاد دهشال،شماره شناسنامه:781،نام 
پدر- ،نسبت:پسر.5-مهین قاسم نژاد دهشال،شماره شناسنامه:2327،نام پدر- ،نسبت:دختر. و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 394/5/92مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه پنجم شورا حل اختالف 
آستانه اشرفیه تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.ماترک متوفی سهم فرزندان ذکور دو برابر 

اناث کافرض اله... تقسیم می شود.
 ب 371   قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم شهری آستانه اشرفیه- زکی پور

آگهی حصر وراثت
ش��ماره پرونده:445/5/92.آقای محمد علی دانش��ور خوش��کاروندانی به ش��ماره شناس��نامه 14 فرزند حسن از این ش��ورا درخواست 
گواه��ی حصروراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان گل جهان کاظمی نژاد ماش��طی فرزند عبداله خ��ان در تاریخ 1392/10/16 
در شهرس��تان آستانه اش��رفیه فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه ش��ده اند:1-محمد علی دانشور خوشکاروندانی،شماره 
شناسنامه:14،ت ت:1356،نسبت:پسر متوفی.2-غالمرضا دانش��ور خوشکاروندانی،شماره شناسنامه:11،ت ت :1359،نسبت:پسر متوفی.3-
حمیدرضا دانشور خوشکاروندانی،شماره شناسنامه:17،ت ت :1363،نسبت:پسر متوفی.4-مریم دانشور خوشکاروندانی،شماره شناسنامه:3،ت 
ت :1358،نسبت:دختر متوفی.5-حسن دانشور خوشکاروندانی،شماره شناسنامه:13،ت ت :1329،نسبت:همسر متوفی.و به غیر از وراث نامبرده 
باال ورثه دیگری ندارد.اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 226مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه پنجم شورا 
حل اختالف آس��تانه اش��رفیه تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.1/4 سهم شوهر و مابقی به 

پسران و دختران به فرض 2و1 یعنی سه فرزند پسر 2 و سهم فرزند دختر 1 می باشد.
ب 372   قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم شهری آستانه اشرفیه- زکی پور 

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا حاتم چوری به ش��ماره شناس��نامه 11 فرزند احمد از این شورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان احمد حاتم چوری فرزند غالمعلی در تاریخ 1392/6/23 در شهرس��تان آستانه اش��رفیه فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه ش��ده اند:1-فاطمه حاتم چوری،شماره شناسنامه:7،نام پدر:احمد،نس��بت:دختر متوفی.2-شهربانو حاتم چوری،شماره شناسنامه:4358،نام 
پدر:احمد،نسبت:دختر متوفی.3-فتانه حاتم چوری،شماره شناسنامه:232،نام پدر-،نسبت:دختر متوفی.4-علیرضا حاتم چوری،شماره شناسنامه:11،نام 
پدر:احمد،نسبت:پسر متوفی.5-حمید رضا حاتم چوری،شماره شناسنامه:13،نام پدر:احمد،نسبت:پسر متوفی.6-کبری  ذرعی شماره شناسنامه:365،نام 
پدر:حسینعلی،نسبت:همسر متوفی. و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به 
شماره 436/5/92مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض  دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف آستانه اشرفیه تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد 

شد.سهم زوجه 1/8 از ترکه اموال منقول و بهاء اموال غیر منقول و مابقی سهم فرزند ذکور 2 برابر سهم اناث می باشد.
 ب373  قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم شهری آستانه اشرفیه- زکی پور

آگهی حصر وراثت
گوهر گوهری گیلوائی دارای شناسنامه شماره 17585 به شرح دادخواست به کالسه  1089/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن علیزاده شادفومنی بشناسنامه 3 در تاریخ  92/10/23اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت انمرحوم منحصر است به : 1- یاسمن علیزاده شادفومنی  بشناسنامه 2660055688  )دختر متوفی( 2- یگانه علیزاده 
ش��ادفومنی  بشناس��نامه  0018203140 )دختر متوفی( 3- یلدا علیزاده شادفومنی  بشناسنامه  0025454358 )دختر متوفی( 4- گوهر  
گوهری گیلوائی بشناس��نامه 17585  )همس��ر متوفی( 5- توران پیشگر  بشناس��نامه 50  )مادر 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 یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
 ب 374  قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فومن – جمالی

دادنامه
ش��ماره بایگانی شعبه : 920677 . پرونده کالس��ه 9209981316900299 شعبه 111 دادگاه جزایی شهرستان رشت دادنامه شماره 
9209971312500929 .ش��اکی: خانم مالحت زمان پور گلواندانی به نشانی رشت حمیدیان انتهای بلوار کوچه شهید کاظمیان پالک 73 
.متهم: آقای وحید دیانی باش��کم به نش��انی مجهول المکان . اتهام : ترک انفاق. " رای دادگاه" درخصوص اتهام آقای وحید دیانی )مشخصات 
دیگری از وی ارائه نشده است (دایر بر ترک انفاق نظربه شکایت شاکی، گواهی گواهان در دادسرا ، کیفرخواست صادره از دادسرا عمومی وانقالب 
رشت ،عدم حضورمتهم با وصف ابالغ ازطریق نشر آگهی ونتیجتا" مصون گذاشتن شکایت مطروحه از دفاع ومستندات ابرازی ونظربه سایر قرائن 
وامارات ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده محرز ومسلم بوده وبااستناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده نامبرده به تحمل هفت ماه حبس تعزیری 
درجه شش محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیالن می باشد.
ب 375  دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی رشت – معصومی 

15- ابالغ وقت رسیدگی
نظر به تقدیم دادخواست خواهان شرکت سهامی بیمه آسیا به طرفیت خوانده شرکت کارمانیان شرکت جهاران فوالد سیرجان به خواسته 
مطالبه وجه به شماره کالسه 1546/2/92 در این شورا و تعیین وقت رسیدگی برای ساعت 10:45 روز چهارشنبه مورخ 92/12/14 با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراتب در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مذکور می توانید از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا به آدرس کرمان خ امام ک ش دو مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حضور 

یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
1546 شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان کرمان 
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آگهی



584/98آگهی احضار متهم 
نظ��ر به اینکه ب��ه موجب کیفرخواس��ت ش��ماره 921703992 در پرونده کالس��ه 9109985842501277 برای زهرا کوهس��تانی 
وشهربانوقنبریان وامان اله فرهادیان عبداباد به اتهام مشارکت در سرقت دسته چک وگوشی وتحصیل مال مسروقه یک دستگاه تلفن همراه 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 92/12/24 ساعت 10 تعیین گردیده است با عنایت 
به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهمین ودر اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 0 ک
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی شهرستان بجنورد

511/99آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالسه 204921689آقاي پوریا رحمدل فرزند علی  به اتهام  سرقت تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس��ت 
ظرف مدت سي روز در شعبه 204بازپرسی  دادسراي عمومي وانقالب  حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.  ک
بازپرسی  شعبه 204دادسراي عمومي وانقالب مشهد

584/100آگهی احضار متهم 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان خراس��ان ش��مالی ) ش��عب دادگاه ( ب��ه موج��ب کیفرخواس��ت ش��ماره 1704196 در پرونده 
کالس��ه9209985843100816 برای س��هراب صفری  به اتهام مش��ارکت در س��رقت کابل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این ش��عبه ارجاع ووقت رس��یدگی برای مورخه 92/12/24 ساعت 11 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی 
به متهمین ودر اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد 0 ک
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی شهرستان بجنورد

584/101آگهی احضار متهم 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان خراس��ان ش��مالی ) ش��عب دادگاه ( ب��ه موج��ب کیفرخواس��ت ش��ماره 1704084در پرونده 
کالسه9209985843300738 برای عباس رحمانی  به اتهام  سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 92/12/27 ساعت 10 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهمین ودر 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 0 ک
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی شهرستان بجنورد

512/102آگهی
خواهان آقای حسین نظری طبر فرزند علی اکبر دادخواستی به طرفیت خوانده /خواندگان جواد هادی پور وشرکت ایران خودرو ومحمد 
صحت دهدار فرزند امان  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وانت پیکان نمره 26-863 ب ایران 35 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جاجرم نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان جاجرم  واقع درجاجرم – ابتدای بلوار شهید 
فهمیده ارجاع وبه کالسه 9209985859600792 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 93/1/19 وساعت9 صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای محمد صحت دهدار فرزند امان  ودرخواس��ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده آقای محمد صحت دهدار 
فرزند امان  پس ازنش��رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان جاجرم

511/103آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي سید حسین حسینی نژاد  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که درمورد  دادخواست معصومه 
مرادیان علیه شما بخواسته طالق به موجب حکم شماره 9209975113401989 در پرونده کالسه 920648 به مطلقه نمودن زوجه  محکوم 
شده اید واال نامبرده می تواند با استفاده از وکالت مندرج در سند نکاحیه خود را مطلقه نماید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج مي گردد راي 

صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي دراین دادگاه است.  
مدیر دفتر شعبه 39 دادگاه عمومی مشهد: عبدالهی

511/104آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه  آقای جواد  محمد نژاد که مجهول المکان می باشد ابالغ  می گرددچون 
وفق دادنامه شماره 909977514600917 صادره از شعبه 316در پرونده  شماره 920617 محکوم به تنظیم سند  یک دستگاه خودروی پراید 
به شماره  انتظامی 455ب24 ایران 36 و هزینه دادرسی  به مبلغ 105000ریال و هزینه  نشر آگهی  به مبلغ 42000 تومان در حق خواهان 
و نیم عشر دولتی شده اید ظرفده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیرانیصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد شد0
منشی شعبه 316 شورای حالختالف  شماره شش مشهد 

511/105آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه  آقای حسن ریحانی سقزکه مجهول المکان می باشد ابالغ  می گرددچون 
وفق دادنامه ش��ماره 269 صادره از ش��عبه 164در پرونده  شماره960محکوم  است به 1-حکم به محکومیت  محکوم علیه به پرداخت مبلغ 
46964000ریال بابت اصل خواس��ته هزینه دادرس��ی به مبلغ 381000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول ان 
برابر نرخ تورم  اعالمی  از سوی بانک مرکزی محاسبه  می گردد و حق الوکاله وکیل در حق  محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید ظرفده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیرانیوصرت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول  

مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد شد0
منشی شعبه 164 شورای حالختالف  شماره سه مشهد 

511/106آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه  خانم فخرالسادات  رضوی بهابادی   که مجهول المکان می باشد ابالغ  
می گرددچون وفق دادنامه شماره 909977514600345 صادره از شعبه 316در پرونده  شماره 920169 محکوم به1-الزام به  تنظیم سند  
رس��می  یک دس��تگاه اتومبیل پژو206 شماره  انتظامی 179ه 19 ایران 12 و2- پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار و نهصد تومان  بابت هزینه 
دادرسی ، هزینه  نشر آگهی درحق محکوم له عزت وقاری  ونیم عشر دولتی شده اید ظرفده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیرانیصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد شد0
منشی شعبه 316 شورای حل اختالف  شماره شش مشهد

511/107آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به خانم س��میه اسماعیل زاده فرزند قربانعلی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست  
مهدی عظیمی  علیه شما بخواسته اجازه ازدواج مجدد  بموجب حکم  شماره 91099751180082-91/1/23در پرونده کالسه 901658  به 
اجازه ازدواج مجدد خواهان  اقای مهدی عظیمی  طاهری  فرزند محمد رضا  صادر و اعالم میدارد   محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه18 دادگاه عمومي مشهد

511/108آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي محمد حسین محمد پور شریف ابادی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست  
محمود محمد پور شریف ابادی  علیه شما بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم  شماره 9209975110700979در پرونده کالسه 7/920634  
به  پرداخت مبلغ 90/000/000ریال اصل خواسته و مبلغ 1840000ریال هزینه دادرسی  با اضافه  خسارت تاخیر تادیه  برا ساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک تا روز وصول محکوم به بعالوه 3240000حق الوکاله   وکیل در حق خواهان  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 7دادگاه عمومي مشهد

511/109آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- زهرا فاضلی ثابت 2- سهیال دانشگر  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبار میزان  علیه شما بخواسته مطالبه طلب  بموجب حکم  شماره9209975115301469-92/9/30 در پرونده کالسه 50/920381  
به متضامنا به پرداخت مبلغ 60/000/000ریال  بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تاخیر تادیه مصرح در قرارداد تا تاریخ 92/2/27-2 پرداخت  
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/2/28 تا وصول  محکوم به  برابر فرمول  پیش بینی شده در قرارداد 3- پرداخت معادل  تمبر ابطال شده از 
ناحیه خواهان به  عنوان هزینه دادرسی    محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 50دادگاه عمومي مشهد

511/110آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- رضوان غفرانی 2- حجت صابری 3- علیرضا قزلباش   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در 
مورد دادخواست تعاونی اعتبار میزان  علیه شما وغیره  بخواسته مطالبه طلب  بموجب حکم  شماره9209975115301501-92/10/7 در 
پرونده کالسه 50/920383  به متضامنا به پرداخت مبلغ 290/000/000ریال  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه مصرح در قرارداد تا 
تاریخ 91/3/26-2 پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/3/27 تا وصول  محکوم به  برابر فرمول  پیش بینی شده در قرارداد 3- پرداخت 
معادل  تمبر ابطال شده از ناحیه خواهان به  عنوان هزینه دادرسی    محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره 

غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 50دادگاه عمومي مشهد

511/111آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حسن خدمتگزار فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست حمید حمامیان  علیه 
ش��ما بخواسته  مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره 9209977504300869در پرونده کالسه 920607 به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد 
هزار تومان بابت 5 فقره حواله شماره های 296272و296273و296274و296275و292671و همچنین  پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان 
هزینه دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل 

واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 171شوراي حل اختالف مشهد

511/112آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي احمد حسینی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست   شرکت کشت و صنعت 
نادر به مدیریت غالمحس��ین پوستین چی علیه شما بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم ش��ماره920997754300260 در پرونده کالسه 
171/107/92 به   محکومیت به پرداخت مبلغ 9/767/920 ریال  بابت اصل خواس��ته و مبلغ 330000ریال هزینه دادرس��ی و درج آگهی 
در روزنامه  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 91/10/12 لغایت وصول ان محکوم ش��ده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه171 شوراي حل اختالف مشهد

511/113آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي  صالح بهادری مقدم  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که درمورد شکایت  خانم مریم تیمور 
لکزان علیه شمادایر برایجاد مزاحمت تلفنی  وبه موجب حکم شماره  9209975116001128-92/11/12در پرونده کالسه 920782 به  محکوم 

شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي دراین دادگاه است. 
دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزائی مشهد

511/114آگهي ابالغ اجرائيه 
پیرو آگهي هاي قبلي بدینوسیله به علی اصغر براتی درح   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که جواد مهربان   تقاضاي صدور اجرائیه 
نموده و اجرائیه به شماره 921042754300187   صادر شده است و در آن محکوم به  الزام به تنظیم سند خودروی نیسان رونیز به شماره 
انتظامی 196ص 69ایران 12و پرداخت مبلغ پنجاه  هزار تومان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر 
دولتی شده اید طبق ماده 9 قانون اجراي احکام مدني به شماابالغ مي شود که به حوزه 171 شوراي حل اختالف مشهد مراجعه و نسخه ثاني 

اجرائیه رادریافت نمایید و در غیر اینصورت ده روز پس از انتشار این آگهي مفاد اجرائیه با توجه به پرونده قابل اجرا خواهد بود0
دفترشعبه171 شوراي حل اختالف مشهد

511/115آگهي ابالغ اجرائيه 
پیرو آگهي هاي قبلي بدینوسیله به هادی هدایتی روشتی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که امیرشمسا  تقاضاي صدور اجرائیه نموده 
و اجرائیه به ش��ماره   9210427504300197 صادر ش��ده اس��ت و در آن محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال  بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ پانصد و چهل هزار ریال هزینه دادرس��ی و هزینه درج آگهی روزنامه و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک مورخه 
91/8/28 لغایت وصول ان  و پرداخت نیم عش��ردولتی    ش��ده اید طبق ماده 9 قانون اجراي احکام مدني به ش��ماابالغ مي شود که به حوزه  
171شوراي حل اختالف مشهد مراجعه و نسخه ثاني اجرائیه رادریافت نمایید و در غیر اینصورت ده روز پس از انتشار این آگهي مفاد اجرائیه 

با توجه به پرونده قابل اجرا خواهد بود0
دفترشعبه171 شوراي حل اختالف مشهد

511/116آگهي ابالغ اجرائيه 
پیرو آگهي هاي قبلي بدینوسیله به  سید یاسر قربانپور  زنجانی فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که بهنام تاجیک   تقاضاي صدور اجرائیه 
نموده و اجرائیه به ش��ماره  9210427504300198  صادر ش��ده است و در آن محکوم به  پرداخت جمعا مبلغ 2424000تومان نسبت به 
چک شماره 841084مورخه 90/2/30 عهده بانک انصار وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 90/2/30 تا یوم االداء که نسبت  
به چک شماره 030394 مورخه 89/12/10 عهده بانک سپه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 92/4/18تا یوم االداء و 
پرداخت مبلغ 55100هزار تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشردولتی   شده اید طبق ماده 9 قانون اجراي احکام مدني به شماابالغ 
مي شود که به حوزه 171 شوراي حل اختالف مشهد مراجعه و نسخه ثاني اجرائیه رادریافت نمایید و در غیر اینصورت ده روز پس از انتشار 

این آگهي مفاد اجرائیه با توجه به پرونده قابل اجرا خواهد بود0
دفترشعبه171 شوراي حل اختالف مشهد

511/117آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي حسن مجیدی  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که درمورد شکایت آقایان علی رضایی و 
محمد غالمی   علیه شمادایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی  وبه موجب حکم شماره 9209975115601299 در پرونده کالسه 101/921152به  
پراخت دیه در حق شکات محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني 

قابل واخواهي دراین دادگاه است. ک
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزائی مشهد

511/118آگهی  ابالغ حکم 
بدینوسیله  به  اقای عبد الرشید ادیبی فعال مجهو ل المکان  در پرونده  کالسه 921118 شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی مشهد  طی حکم 
شماره 9209975150201499-1392/11/10 به اتهام استعمال مواد مخدر  به پرداخت 5000000ریال  جزای نقدی و 74 ضربه شالق  و به اتهام 
حمل و نگهداری 3گرم تریاک به پرداخت 180000ریال جزای نقدی و 3 ضربه شالق محکوم گردیده رای  صادره غیابی  بوده و ظرف مهلت مقرر  

قانونی  قابل واخواهی در همین شعبه می باشدک0
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمی مشهد 

511/119آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- هاشم شرافت خواه 2- محمد خاکسارن 3- امید نوری فعال مجهول المکان ابالغ مي شود درمورد 
دادخواست موسسه مالی واعتباری عسگریه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9209975112701431 درپرونده کالسه 920669-

32 به پرداخت تضامنی63/445/320 ریال اصل خواسته ووجه التزام ماخذ 30 درصد وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت دادرسی محکوم شده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي وازتاریخ درج درروزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 

مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد
511/120آگهي ابالغ دادنامه 

بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي 1- جواد دانشمند2- عباس عسگری فعال مجهول المکان ابالغ مي شود درمورد دادخواست موسسه مالی 
عسگریه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم  شماره 9209975112701153 درپرونده کالسه 920398-32  به پرداخت556 میلیون 
ریال اصل خواسته ومبلغ 11/320/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد

511/121آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به خانم1- نیره سید کاظمی2- ناهید سیدکاظمی فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبارثامن االئمه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9209975112700883 در پرونده کالسه 920167-32 به 
پرداخت تضامنی 245 میلیون ریال ومبلغ 5/009/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه ازسررسید 
چک الی یوم الوصول محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج درروزنامه در مهلت قانوني 

قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 32دادگاه عمومي مشهد

511/76آگهی
خواهان/خواهان ها بانک انصار دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان 1- محمد هوشنگ ضرابی دربان 2- حامد مستمع 3- حبیب اله مستمع 
به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم  شورای حل اختالف شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دوشهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458300606ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 
92/12/22وساعت11/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع 

ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/77آگهی
خواهان بانک سینا باوکالت خانم سپیده صادق زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان سمانه اسکناسی فرزندعلی اصغر به خواسته  مطالبه وجه 
چک تقدیم  شورای حل اختالف شهرستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458100532ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1392/12/25 ساعت8/30 
صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه51شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/78آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده محمد عباد وسعید عباد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم  شورای حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره 
نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458300605ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/24 وساعت9 صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/79آگهی
خواهان بانک مهر افتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده کبری دادخدائی فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره 
نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458100495 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/24 وساعت 8/45صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/80آگهی
خواهان/خواهان ها تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم فاطمه رحیمی دادخواستی به طرفیت خواند ه مهدی بقال خراسانی فرزند 
حسین به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه51 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دوشهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458100522ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 
92/12/24وساعت 8/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

  511/81آگهی ابالغ وقت رسيدگی
خواهان  خانم فاطمه وفائی دادخواستی به طرفیت خوانده  مسعود فرازی مج به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده ( مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد واقع در 
مشهد – بلوار وحدت – وحدت 12 ارجاع وبه کالسه  9209985112000758ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1393/3/5 وساعت 11 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده ( مشهد

511/82آگهی ابالغ وقت رسيدگی
خواهان  حمید رضا اسمعیلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم افسانه عبداللهی به خواسته  الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد واقع در مشهد –بلوار 
وحدت وحدت 12 نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد واقع در 
مشهد – بلوار وحدت – وحدت 12 ارجاع وبه کالسه 9209985111201897 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1393/1/31 وساعت 8 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/83آگهی ابالغ وقت رسيدگی
خواهان  حکیمه روحانی برشنه با وکالت فاطمه سازگار دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی رحی برشنه به خواسته  طالق تقدیم دادگاه 
های عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی دادگستری شهرستان مشهد واقع در مشهد –بلوار وحدت وحدت 12 نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری شهرستان مشهد واقع در مشهد – بلوار وحدت – وحدت 
12 ارجاع وبه کالسه 3/922332ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1393/1/18 وساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفترشعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

512/84برگ اجرائي
کالس��ه 10/184/92ح مشخصات محکوم علیه(نام: مرضیه نام خانوادگي:محمودی صادقی  نام پدر:حسین  شغل: نشاني محل اقامت: 
مجهول المکان - مشخصات محکوم له(نام: احمد نام خانوادگي: بهره مند نام پدر: نور محمد شغل: نشاني محل اقامت: خواف ح وحدت بولوار 
بسیج– محکوم به: بموجب راي شماره 217 تاریخ 92/9/25 حوزه 10نشیتیفان شوراي حل اختالف شهرستان خواف  که قطعیت یافته محکوم 
علیه محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه پراید 87 به شماره 997ط 15 ایران 42 بنام 
آقای احمد بهره مند با انضمام هزینه دادرسی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام 

مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
شوراي حل اختالف حوزه 10 نشتيفان شهرستان خواف 

512/85برگ اجرائي
کالس��ه 10/174/92ح مش��خصات محکوم علیه(نام: وحید نام خانوادگي:زهرایی نام پدر: ش��غل: نشاني محل اقامت: مجهول المکان - 
مشخصات محکوم له(نام:حسین نام خانوادگي:ساده نام پدر:غالم حسن شغل: آزاد نشاني محل اقامت: خواف خ مدرس مدرس 12 – محکوم به: 
بموجب راي شماره 216 تاریخ 92/9/24 شعبه10 نشتیفان شوراي حل اختالف شهرستان خواف که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است 
به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل سمند مدل 83 به شماره 362س 32 ایران 12 به نام آقای حسین 
ساده باانضمام هزینه دادرسی  به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم علیه 
مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرسي مدني 

اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
شوراي حل اختالف حوزه 10نشتيفان  شهرستان خواف  

511/86آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله به آقای عباس انصاری فرزند حسین رضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد شکایت تجدید نظر خواهی خانم فاطمه 
یوسفی علیه شما دائر بر ترک انفاق در شعبه دهم دادگاه تجدید نظر برای وقت 93/2/21 ساعت 10 تعیین وقت شده لذا مراتب در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا جهت اعالم ابالغ وقت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید 0 شماره بایگانی شعبه 921043
مدیر دفتر شعبه دهم تجدید نظر استان خراسان رضوی 

511/87آگهی ابالغ اجرائيه
خانم حلیمه اردالن پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای عباس دائمی زحمتکش بطرفیت ش��ما بدینوس��یله ابالغ می ش��ود 
که پرونده کالسه 17/920383 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر بازگشت به منزل وتمکین عام وخاص در حق خواهان گردیده 
است لذا مراتب وفق مواد 9-11-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار 
بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا 

به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفتر شعبه17 دادگاه عمومی مشهد  

511/88آگهی ابالغ اجرائيه
آقای میالد عجم فرزند یحیی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم الناز یساقی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالس��ه 14/911118منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش��ما مبنی بر پرداخت 414 عدد سکه بهار آزادی در حق محکوم لها  و150/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق محکوم لها وپرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-11-119 قانونی اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه 

ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.          
مدیردفتر شعبه 14دادگاه عمومی مشهد  

512/89رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي /خانم  فرخ حریمی داراي شناس��نامه ش��ماره  265به شرح دادخواست به کالس��ه  920535از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید علیرضا حسینی به شناسنامه 105000794609در تاریخ  92/10/14 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید محمد حسینی نام پدر حبیب ش ش 4586 
ت ت 1339 نسبت پدر مرحوم  2- فرخ حریمی نام پدر محمد ش ش 265 ت ت 1338 نسبت مادر مرحوم 3- فاطمه سادات حسینی نام 
پدرسید محمد ش ش 574084183 ت ت 1375 نسیت همسرمرحوم اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
شعبه 52شوراي حل اختالف  زبرخان 

511/90آگهی ابالغ اجرائيه
آقای محمود نوروزی فرزند ابراهیم پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم فاطمه  یوسفیان سرآسیا بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ 
می ش��ود که پرونده کالسه 43/910146 منجر به صدور اجرائیه شماره 9210425113800364 بر علیه شما مبنی بر استرداد جهیزیه در 
حق محکوم له خانم فاطمه یوسفیان سر آسیا گردیده اید لذا مراتب وفوق مواد 9-118-119- قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روزپس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما  نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نماید 
مدیر دقتر شعبه 43 دادگاه  عمومی مشهد 

511/91 آگهي ابالغ اجرائيه  
آقاي مسعود تاج بانی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي  شرکت ساختمانی وراه سازی توس علیه شما بدینوسیله ابالغ مي شود که 
پرونده کالسه 30/910559 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبني برپرداخت تضامنی مبلغ 840/000/000 ریال اصل خواسته وپرداخت 
خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید تا زمان وصول وپرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 
9-118-119 قانوني اجراي احکام مدني یک نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 
شد پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیردفتر شعبه 30دادگاه عمومي حقوقی  مشهد

512/92آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگی
بدینوسیله به آقاي مجید خسروی فرزند علی اصغر ابالغ مي شود که خانم زهرا خسروی زاده فرزند محمد ابراهیم دادخواستي به خواسته 
طالق به دفترکل دادگاههاي عمومي شهرستان زبرخان تسلیم که به دادگاه عمومي زبرخان  تسلیم که به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و 
به کالسه 921476 عمومي ثبت و براي روز شنبه مورخ 93/1/16ساعت 11 صبح وقت تعیین گردیده است مراتب به درخواست خواهان و 
بدستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون دادرسي مدني یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلي آگهي مي گردد که نامبرده به دفتر 
دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشاني کامل خود و دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگي نیز شرکت نمائید در غیر این صورت 

دادگاه غیابا رسیدگي نموده و تصمیم الزم خواهد گرفت0 
مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومي زبرخان

512/93آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگی
بدینوسیله به آقاي علی خروی فرزند اسماعیل ابالغ مي شود که خانم مهری ترشیزی حصاری فرزند حسین  دادخواستي به خواسته 
حضانت فرزند  به دفترکل دادگاههاي عمومي شهرستان زبرخان تسلیم که به شعبه اول  دادگاه عمومي زبرخان  تسلیم که به شعبه اول دادگاه 
عمومی ارجاع و به کالسه 921526 عمومي ثبت و براي روز چهارشنبه مورخ 92/12/28ساعت10 صبح وقت تعیین گردیده است مراتب به 
درخواست خواهان و بدستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون دادرسي مدني یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلي آگهي مي گردد 
که نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشاني کامل خود و دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگي نیز شرکت نمائید 

در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگي نموده و تصمیم الزم خواهد گرفت0 
مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومي زبرخان

512/94آگهي ابالغ دادخواست ووقت رسيدگي
بدینوسیله به آقاي قاسم نعمتی پور فرزند رجب فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که  آقای عبدالمجید ارکتی دوجی دادخواستي به 
خواسته  تحویل واسترداد پالک به طرفیت شما به شعبه اول  شوراي حل اختالف دادگستري بردسکن ارائه وبه کالسه 92/348ثبت و براي 
روزدوش��نبه مورخه 92/12/26 س��اعت 4 عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه 
کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل ازرسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف حوزه هجده شهرستان بردسکن مستقردرمجتمع 
شماره اول  شوراهاي حل اختالف به نشاني خ قاسم – مجتمع شورای حل اختالف  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست 

وضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي درشورا حاضر شوید. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد 0  
مسئول دفترشعبه اول  شوراي حل اختالف  بردسکن

511/95آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله  با رعایت ماده 115 قانون آئین دادرسی عمومی وانقالب در امور کیفری به آقایان عبدالرحیم ، موسی ، میرزا آقا ، عبدالرحمن شهرت 
همگی عزیز فرزندان یعقوب وآقای عبدالکریم عزیز فرزند ابراهیم وخانم لیلی عزیز زوجه یعقوب که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد وبا عنایت 
به اینکه در خصوص اموال بجا مانده از ایشان در پرونده 9209985149800038 در شعبه اول دادگاه انقالب مشهد مطرح رسیدگی است وبرای آن 
وقت رسیدگی 93/1/25 ساعت 9 صبح تعیین وقت شده است  لذا درموعد مقرر فوق در جلسه شعبه اول دادگاه انقالب مشهد شرکت در غیراینصورت 

دادگاه وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 0 ک
رئيس شعبه اول دادگاه انقالب)ویژه اصل 49 قانون اساسی( مشهد

584/96آگهي  ابالغ وقت رسيدگی واحضارمتهم 
درپرونده کالسه 921279 شعبه 101 جزایی بجنورد آقایان مسعود زاهدی فرزند محمد ومیالد برزگر که بعلت متواری بودن ونیز مشخص نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفر ی  بدینوسیله به نامبردگان ابالغ میگردد درروز شنبه مورخ 92/12/24 ساعت 12 

صبح در جلسه دادگاه حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید،واال وفق قانون رسیدگی ودادگاه غیابا اقدام صدور رای مقتضی خواهد نمود0 ک
   مدیردفترشعبه 101 جزائي  بجنورد

 584/97آگهي احضارمتهم
دادستان عمومی وانقالب بجنورد به موجب  کیفرخواست شماره 1703978 ک 92/10/22 در پرونده کالسه 9109985843201042 
بایگانی 921233 برای موسی رحیمی به اتهام فروش یک دستگاه تریلی ) فروش مال غیر  ( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 92/12/24 ساعت 9 تعیین گردیده است با عنایت  به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم 
) موسی رحیمی فرزند جعفر ( ودر اجرای مقررات مواد 115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه شعبه 103 جزائی بجنورد حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهدآمد 0 ک
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی بجنورد 

 512/52آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالسه 920525-101 آقاي علی بهادری ف صیدمحمد به اتهام ایراد ضرب عمدی موضوع شکایت خانم رضوان احمدی بنکدار 
تحت تعقیب مي باش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 12 روزشنبه مورخه 93/1/16 درشعبه 101 دادگاه عمومي جزائي 

دادگستری تربت جام حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد . ک
مدیردفترشعبه 101 دادگاه عمومي جزائي تربت جام

511/53آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي علیرضا اکبریان ف برات فعال مجهول المکان ابالغ مي شود درمورد دادخواست هادی باغبانی ف 
کرمعلی علیه شما بخواسته اثبات اقاله قرارداد بموجب حکم شماره 9209975111001191-1392/10/18در پرونده کالسه 10-920261 
به ضمن صدورحکم براثبات اقاله قرارداد مورخ 1391/1/22 خوانده هادی باغبانی محکوم است بپرداخت مبلغ 70/000/000 ریال ونیزخسارت 
دادرسی دعاوی مطروحه وخسارت تاخیرتادیه و مبلغ محکوم به ازتاریخ مطالبه )1392/3/29( تاهنگام پرداخت درحق خواهان محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین دادگاه است 
دفترشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد بهشتی مشهد

511/54آگهی ابالغ حکم
بدینوس��یله به آقای علی بش��ارت فرزند بزرگان فعال مجهول المکان که در پرونده کالسه 900788 /7باتهام نگهداری هفت عدد پایپ 
وسی دی مبتذل تحت تعقیب میباشد اعالم میگردد که بموجب حکم صادره از سوی این شعبه از جهت نگهداری پایپ به پرداخت 2 میلیون 
ریال جزای نقدی در حق دولت واز جهت نگهداری سی دی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت قانونی قابل واخواهی در این شعبه وپس از آن جهت محکومیت سی دی قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان میباشد0
رئيس شعبه هفتم دادگاه انقالب مشهد

511/55آگهی ابالغ رای 
کالسه پرونده : 9209985149800027 شماره دادنامه 9209975149802356 در راستای ماده 217 قانون آئین دادگاههای عمومی 
وانقالب در امور کیفری مصطفی حسین زاده فرزند عباسعلی ابالغ می گردد که در خصوص تعیین تکلیف سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی 5994 – اصلی بخش 4 مشهد حسب دادنامه شماره 9209975149802356 حکم به ضبط ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام ره صادر شده است رای صادره ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی مشهد

511/56آگهي احضارمتهم
بدینوسیله برابرماده180قانون آئین دادرسي کیفري به  محمود مهماندوست فرزند اسماعیل که درپرونده کالسه  109/921693به اتهام سرقت 
موضوع شکایت محمد رضا نباتی رهنی تحت تعقیب است ابالغ مي گردد تا جهت دفاع ازاتهام انتسابي خودروز شنبه 92/12/24 ساعت 10/30در شعبه 

109دادگاه عمومي مشهد مستقردرمجتمع قضائي ثامن)حرم(حاضرودرغیراینصورت دادگاه به موضوع رسیدگي وحکم مقتضي صادرخواهدنمود.ک
دفترشعبه109دادگاه عمومي جزائي مشهد-اسماعيلي

511/57آگهي احضارمتهم
بدینوسیله برابرماده180قانون آئین دادرسي کیفري به آقای محمد رضا قربانی ف عزیز که درپرونده کالسه  921920به اتهام استعمال 
ونگه��داری مواد مخدر ونگهداری ش��وکرموضوع ش��کایت گزارش نیروی انتظامی تحت تعقیب اس��ت ابالغ مي گردد ت��ا جهت دفاع ازاتهام 
انتسابي خودروز چهارشنبه مورخ 92/12/21 ساعت 9صبح در شعبه اول دادگاه عمومي  وانقالب مشهد مستقردرمجتمع قضائي ثامن)حرم(

حاضرودرغیراینصورت دادگاه به موضوع رسیدگي وحکم مقتضي صادرخواهدنمود.ک
دفترشعبه1 دادگاه عمومي وانقالب مشهد 

511/58آگهي احضار متهم
آقاي حمید نیکنام فرزند -جلسه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کالسه  104/1625/92 دایر بر عرضه گوشت فاقد صالحیت مصرف 
)موضوع شکایت  شبکه دامپزشکی مشهد راس ساعت 9 صبح روزشنبه مورخ 92/12/24  در این شعبه برگزارخواهد شد در اجراي ماده 180 
قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور کیفري )مصوب 78( از طریق آگهي روزنامه به ش��ما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در 

جلسه یادشده حاضر شوید نتیجه عدم حضوراتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود 0 
مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي مشهد

511/59آگهي احضار متهم
آقاي حمید فخر موحدی فرزند محمد رضا جلسه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کالسه 105/921010 دایر بر توهین )موضوع شکایت 
آقای اسماعیل مسگر خراسانی  راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه92/12/28 در این شعبه برگزارخواهد شد در اجراي ماده 180 قانون آیین 
دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور کیفري )مصوب 78( از طریق آگهي روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یادشده 

حاضر شوید نتیجه عدم حضوراتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود 0 
مدیردفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي مشهد

511/60آگهي احضار متهم
آقاي علی محمدی فرزند قاس��م جلس��ه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کالسه 105/921012 دایر بر جعل واستفاده از سند مجعول 
)موضوع شکایت مرکز بهداشت شماره 2 مشهد  راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 92/12/27 در این شعبه برگزارخواهد شد در اجراي ماده 
180 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور کیفري )مصوب 78( از طریق آگهي روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام 

در جلسه یادشده حاضر شوید نتیجه عدم حضوراتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود 0 
مدیردفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزایي مشهد

 511/61آگهي احضار متهم 
درپرونده کالسه7600540 آقاي حمید باصری فرزند احمد به اتهام  حمل ومالکیت 34/750 کیلوگرم هروئین تحت تعقیب مي باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه 
آگهي نامبرده مکلف است تاظرف مدت سي روز ازتاریخ نشرآگهي در شعبه 902 بازپرسی  دادسراي عمومي وانقالب مشهد مجتمع قضایي  
انقالب  واقع در خیابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضوردرموعد مقرررسیدگي واظهارعقیده می نماید.  ک
بازپرسی شعبه 902دادسراي عمومي وانقالب مشهد

511/62آگهي احضار متهم 
درپرونده کالسه 921035خانم اعظم فعال ش ش 1399 به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مکلف است تاظرف مدت سي روز ازتاریخ نشرآگهي در شعبه 324 دادیاری دادسراي عمومي وانقالب مشهد مجتمع قضایي ثامن واقع در نواب 

2 حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم حضوردرموعد مقرررسیدگي واظهارعقیده می نماید.  ک
دادیار شعبه 324دادسراي عمومي وانقالب مشهد

511/63آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالسه 323/920606آقاي بهزاد کاظم زاده  به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مکلف است ظرف مدت سي روز در شعبه 323دادیاري دادسراي عمومي وانقالب  ثامن  حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دادیار شعبه323 دادسراي عمومي وانقالب مشهد

511/64آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالس��ه 503/1553/91 آقاي رضا عبدالحس��ینی  به اتهام تمرد – تخریب عمدی – ایجاد رعب وسلب آسایش عمومی تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سي روز در شعبه 503 بازپرسی  دادسراي عمومي وانقالب  حاضر و از اتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.  ک
بازپرسی  شعبه 503دادسراي عمومي وانقالب مشهد

 511/65 آگهي احضارمتهم 
درپرونده کالسه 119/1242/92آقاي مرتضی شید ماهر به اتهام  سرقت یک دستگاه گوشی همراه تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امورکیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مکلف است راس ساعت 10/30 دقیقه صبح روز93/2/6در شعبه 119 دادگاه عمومي جزائي حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت عدم 

حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد . ک 
مدیردفترشعبه  119دادگاه عمومي جزائي مشهد

  511/66آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:9/920906 وقت رسیدگي: چهارشنبه 93/1/20 ساعت 10 صبح خواهان: محمد ابراهیمی حلیمی اسفیدان – سهیال تقی زاده با 
وکالت ناصری ورحیمی سراب خوانده: داود زارع – حلیمه یاسان پور خواسته: اثبات  نسبت ونفی ولد خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه9 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه9  دادگاه عمومي مشهد 

511/67آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 11/920882وقت رسیدگي: شنبه 93/1/23 ساعت 9/30خواهان: محمد کشاورز نام پدر عباسعلی خواندهان:1- زهرا مردانی 
شیرآبادی نام پدر محمد 2- حامد حسن پور نام پدر علیرضا خواسته: رسیدگی وصدورحکم مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع ومحکومیت خواندگان مبنی 
بر الزام به تنظیم سند رسمی عرصه واعیان وتحویل مبیع با احتساب جمیع خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست خواهان دادخواستي تسلیم 
دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 11ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  11دادگاه عمومي مشهد 

511/68آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 10/920469وقت رسیدگي: 93/2/14 ساعت 12 ظهر خواهان: شرکت بیمه پاسارگاد ) سهامی عام ( به مدیریت معصوم 
ضمیری خوانده: آقای سیدکاظم عادل زاده فرزند سید علی فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 800/000 /226 ریال به انضمام هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه دهم ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  دهم دادگاه عمومي حقوقی مشهد 

511/69آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:10/920853 وقت رسیدگي:93/2/2  ساعت 12 ظهرخواهان: آقای علی اکبر حاتمی اصالتا از جانب خودووالیتا از جانب 
مهدی حاتمی ووکالتا از جانب مهدیه ، محمد ، فاطمه ، زینب ، اکرم ، اعظم ، سمیه شهرت همگی غیبی هاشم آبادی  خوانده: آقای محمد رضا 
توالیی فرشچی فرزند محمد حسن فعال مجهول المکان خواسته: تقاضای صدورحکم بر خلع ید وقلع وقمع از مقدار14/50 متر مربع از یکباب 
خانه واقع در پالک ثبتی5140فرعی از بخش 2 مشهد  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
دهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقی مشهد 

511/70آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 10/920901وقت رسیدگي: 93/1/23 ساعت 12 ظهرخواهان: آقای ناصر وهاب رجائی فرزند حسین خواندگان: 1- تورج 
2-ناهید 3- آذر4- مهدی 5- محمد رضا 6- میترا 7- مهنازشهرت همگی تازه بهار8- شهین آذر تاج نو بر فرزند حسن 9- محمد گلچیان 
فرزند علی اصغر همگی مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک در بند دکان از قسمتی از پالک 400و401 فرعی از 232 
اصلی بخش 9 مشهد بعلت تعدی وتفریط وانتقال به غیرخواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
دهم  ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  دهم دادگاه عمومي حقوقی مشهد

511/71آگهی
خواهان حسین دارابی  دادخواستی به طرفیت خواندگان مهران یعقوبی و حامد مدالیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 171 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی28 ارجاع وبه کالسه 9209987504300709ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/25 
وس��اعت 9تعیین شده اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 

آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه171 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/72آگهی
خواهان محسن کسنوی دادخواستی به طرفیت خواندگان  مجید بافنده تمیزکاروبهزاد کنسوی به خواسته اثبات وقوع بیع والزام به فک 
پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان 
مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی28 ارجاع وبه کالسه 9209987504500985ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/25 
وساعت10/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه178 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/73آگهی
خواهان/خواهان ها سید محمد رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان حمید شهرکی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید قره 
نی – نبش قره نی28 ارجاع وبه کالسه 9209987504500983ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/25وساعت 10صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 178شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/74آگهی
خواهان/خواهان هاجواد استادی  دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان خدیجه صادق زاده به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوارشهید 
قره نی – نبش قره نی28 ارجاع وبه کالسه 9209987503700671 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/21وساعت 9صبح تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه161 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/75آگهی
خواهان/خواهان ها بانک انصاردادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان 1- مصطفی غفوری فرزند مهدی 2- محمد مجید آغاسی زاده 
ش��عرباف فرزند جواد 3- علیرضا ایزدی یزدان آبادی فرزند رمضان 4- محس��ن صحرایی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شوراهای حل اختالف شهرستان  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره دوشهرستان مشهد واقع 
درمشهد بلوارشهید قره نی – نبش قره نی31 ارجاع وبه کالسه 9209987458300656ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 92/12/22 وساعت 
11 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن 

به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/122آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- هادی رفیعی یزد 2- نایب علی محمدی االشلو 3- محمدرضا محمدی االشلوفعال مجهول 
المکان ابالغ مي شود درمورد دادخواست بانک انصار علیه شما بخواسته  مطالبه وجه بموجب حکم  شماره 435-92 در پرونده کالسه 911018 
به پرداخت تضامنی اصل خواسته وهزینه دادرسی و5/520/000 ریال حق الوکاله وخسارت تاخیرتادیه از91/7/16 تااجرای حکم محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج درروزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 

مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومي مشهد
511/123آگهي ابالغ دادنامه 

بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي/خانم1- مرضیه زند 2- هادی یوسفی3- سیدهادی تقوی4- حشمت اله حسن زاده فعال مجهول 
المکان ابالغ مي شود درمورد دادخواست تعاونی اعتبارمیزان علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 90099751133001935 
در پرونده کالسه 900113-31 بطورتضامنی به پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ چهل وپنج میلیون ریال بابت خسارت 
وهزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 31دادگاه عمومي مشهد

511/124آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حسن قلیچی فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبارمیزان علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم  شماره 9109975112600284 در پرونده کالسه 901052-31 به پرداخت مبلغ 72/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ1/440/000 ریال هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه برمبنای ش��اخص نرخ تورم ازتاریخ 90/4/29 تازمان 
اجرای حکم محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل 

واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 31 دادگاه عمومي مشهد

511/125آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- رضا بیدار2- صادق کهن نما فعال مجهول المکان ابالغ مي شود درمورد دادخواست  محمود 
– رضا – الهه – مریم همگی ریحانی وسکینه دهقان علیه شما بخواسته تخلیه بموجب حکم شماره 1596-920 درپرونده کالسه 890844 به 
رد دعوی درخصوص رضا بیداروصادق کهن نما محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج 

درروزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 49 دادگاه عمومي مشهد

511/126آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي1- حسن یعقوبی کناردریا 2- علیرضا یعقوبی کناردریا فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد 
دادخواست علی پورمیرزائی علیه شما بخواسته رفع توقیف ازملک بموجب حکم  شماره 9209975112701277 درپرونده کالسه 920386-

32  به حکم به رفع توقیف ازملک به شماره پالک 2543 فرعی از14- اصلی بخش 9 مشهد صادرشده است مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 
مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 

مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد
511/127آگهي ابالغ دادنامه 

بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي علیرضا غفاری طرقبه فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبارثامن 
االئمه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9209975112701348 درپرونده کالسه 920583-32 به پرداخت 170 میلیون 
ریال اصل خواس��ته ومبلغ 3/482/000 ریال هزینه دادرس��ی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخس��ارت تاخیرتادیه ازسررسید چک الی یوم 
الوصول محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج درروزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي 

دراین دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد

511/128آگهی ابالغ اجرائيه
آقای1- برات شعبانی باغان2- حسن شعبانی3- ریحانه علیرضایی باغان4- محمدتقی شعبانی باغان پیرو آگهی های قبلی در خصوص 
دعوی موسسه مالی عسگریه بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 901328 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی 
برپرداخت تضامنی اصل خواس��ته وهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه براس��اس 38 درصد ازتاریخ89/2/21 تااجرای حکم و نیزعشردولتی 
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفتر شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد  

511/129آگهی ابالغ اجرائيه
آقای علی اصغرتقی زاده س��االری پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی تعاونی اعتبارثامن االئمه بطرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه 920343 منجربه صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی برپرداخت اصل خواسته وحق الوکاله وخسارات دادرسی وخسارت 
تاخیرتادیه نسبت به اصل خواسته ازتاریخ سررسید چک ونیم عشردولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه 

ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومی مشهد  

511/130آگهی ابالغ اجرائيه
آقای 1- هادی ضیائیان 2- جالل ضیائیان پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک تجارت بطرفیت ش��ما بدینوس��یله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه 920470-26 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی اصل وام وخسارت وسود وزیان مشارکت تا 
82/7/14 وهزینه دادرسی وحق الوکاله وخسارت تاخیرتادیه به ماخذ 18 درصد براساس 38122512 ریال از 92/7/14 تااجرای حکم ونیم 
عشردولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه 
ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومی مشهد  

511/131آگهی ابالغ اجرائيه
آقای مصطفی خسروآبادی پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی تعاونی اعتبارمیزان بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالسه 891549-31 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی برپرداخت مبلغ235/000/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت دادرسی 
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفتر شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد  

511/132رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه حسینی ندافی داراي شناسنامه شماره 694 به شرح دادخواست به کالسه 92-1368-90 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان  یادگارحسین زاهی به شناسنامه 309 درتاریخ 1392/11/2 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه اکبری هاشم آباد ف اکبرش ش246-1313 ص مشهد همسرمتوفیه 
2- ناصرحسینی ندافی ف یادگار ش ش 692-1345 ص مشهد پسر متوفیه 3- نادرحسینی ندافی ف یادگار ش ش 693-1346 ص مشهد 
پسر متوفیه 4- محمود حسینی ندافی ف یادگار ش ش 695-1348 ص مشهد پسرمتوفیه 5- زهراحسینی زاهی ف یادگار ش ش 1335-33 
ص مشهد دخترمتوفیه6- معصومه حسینی ندافی ف یادگار ش ش 694-1347 ص مشهد دخترمتوفیه مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک 
باانجام تش��ریفات مقدماتي  درخواس��ت 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 صادر خواهد شد0
رئيس شعبه 90 شوراي حل اختالف مشهد

511/133رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه مبلّغ داراي شناسنامه شماره 43215 به شرح دادخواست به کالسه 92-1311-90 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ین مبلّغ به شناسنامه 929 در تاریخ 1392/7/4 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ناصرمبلّغ فرزند غالمحسین ش ش 16 ت ت 1329 ص قاینات فرزند متوفی 
2- عباس مبلّغ ف غالمحسین ش ش 48905 ت ت 1336 ص مشهد فرزند متوفی 3- علی مبلّغ ف غالمحسین ش ش 48906 ت ت 1339 
ص مشهد فرزند متوفی 4-فاطمه مبلّغ ف غالمحسین ش ش 43215 ت ت 1333 ص مشهد فرزند متوفی 5-صدیقه مبلّغ ف غالمحسین 
ش ش 1153 ت ت 1346 ص مشهد فرزند متوفی 6- اعظم مبلّغ ف غالمحسین ش ش 847 ت ت 1360 ص مشهد فرزند متوفی متوفی 
ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي  درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362ق امور حس��بي  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 صادر خواهد شد0
رئيس شعبه 90 شوراي حل اختالف مشهد

511/134آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي نعمت اله جاسوس��یان پورفعال مجهول المکان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواس��ت ابراهیم 
اس��ماعیل زاده علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سندخودرو بموجب حکم ش��ماره 92099775032000915 در پرونده کالسه 920712 
به حضوردردفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سند یکدستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامی271 ج 23 ایران 34 به نام خواهان محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 146 شوراي حل اختالف مشهد

511/135آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به خانم لیال مزینانی فعال مجهول المکان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواست علی علی اکبری علیه 
شما بخواسته اثبات وقوع عقد – الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت بموجب حکم شماره 9209977503300930 در پرونده کالسه 
920568 به حکم به اثبات عقدبیع خواهان نس��بت به یکدس��تگاه موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی3245 مشهد6 محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 150 شوراي حل اختالف مشهد

511/136آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي مسلم ایزانلو فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست ابراهیم ثنائی خامنه علیه 
ش��ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره 920997700942 درپرونده کالس��ه 920669-150 به پرداخت مبلغ چهل ودومیلیون 
وچهارصد هزارریال بابت اصل خواسته ومبلغ یکصد وده هزارریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهارصد وبیست هزارریال بابت هزینه نشرآگهی 
درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل 

واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 150 شوراي حل اختالف مشهد

511/137آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي علی رحیم العابدی فعال مجهول المکان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواست خانم احالم علی 
رحیم علیه ش��ما بخواسته ازدواج بدون اذن ولی بموجب حکم ش��ماره 9209975111202033 در پرونده کالسه 920853-12 به خواهان 
اجازه ازدواج وثبت آن داده شده است مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني 

قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 12دادگاه عمومي مشهد

511/138آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي بهرام چترعنبرین فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد دادخواست محمدعلی خسرویان 
بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره 9209977500400521 در پرونده کالسه 9209987500400338 به پرداخت 
مبلغ 24/712/800 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ532000 ریال )پانصد وسی ودوهزارریال( بابت ابطال تمبرودرج آگهی وتاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید چک الی یوم االداء برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی دراجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 4 شوراي حل اختالف مشهد

511/139آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي محمود کاللی فعال مجهول المکان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواست محمدعلی خسرویان 
بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره 9209977500400523-92/10/7 درپرونده کالسه 920337 به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ری��ال )پنج میلیون ریال( بابت اصل خواس��ته ومبلغ 572000 ریال )پانص��د وهفتادودوهزارریال( بابت ابطال تمبروهزینه درج 
آگهی و خس��ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس��ید چک تا یوم االداء که برمبنای نرخ تورم توس��ط دایره محترم اجرای احکام محاسبه می گردد 
درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج درروزنامه درمهلت قانوني قابل 

واخواهي دراین شورا است 
دفترشعبه 4 شوراي حل اختالف مشهد

 511/140آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي/خانم1- حسین الهی2- پروین قهرمان ازغندی فعال مجهول المکان ابالغ مي شود درمورد دعوی 
بانک مهراقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9209977458300573 درپرونده کالسه 920387-53 به 1- پرداخت 
مبلغ50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 559000 ریال بابت ابطال تمبردادرسی ودرج آگهی 3- خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 
مورخ89/8/2 لغایت اجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بااحتساب دایره اجرای احکام درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج مي گردد راي صادرشده غیابي و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانوني قابل واخواهي دراین شورا میباشد 
دفترشعبه 53 شوراي حل اختالف مشهد

511/141آگهی ابالغ اجرائيه
آقای 1- مرتضی روزگاری 2- ناصرامیری پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی آستانقدس رضوی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه81-2684-28-7 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما خلع ید وقلع وقمع بنای احداثی ازمساحت100 مترمربع ازاراضی 
طرق کوی کارگران شهرداری پالک230 اصلی بخش 5 مشهد درحق خواهان محکوم گردیده اید لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای 

عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفترشعبه 7 دادگاه عمومی مشهد  

584/142آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسي
بدینوسیله به آقاي حامد علی آبادی فرزند محمدعلی ابالغ مي شود که خانم مرضیه نودهی فرزند رجبعلی بوکالت آقای محمود حیدری 
دادخواستي بخواسته طالق به دفترکل دادگاههای عمومي حوزه قضایي بجنورد تسلیم که به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بجنورد ارجاع 
و به کالسه 921067 حقوقي  ثبت و براي روز یکشنبه 92/12/25 ساعت 8 صبح وقت تعیین گردیده است مراتب به درخواست خواهان و 
بدستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون دادرسي مدني یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلي آگهي مي گردد که نامبرده به دفتر 
دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشاني کامل خود و دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگي نیز شرکت نمائید در غیر این صورت 

دادگاه غیابا رسیدگي نموده و تصمیم الزم خواهد گرفت0
دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بجنورد

512/143رونوشت آگهي حصروراثت 
 خانم قمرسروده داراي شناسنامه شماره 275 به شرح دادخواست به کالسه 92-839-2 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمود سروده به شناسنامه 619 درتاریخ 92/10/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به: 1- قمرس��روده ف شکورت ت 1353 ش ش 275 ص جام خواهرمتوفی2- کوکب سروده ف شکورت ت 
1360 ش ش 621 ص جام خواهرمتوفی 3- احمد سروده ف شکور ت ت 1356 ش ش 276 ص جام برادرمتوفی4- ولی محمد سروده ف 
شکورت ت 1365 ش ش 732635780 ص جام برادرمتوفی 5- مهدی سروده ف شکورت ت1363 ش ش12 ص جام برادر متوفی 6- علی 
سروده ف شکور ت ت 1363 ش ش 12 ص جام برادرمتوفی7- دربخت کبودانی هزاره ت ت 1332 ش ش134 ص جام مادرمتوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئيس شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف تربت جام

512/144برگ اجرائي
مشخصات محکوم علیه(نام:رضا  نام خانوادگي: اسماعیلی نام پدر:حبیب اله  شغل: آزاد  نشاني محل اقامت: مجهول المکان  - مشخصات 
محکوم له(نام: اکبر نام خانوادگي:نوری نام پدر: محمد شغل: آزاد نشاني محل اقامت: بردسکن روستای محمد اباد  – محکوم به: بموجب راي شماره 
206تاریخ 92/7/6حوزه  اول شوراي حل اختالف شهرستان بردسکن که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به: تنظیم سند یکدستگاه  اتومبیل 
کامیونت ون نیسان به شماره انتظامی 411ل14 سری 42به نام محکوم له و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 

526 قانون ائین دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. کالسه:171/91/1
شوراي حل اختالف حوزه اول شهرستان بردسکن
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آگهی



آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده180/115 آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقالب با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار خانم حبیبه پرمور که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به ایشان ممکن نگردیده است احضار میشوند تا دروقت رسیدگی 
ساعت8/30صبح روزچهارشنبه مورخ1392/12/21دراین شعبه حاضر شده وازاتهام منتسبه درپرونده 921006 موضوع شکایت خانم شهناز 

سعدی دایر برایجاد مزاحمت تلفنی دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
3283-رییس شعبه109دادگاه عمومی جزایی گرگان-حسین پور جویباری

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده180/115 آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقالب با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آقای حامد طحانیان که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است احضار میشود تا دروقت رسیدگی 
ساعت9 روز سه شنبه مورخه1392/12/20دراین شعبه حاضر شده وازاتهام منتسبه درپرونده 921007موضوع شکایت خانم زهرا شاد دل دایر 

برمزاحمت تلفنی دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ می نماید.
3282-رییس شعبه109دادگاه عمومی جزایی گرگان-حسین پور جویباری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس��ه پرونده10/92/775ح ش��عبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان بدینوسیله به آقای1-علیرضا یاورنیا فرزند غالمعلی2-حسین 
مسلمی بسطامی فرزند علی اصغر مجهول المکان اخطار میگردد خواهان هادی عرب وغیره دادخواستی بطرفیت شما به خواسته اثبات مالکیت 
وخلع ید وغیره به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه دهم دادگاه عمومی حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزدوشنبه تاریخ 1393/2/8ساعت 12ظهر تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه 

آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3297-شعبه دهم دادگاه حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان مهدی پیرنوری بطرفیت حاج حس��ین فضیلت به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان گرگان که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 4حقوقی گرگان واقع در گرگان خیابان ش��هید بهش��تی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبه 
کالسه پرونده 9209980056300502 به ش��ماره بایگانی)4/92/626ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1393/01/23وساعت11/30شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده)حاج حسین فضیلت فرزند اسماعیل(ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر 
آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
3296-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  خواهان مدیریت شعب بانک ملت استان گلستان بطرفیت راضیه چهارنایی مفرد وغیره به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی 
ارجاع وبه کالسه پرونده 9209980056300726به شماره بایگانی) 4/92/899ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1393/01/25وساعت9 شده 
است به علت مجهول المکان بوده خوانده )محمد ملکا فرزند یوسف-راضیه چهارنایی مفرد فرزند حمزه(ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3294-مدیردفترشعبه 4حقوقی گرگان-عبداللهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس��ه پرونده921509 ش��عبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم خانم زهرا جاللی یزدی پور مجهول المکان 
اخطار میگردد شاکی خانم ام البنین یوسفی فرزند حسن شکایتی علیه شما به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاشی وافتراء تعلیف غیرمجاز دام به 
دادگستری تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش��ند لذا مس��تندا به ماده115قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر و احضاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به تاریخ1392/12/25ساعت10/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت 

آن ده روز خواهد بود.
3313-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 921603شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای سجاد امیدی فرزند منصور مجهول المکان 
اخطار میگردد شاکی خانم فاطمه مظهری فرزند بهمن شکایتی علیه شما به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی وتوهین به دادگستری تقدیم نموده اند 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه متهم 
مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد 
تا متهم دردفترشعبه101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ1392/12/25ساعت 9 

صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3312-مدیردفترشعبه 101جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس��ه پرونده921551ش��عبه101جزایی دادگاه عموم��ی کردکوی بدینوس��یله به متهم آقای صدیق آین مجه��ول المکان اخطار 
میگردد ش��اکی آقای اس��ماعیل پارسایی فرزند قربانعلی ش��کایتی علیه شما به اتهام مزاحمت تلفنی به دادگس��تری تقدیم نموده اند پس 
از ارجاع به این ش��عبه وثبت آن به کالس��ه فوق وجری تش��ریفات قانونی تعیین وقت رس��یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
متهم مجهول المکان میباش��ند لذا مستندا به ماده115قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار 
درج میگردد تا متهم دردفترش��عبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلس��ه دادرس��ی که به تاریخ 
1392/12/24ساعت11/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3311-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده921545شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای حسین دوازده امامی مجهول المکان اخطار 
میگردد ش��اکی آقای صادق حسینی فرزند رحیم شکایتی علیه ش��ما به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی ازبی احتیاطی درامر رانندگی به 
دادگستری تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش��ند لذا مس��تندا به ماده115قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به تاریخ 1392/12/25ساعت9/45صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت 

آن ده روز خواهد بود.
3310-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده921528شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای مسلم اکبری نیا فرزند حسینعلی مجهول 
المکان اخطار میگردد شاکی خانم اعظم شاعری فرزند مسلم شکایتی علیه شما به اتهام مزاحمت برای بانوان وشروع به آدم ربایی به دادگستری 
تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این ش��عبه وثبت آن به کالس��ه فوق و جری تش��ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت 
طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه 
های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی 
که به تاریخ1392/12/25س��اعت9/30صبح تعیین ش��ده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده 

روز خواهد بود.
3309-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 921567شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم خانم نسرین زارعی فرزند حسین مجهول المکان 
اخطار میگردد شاکی خانم اعظم السادات حسینی فرزند سید باقر شکایتی علیه شما به اتهام مزاحمت تلفنی به دادگستری تقدیم نموده اند 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
متهم مجهول المکان میباشند لذا مستندا" به ماده 115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج میگردد تا متهم دردفتر شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ12/25/ 

1392ساعت11/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3308-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 921564شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای امین عرب مجهول المکان اخطار میگردد 
ش��کات به اس��امی1-نورعلی مقدم فرزند حاجی بابا 2-مهدی فندرس��کی فرزند قربان شکایتی علیه ش��ما به اتهام سرقت موتور سیکلت به 
دادگستری تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش��ند لذا مس��تندا به ماده115قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به تاریخ1392/12/25ساعت8/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت 

آن ده روز خواهد بود.
3307-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده911475شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به واخواه آقای قاسم بابایی فرزند عیسی مجهول المکان 
اخطار میگردد درخصوص واخواهی شما به طرفیت علیرضا غالمی نیا پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده115قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر 
واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ1392/12/25ساعت 12تعیین شده است شرکت نمایند ضمنا واخواه ادله ومدارکی که 
حکایت ازمالک نبودن خود درمورد خودرو درتاریخ وقوع حادثه میباشد به همراه مالک ماشین درجلسه رسیدگی حاضر شوید چنانچه نیازبه 

آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3306-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده921495شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای سعید وظیفه دوست فرزند یوسف مجهول 
المکان اخطار میگردد شاکی آقای مجید زندی فر-فرزند کاظم شکایتی علیه شما به اتهام ورود به عنف وفحاشی وتخریب آیفون به دادگستری 
تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش��ند لذا مس��تندا به ماده115قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به 
تاریخ 1392/12/25ساعت12/30تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3305-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 921536شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای حامد صادقیان فرزند جعفر مجهول المکان 
اخطار میگردد شاکی شرکت سفید زربال گلستان شکایتی علیه شما به اتهام خیانت درامانت به دادگستری تقدیم نموده اند پس ازارجاع به 
این ش��عبه وثبت آن به کالس��ه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول 
المکان میباشند لذا مستندا" به ماده115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا 
متهم دردفترش��عبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ1392/12/25ساعت 

12/45تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3304-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده921581شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای علی نادریان مجهول المکان اخطار میگردد 
شاکی آقای سید بهنام حسینی الریجانی فرزند سید رسول شکایتی علیه شما به اتهام مزاحمت تلفنی وفحاشی به دادگستری تقدیم نموده اند 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه متهم 
مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده115قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد 
تا متهم دردفترشعبه101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ 1392/12/27 ساعت 

12تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3303-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده921621شعبه101جزایی دادگاه عمومی کردکوی بدینوسیله به متهم آقای محمد علی مقصودلو نژاد فرزند غالم مجهول 
المکان اخطار میگردد شاکی آقای محمدرضا آهنگران فرزند خلیل شکایتی علیه شما به اتهام مزاحمت تلفنی به دادگستری تقدیم نموده اند 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
متهم مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج 
میگردد تا متهم دردفترشعبه 101جزایی دادگاه عمومی کردکوی حاضر واحضاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به تاریخ 1392/12/24 

ساعت9 تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
3301-مدیردفترشعبه 101 جزایی دادگاه عمومی کردکوی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم اسماعیل عرب عامری نام پدر محمد ابراهیم نشانی گرگان-کمربندی-مقابل اداره کل دامپزشکی 
نمایشگاه کامیون گلستان مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم محمد تقی اشرفی نام پدرشعبان نشانی مجهول المکان محکوم به: بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9210091720201263بایگانی 920002وشماره دادنامه مربوطه9209971720200588محکوم 
علیه محکوم است به استرداد وسیله نقلیه)کامیون کشنده هوو تیپ 4در6 مدل2005(وهمچنین پرداخت مبلغ 112/000ریال بابت خسارت 
هزینه دادرس��ی پرداخت نیم عش��ر دولتی بعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجراییه1-پس ازابالغ اجراییه 
ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس��تیفا محکوم به ازآن 
میسر باشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت10روزصورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف3س��ال بعد ازانقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار درپرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
ازمفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده34اجرای احکام مدنی 
میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب79/1/21 وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

مصوب10آبان1377توجه نمائید.
3299-مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف گرگان-یگانه

اجرائیه
    مش��خصات محکوم له/محکوم لهم موسس��ه مالی واعتباری فرشتگان نش��انی گرگان خیابان ولیعصرعج نبش عدالت 24سرپرستی 
فرشتگان مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-شعبانعلی رسولی ف کاظمعلی نشانی کردکوی-میدان شهرداری رستوران کاخ2-زهرا حسن 
نژاد چابکی ف علی نشانی کردکوی-میدان شهرداری رستوران کاخ3-محمد حسین کشاورز ف نصرت اله مجهول المکان4-اسماعیل پرناک ف 
عباس نشانی گرگان-روستای سرخنکالته منزل شخصی محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره بایگانی920280وشماره 
دادنامه مربوطه 9209970056100760 محکوم علیهم محکومند به طور تضامنی بپرداخت مبلغ115/100/000ریال بابت اصل خواس��ته 
ومبلغ69/897/699ریال بابت خس��ارت تاخیرتادیه ومبلغ9/344/894ریال بابت خس��ارت دادرسی درحق محکوم له بدیهی است دایره اجرا 
مکلف اس��ت نس��بت به احتساب خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس��ت الی صدور حکم واجرای آن حسب قرارداد مستند دعوی 
بمیزان اقدام وسپس ازمحکوم علیهم درحق محکوم له وصول نماید نیم عشر دولتی بعهده دایره اجراست محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجراییه1-پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم 
واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت10روزصورت جمع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف3سال بعد ازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم 
وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار درپرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی ازمفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده34اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 

های مالی مصوب10آبان1377توجه نمائید.
3298-مدیردفترشعبه 2حقوقی گرگان

14- دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9109983415500545 ش��عبه 105 دادگاه عموم��ی جزای��ی دادگس��تری شهرس��تان کرم��ان دادنامه ش��ماره 
9209973412001033 ش��اکی : اقای مهدی محمدی بادیزی به نمایندگی ش��رکت مرغ ماهان به نشانی کرمان خ استقالل ک 10 پ 10 
متهم : اقای حبیب اله کاسه ساز به نشانی مجهول المکان اتهام : صدور چک بالمحل )چهارصد و چهل میلیون ریال( گردشکار : دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حبیب اله کاسه 
س��از فرزند عباس دائر به صدور یک فقره چک بالمحل به ش��ماره 9023/19085 به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال دادگاه دون ورود در 
ماهیت قضیه نظر به اعالم گذشت شاکی بشرح الیحه پیوست و توجها به قابل گذشت بودن بزه معوقه مستندا به ماده 12 قانون چک اصالحی 
82/6/2 قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و  اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان است.
709 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی کرمان

آگهی 
خواهان /خواهان ها علی س��الطی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده ش��اه سلطان کوهسارپرست به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
مل��ک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان خرم آباد نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنج��م   دادگاه عمومی )حقوقی(

دادگس��تری شهرس��تان خرم آباد واقع در خرم آباد – خیابان ولیعصر– انتهای بلوار پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالس��ه 
9209986610500563 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن 1392/12/20 و ساعت 09:30 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. خرم آباد – خیابان ولیعصر– انتهای بلوار 

پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی
اسماعیل شیر پور –منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد –شماره 1805

آگهی
 خواهان هدیه رحمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده منوچهر بادپروا به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم  دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد – خیابان 
ولیعصر– انتهای بلوار پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالس��ه 9209986610300679 ثبت گردیده  که وقت رس��یدگی آن 
1392/12/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد –مریم پنهانی – شماره 1793

دادنامه
پرونده کالسه 9209986695700156 شعبه 42 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره(  شهرستان خرم آباد  دادنامه 
شماره 9209976695700276 –  وخواهان:آقای ابراهیم صفی زاده به نشانی خرم آباد/خیابان شهدای شرقی /مجتمع محمد زاده /طبقه 3 
-  وخوانده :آقای مهرداد نثاری به نشانی خرم آباد / خیابان رازی/کوچه گلشن 3/حیاط هفتم  خواسته: مطالبه طلب رای شورا  در خصوص 
دعوای  آقای ابراهیم صفی زاده  به طرفیت مهرداد نثاری به خواسته و مطالبه مبلغ49/000/000 ریال  بابت حق الوکاله  در پرونده کالسه 
920179 شعبه 7 حقوقی شماره قرارداد 37811 مورخه 92/6/19 با توجه به شرح  دادخواست خواهان و ارائه اسناد و مدارک و با عنایت  حضور 
خوانده در   جلسه رسیدگی و عدم ارائه هرگونه الیحه دفاعیه شورا مستندا" به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 49/000/000ریال بابت اصل خواسته و یکصد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرا  صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی  و ظرف  بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه شورا   وسپس بیست  روز 

دیگر قابل  اعتراض  در محاکم  عمومی و حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد ./ص
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره(  –کامران هادی پور – خرم آباد – شماره276   

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 115 قانون آئین  دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
بدینوسیله به متهم مجهول المکان اصغر جباری ابالغ می گردد که خانم صغری جباری جم 
ش��کایتی علیه شما دایر بر ترک انفاق به دادسرای عمومی و انقالب رشت تقدیم نموده که 
در شعبه دوم دادیاری به شماره کالسه 921729 ثبت و در جریان رسیدگی می باشد لذا از 
تاریخ درج این اگهی به مدت یکماه  مهلت دارید که به این شعبه واقع در رشت – میدان 7 
اذر )نیروی دریایی( دادسرای عمومی و انقالب رشت مراجعه و از خود دفاع کنید ، علی ایحال 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف  4700  منشی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب رشت – 
حامد نعمتی 

آگهی
پرونده کالس��ه 920190 اتهامی محمد رحمتی دایر بر س��رقت که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 111 دادگاه جزایی شهرستان رشت ارجاع و ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن مورخ 
92/12/22 س��اعت 8:30 صبح تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن متهم و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 4701    شعبه 111 دادگاه جزایی شهرستان رشت 

آگهی
پرونده کالس��ه 920953 اتهامی سیده نیلوفرموسوی دایر بر تحصیل مال نامشروع که 
جهت رس��یدگی به شعبه 111 دادگاه جزایی شهرستان رشت ارجاع و ثبت گردیده ووقت 
رسیدگی آن مورخ 92/12/22 ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 4702   شعبه 111 دادگاه جزایی شهرستان رشت 

آگهی
بدینوسیله حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب رشت گزارش اداره 
زندان عمومی رشت موضوع پرونده کالسه 921091 شعبه 107 دادگاه جزائی رشت آقای  
جمش��ید عادل احمدیان فرزند محمود متهم اس��ت به غیبت از زندان پس از مرخصی  لذا 
طبق ماده 180 آیین دادرس��ی کیفری به مش��ارالیه ابالغ می ش��ود روز چهارشنبه مورخ  
92/12/21س��اعت 8 در این دادگاه حاضر ش��ود در ضمن درصورت عدم حضور رای غیابی 

صادر می شود .
م الف 4703     رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی رشت – دلیری  

آگهی احضارمتهم و ابالغ وقت دادرسی
در اج��رای ماده 180/115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور 
کیفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای حسین 
ساغری و فرامرز اقدسی که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نشده 
اس��ت احضار می شود تا  در وقت رسیدگی مورخ 92/12/14 ساعت 11/30 صبح با حضور 
در این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده به شماره کالسه 102/920798 موضوع شکایت  /

گزارش دایر از خود دفاع نماید . درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه تصمیم 
مناسب اتخاذ خواهد شد.

م الف4704   رئیس / دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی سنگر
آگهی احضارمتهم و ابالغ وقت دادرسی

در اج��رای ماده 180/115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور 
کیفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای حمید 
سحرخیز و رحمان آقاجانی که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن 
نشده است احضار می شود تا  در وقت رسیدگی مورخ 92/12/19 ساعت 10 صبح با حضور 
در این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده به شماره کالسه 102/921103 موضوع شکایت / 
گ��زارش  دایر بر  از خود دفاع نمای��د . درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه 

تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
م الف 4705  رئیس/ دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی سنگر

مزایده
   بدینوسیله درپرونده کالسه920256اجرایی به موجب دادنامه شماره 9109971760200840صادره آق قال محکوم علیه آق محمد 
بهزاد فرزند سلطان به آدرس آق قال-خیابان اصلی روستای یامپی انتهای کوچه شهید باهنر نبش فرعی اول منزل آق محمد بهزاد محکوم به 
پرداخت اوال مبلغ شصت میلیون ریال60/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و ثانیا پرداخت مبلغ1/240/000ریال بابت هزینه دادرسی و 
به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه و به مبلغ49/058/116ریال)تا آذر ماه(درحق محکوم له علیرضا 
قاسمعلی می باشد وهمچنین مبلغ3/000/000ریال نیز به عنوان نیمعشر درحق دولت مدیون وبدهکار می باشد در این راستا محکوم له یک 
قطعه زمین مس��کونی توقیفی در راس��تای ماده101قانون اجرای احکام مدنی به مس��احت 397/54متر مربع واقع در اراضی روستای یامپی 
توقیف ش��ده اس��ت و توسط کارشناس منتخب اجراء قیمت پایه زمین موصوف با توجه موقعیت زمین ونوع کاربری مسکونی و کلیه عوامل 
موثر درتعیین قیمت ازقرارمترمربعی465/361ریال ودرمجموع 185/000/000ریال برآورد وارزیابی نموده است که از طریق مزایده به فروش 
میرس��د داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونس��بت به خرید ملک مذکور اقدام نمایند)توصیف اجمالی ملک توقیفی وفق ماده138قانون 
اجرای احکام مدنی(ملک فوق واقع در روستای یامپی و با کاربری مسکونی وفاقد سند مالکیت رسمی وبصورت دستارمی میباشد و درراستای 
ماده101قانون اجرای توقیف ش��ده اس��ت ملک مورد نظر به مساحت397/54مترمربع است که شماال محدود میشود به کوچه جنوبا محدود 
میشود به حیاط مسکونی اشخاص وشرقا محدود میشود به زمین محکوم علیه و غربا محدود میشود به حیاط مسکونی ایشانقلی صحنه که 
دارای کاربری مسکونی و موقعیت مکانی نسبتا مناسبی در روستا برخوردار می باشد شرایط آگهی مزایده1-مزایده روز دوشنبه درتاریخ11/28

/1392ازساعت10الی12صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قال انجام می پذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده به عنوان قیمت پایه 
آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده می بایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری شهرستان آق قال به شماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید 
درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده با حضور نماینده دادستان 
ومامور اجرا)دادورز(انجام می پذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قال ازملک 
مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس ازتاییدصحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال به 

عهده برنده مزایده یا خریدار می باشد.
3223-قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری آق قال-احمدی

آگهی حصر وراثت
اقای سید قاسم هاشمی فرزند سیدفتح اله به شرح پرونده مدنی شماره 2/92/82/ش 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده وتوضیح داده که شادروان مرحوم سید فتح 
اله هاشمی فرزند سید میرزا علی مورخه 1390/1/11 در اقامتگاه دائمیش فوت نموده 
وورثه وی منحصر اس��ت به : 1- سید قاس��م هاشمی فرزند سید فتح اله ش.ش 727 
متولد 1350/6/10 2-سید محمدهاشمی فرزند سید فتح اله ش.ش 1 متولد1327/2/2 
3-س��ید اکبر هاشمی فرزند س��ید فتح اله ش.ش41851 متولد1336/6/30 4-سید 
یوسف هاشمی فرزند سید فتح اله ش.ش41852 متولد1338/6/20 5- اختر هاشمی 
فرزند س��ید فتح اله ش.ش4 متولد1344/1/19 6-اکرم هاش��می فرزند سید فتح اله 
ش.ش7 متول��د1329/3/2 7- قمرمحم��دی فرزند میرزا احم��د ش.ش 117 متولد 
1308/3/7 این��ک با انتش��ار این اگه��ي اعالم مي دارد تا هرکس اعتراض داش��ته ویا 
وصیتنامه اي از متوفي در نزد وي باقي است از تاریخ نشر این اگهي تا حد اکثر ظرف 
یک ماه اعتراض ویا وصیت نامه موجود را تقدیم دادگاه نماید واال با انقضاي مدت مذکور 
گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد ووصیت نامه جز سری ورسمی که پس از موعد 

مذکور ابراز شود بال اعتبار است .. 12
4858 شعبه دوم شورای حل اختالف خنداب

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای مهدی راد به اتهام سرقت)کالسه 920875( از طرف این دادسرا تحت تعقیب است  وابالغ اوراق احضاریه به واسطه 
نا معلوم بودن محل اقامت او میس��ر نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115و180 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور 
کیفری مراتب بنامبرده ابالغ تا در تاریخ 92/12/17 ساعت 9/15 در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان دلیجان بمنظور 
پاس��خگوئی ودفاع از اتهام انتس��ابی حاضر گردد . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه بموجب مواد 217و218 قانون یاد شده تصمیم 

غیابی اتخاذ می گردد .6
4921 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دلیجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای بهمن ططرخانی فرزند علی  به اتهام سرقت )کالسه 920802(  از طرف این دادسرا تحت تعقیب است  وابالغ اوراق 
احضاریه به واسطه نا معلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115و180 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور کیفری مراتب بنامبرده ابالغ تا در تاریخ 92/12/17 ساعت 9 صبح در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
دلیجان بمنظور پاسخگوئی ودفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه بموجب مواد 217و218 قانون یاد 

شده تصمیم غیابی اتخاذ می گردد .
4918 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دلیجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای حبیب محمدی فرزند سلطان 2-شکیباعزیزی فرزند گلستان  به اتهام رابطه نا مشروع )کالسه 920749( از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب است  وابالغ اوراق احضاریه به واسطه نا معلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115و180 
قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب بنامبرده ابالغ تا در تاریخ 92/12/17 ساعت 9:30 صبح در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان دلیجان بمنظور پاسخگوئی ودفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد . در صورت عدم حضور یا عدم 

ارسال الیحه بموجب مواد 217و218 قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ می گردد .
4919 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دلیجان

آگهي فقدان سند کمپانی  موتور سیکلت 
س��ند کمپانی موتورسیکلت سیستم تندر ش��تاب  تیپ CDI 125  مدل 1387 
رنگ آبی شماره انتظامی 31631 سنندج 461 شماره موتور   117090 به شماره تنه  
125T8706793***NES متعلق به آقای شهرام محمودی   فرزند علیرضا  شماره 
شناس��نامه 1188 متولد 1362 شماره ملی 3256886541 صادره ازکرمانشاه مفقود 

گردیده بنابراین از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
»آگهي ابالغ وقت دادرسي «

ش��عبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان س��نندج کالسه پرونده:  920066     
وقت رسیدگي :  92/12/19  خواهان: عبید فتحیانی   خواندگان: ابراهیم نادری وابراهیم 
شریعتی خواسته:  مطالبه طلب خواهان دادخواستي تسلیم شوراي حل اختالف سنندج 
نموده که جهت رسیدگي به این شعبه ارجاع شده است. وقت رسیدگي به تاریخ فوق 
تعیین و بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به در خواس��ت خواهان و دستور اعضاي 
ش��عبه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود. خواندگان مي توانند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني خود نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر جهت 
رسیدگي در این شعبه حاضر شوند. این آگهي به منزله ابالغ محسوب و در هر صورت 

شورا در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانوني اتخاذ مي نماید. 
شماره : 4554/م الف دادگستري  استان کردستان
مسئول دفتر شعبه   15 شوراي حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهی
ریاست محترم شعبه 111 شورای حل اختالف تویسرکان احتراماً به استحضار میرساند اینجانب شکراله مالمیرکارشناس خبره دادگستری 
دراجرای نامه شماره 111/514/92 در مورد نفقه خانم معصومه قلخانی به طرفیت عبداله قلخانی پس ازمطالعه پرونده و تفهیم مفاد کارشناسی 
بابریهای که بعمل آمد وبا در نظر گرفتن شئونات خواهان وبا توجه به هزینه های زندگی امروزی از قبیل خوراک- پوشاک –دارو ودرمان و 
مسکن – ایاب وذهاب نفقه نامبرده از مورخه 1391/10/17 لغایت پایان صدور حکم ماهیانه مبلغ 1950000 ریال معادل یکصد و نود و پنج 
هزار تومان تعیین می گردد مراتب جهت اس��تحضار ریاس��ت محترم شعبه 111 بعرض می رساند. ضمناً هزینه کارشناسی مبلغ پانزده هزار 

تومان نقدا دریافت شد. 8
م-الف 5010 دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف تویسرکان

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: امیرحسین اشترانی فرزند علی بنشانی همدان –میدان امام بین خیابان تختی وشهدا جنب عکاسی سیدی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مهدی غالمی و غیره به وکالت از جواد ش��کریان به طرفیت موکل ش��ما نسبت به دادنامه شماره 
9209978111100701 مورخ 1392/7/29 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ 
میش��ود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 

پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 8
م-الف 4428 مدیر دفتر شعبه یازده حقوقی همدان

مفقودی
سند موتورسیکلت هوندا آرزو به ش��ماره انتظامی4289همدان19 به شماره تنه 8611164 

وشماره شاسی 61441080 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 6
مفقودی

شناس��نامه مالکیت خودرو سواری لوگانL90 به شماره انتظامی 831د55ایران18 به شماره 
موتورW074377 وش��ماره شاس��ی NAPLSRALD01121024 به مالکیت محمد اقبالیان 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 

شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو
 جالل قیاس��وندمالک خودروسواری پیکان به ش��ماره انتظامی569ج53 ایران 18 با شماره 
موتور11127640057 و شماره شاسی76442949 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است، لذا چنانچه هر کس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان  فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر خواهد شد. 

شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه وشناسنامه خودرو
ش��یوا وکیلی مالک خودروسواری پژو پارس به ش��ماره انتظامی 644س99ایران19با شماره 
موتور12490085289و ش��ماره شاس��ی NEEN2130E4BK458883به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است، لذا چنانچه هر کس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان  فروش ش��رکت ایران خودرو واقع در 
پیکانش��هر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر خواهد شد. 

شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو
 صادق آئینه وند مالک خودروس��واری پیکان به شماره انتظامی848ب89 ایران 18 با شماره 
موتور11128080031و ش��ماره شاس��ی0080483011 به علت فقدان اس��ناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است، لذا چنانچه هر کس ادعایی درمورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان  فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر خواهد شد. 

مفقودی
سندکمپانی وشناسنامه مالکیت خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 884 س 45 ایران61 
به شماره موتور2351765 وشماره شاسی S1412287724674 به مالکیت خلیل آئینی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهي ابالغ وقت دادرسي 
ش��عبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج کالسه پرونده :  920501 
وقت رسیدگي:ش��نبه 92/12/24 ساعت00: 16  خواهان: بانک تجارت باوکالت خانم 
آرزو حکمت ومصلح الدین احمدی   خواندگان: هایده محمدی سمانی � صالح اشعاری 
� لقمان زندی  خواسته: مطالبه مبلغ 48/292/999 ریال سود وخسارت اجرای تعهد 
تا تاریخ 91/7/13 به انضمام هزینه دادرس��ی خواهان دادخواستي تسلیم شوراي حل 
اختالف سنندج نموده که جهت رسیدگي به این شعبه ارجاع شده است، وقت رسیدگي 
به تاریخ فوق تعیین و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
اعضاي شعبه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود. خوانده مي تواند به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني خود نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر جهت 
رسیدگي در این شعبه حاضر شود. این آگهي به منزله ابالغ محسوب و در هر صورت 

شورا در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانوني اتخاذ مي نماید . 
شماره:  4508/م الف  دادگستري کل استان کردستان
مسئول دفتر شعبه  13شوراي حل اختالف سنندج ـ اسد زاده

دادنامه 
 پرونده کالسه 9209982813100458 شعبه 103  دادگاه  عمومی جزائی قزوین دادنامه شماره 9209972812601167 شاکی اقای 
علی بابائی به نشانی  قزوین غیاث آباد بین ک 11و13 آتلیه آلیس متهم اقای مجتبی حاضر بیان به نشانی فاقد ادرس اتهام ها : 1- استفاده 
از اوراق مجعول 2- جعل رای دادگاه: درخصوص اتهام مجتبی حاضر بیان فرزنداحمد مجهول المکان دایر بر جعل واستفاده از سن مجهول 
شکایت اقای علی بابایی دراسناد مربوط به قرارداد فروش اقساطی مورخ 85/5/23  به شماره 178502400 ویک بر تعهد نامه بانکی با توجه 
به شکایت شاکی ومستندات  ارائه شده وعدم حضور وعدم ارائه  شده وعدم حضور وعدم ارائه  الیحه دفاعیه  ازناحیه متهم درمراحل تحقیق 
ورسیدگی وکیفرخواست دادسرای قزوین دادگاه بزه های مزبور را محرز دانسته مستندا به مواد 535و 536 از قانون  تعزیرات  مصوب 1375 
نامبرده  را به جهت  جعل به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری وبه جهت  اس��تفاده از س��ندمجعول  به تحمل شش ماه حبس تعزیری دیگر 
محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل  واخواهی دراین ش��عبه پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 

دردادگاه تجدیدنظر استان قزوین است .
92/175 رئیس شعبه 103 د ادگاه عمومی کیفری قزوین 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9209982814000024 ش��عبه 104 دادگاه عمومی جزائی قزوین د ادنامه شماره 9209972812700907  1- اقای 
میرزا قلی خمسه شاکی ومتهم به نشانی چهارراه منتظری جنب حسینیه امینیها کوچه امین 13 پالک 849  2- اقای مهدی مافی متهم به 
نشانی قزوین 3- اقای مهدی غالمی متهم به نشانی مینو درمجتمع 36 واحدی المپ ایران بلوک 10پ 19 4- اقای امید حیدری متهم به 
نشانی فعال زندان مرکزی  قزوین خ دانشگاه فشار قوی غربی مدنی حکمت 4پ39/1 5- اقای مرتضی علی رسولی شاکی به نشانی قزوین خ 
راه آهن ک شهید فخاری پ 23 اتهام ها : 1- تحصیل مال مسروقه 2- سرقت میلگرد 3- سرت گیر بکس 4- سرقت کبوتر رای دادگاه : 
درخصوص کیفرخواس��ت صادره از سوی دادس��رای عمومی وانقالب قزوین علیه اقایان 1- امیر حیدری فرزند ولی اله 25 ساله با سواد 
اهل وس��اکن قزوین بازداش��ت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه به اتهام دایر بر س��رقت 30 طوقه کبوتر موضوع شکایت اقای مرتضی علی 
رس��ولی 2- امید فالحی فرزند محمد باقر 38 س��اله پیمانکار با س��واد  اهل زنجان ساکن قزوین متاهل فاقد سابقه کیفری  ازاد به قید 
تودیع وثیقه به اتهام  دایر بر معاونت در سرقت کبوترها 3- مهدی مافی مجهول المکان فاقد مشخصات دیگر به علت عدم حضوربدون  
تامین کیفری  به اتهام  دایر  بر سرقت فعال 73 کیلوگرم میلگرد از ساختمان نیمه کاره اقای  غالمی موضوع شکایت نامبرده 5- میزا 
قلی خمسه فرزند  علیجان59 ساله با سواد اهل واسکن قزوین فروشنده آهن االت فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل به اتهام  
دایر بر تحصیل مال مسروقه  میلگردها دادگاه با عنایت به تحقیقات  انجام گرفته علی الخصوص  شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی 
کش��ف برخی از اموال مس��روقه اظهارات متهمین حاضر در دادس��را واقاریر صریح ومقرون به واقع متهم  حیدری ورد دفاعیات  بالوجه 
متهم فالحی  ومیرزا قلی خمس��ه در دادگاه به طوریکه متهم فالحی دارای تفنگ بادی بوده وجهت س��هولت  سرقت کبوترها روشنایی 
چ��راغ معب��ر را از بین برده عالوه برنگهبانی  که بنا به اظهارات اقای حیدری ونیز متهم  خمس��ه زیر قیمت بازار میلگردها را خریداری 
که مدعی امانتی بودن ان شده است  درصورتی که دلیلی بر امانت  ارائه نداده است  واین که متهمین عابدینی  ومافی علی رغم ابالغ قانونی 
درجله  دادگاه حضور نیافته والیحه ای نیز ارسال نداشته اند وبدین ترتیب دفاع موثری به عمل نیاورده اند  وسایر قرائن وامارات موجود بزه 
انتسابی  به هریک را محرز ومسلم دانسته  ومستندا به مواد 27قانون مجازات اسالمی مصوب 1392و 656 و 662و 667 همگی از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 وبند ت ماده 127 قانون مجازات اسالمی جدید ناظر برماده 19 همان قانو ن اقای حیدری را درمورد سرقت به تحمل  
دوسال حبس با احتساب ایام بازداشت وتحمل 60 ضربه شسالق تعزیری ورد مبلغ 4میلیون ریال درحق اقای رسولی از بابت قیمت کبوترهای 
مسروقه که مسترد نشده است اقایان فالحی ومهدی مافی را هریک به تحمل 5 ماه احتساب وتحمل 30 ضربه شالق  تعزیری  ونیز اقای اژدر 
عابدینی  را به تحمل دوسال حبس تحمل 60ضربه شالق  تعزیری ودرمورد ردمال باتوجه به کشسف فعال 73کیلوگرم  میلگرد که مسترد شده 
است  وچون میزان آن با توجه به عدم  حضور متهم مشخص نمی باشد فعال این دادگاه مکلف به تصمیم گیری  تا دستگیری  متهم نخواهد  
داشت ونیز اقای میرزاقلی  خمسه را درمورد  تحصیل مال مسروقه به  تحمل یک سال  ونیم حبس وتحمل 60 ضربه شالق تعزیری محکوم 
مینماید  و به دلیل فقد س��ابقه و وس��ن وسال وی دراجرای مواد 46و 47و 48و 49و 51و 53 همگی از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
مجازات وی را به  مدت سه سال تعلیق می نمای تا چنانچه مرتکب در طول مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی موجب حد یا قصاص یا دیه 
وتعزیه تادرجه هفت نشود محکومیت تعلیقی  بی اثر درغیر این صورت مرتکب جرایم مزبور وقطعیت حکم اخیر مجازات  تعلیقی نیز به اجرای 
درخواهد امد رای صادره درمورد  محکومیت اقایان فالحی وحیدری خمسه حضوری بوده وظرف بیست  روز از تاریخ ابالغ قابل  تجدید نظر 
خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشدودرمورد  محکومیت اقایان 1- مهدی مافی 2- اژدر عابدینی غیابی بوه ظرف ده روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد. 
92/167 رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی  قزوین 

رای شعبه 
در خصوص نقض دادنامه شماره 72/89 مورخ 89/8/17 صادره از شعبه ویژه رسیدگی به جرایم 
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اراک مس��تقر در گلوگاه توره متعاقب اظهار نظر دفتر مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز س��ازمان و اعالم نظر مش��اورین ریاست عالی سازمان در اجرای ماده 15 آئین 
نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 79/3/29 هیات 
وزیران از سوی ریاست عالی سازمان و ارجاع پرونده به این شعبه اینک هیات شعبه با مالحظه اوراق 
و محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای محمد حسین رحیمی دایر بر قاچاق 2100 قوطی قرص 
های انرژی زا خارجی با توجه به گزارش مامورین نیروی انتظامی ایس��ت بازرسی مستقر در توره 
در مورخه 88/10/14 و ش��کوائیه شماره های 127/21/525/253/88/13173 مورخ 88/10/21 
و 127/21/525/253/88/14011 مورخ 88/11/7 اداره گمرک استان مرکزی و با توجه به اینکه 
اوال : نامبرده فوق کلیه مراحل رسیدگی در مراجع انتظامی و تعزیرات حکومتی مکررا اعالم نموده 
اجناس فوق متعلق به وی نبوده مالک کاالی مکشوفه آقای نادر باشی زاده می باشد و کارت ملی و 
دست نوشته وی را که مالکیت کاال را پذیرفته ارائه نموده است ) صفحه 16 و 17 ( ثانیا : مالکین 
اصلی کاال طی شرحی بیگناهی آقای محمد حسین  رحیمی راننده اتوبوس را اعالم و تعلق کاال 
را به خودش��ان  بنامهای : 1- علیرضا حس��ینی 2- منصور باشی زاده اعالم نموده و اظهار داشته 
اند کاالهای فوق ته لنجی بوده و حتی به ارزیابی گمرک اعتراض نموده و خواستار ارزیابی مجدد 
گردیده اند ) ص 21 پرونده ( که شعبه فوق اعتراض آنان را اعالم و مرجع شاکی اصالحیه ارزیابی 
مجدد را در صفحه 22 پرونده اعالم نموده فلذا بناء هذا به مراتب معنونه فوق اتهام بزه  انتسابی 
قاچاق به نامبردگان آقایان نادر عباسی زاده فرزند ..... و منصور باشی زاده و علیرضا حسینی با توجه 
به اقاریر صریح نامبردگان محرز و مسلم می باشد و به اسناد بند الف ماده 29 قانون امور گمرکی و 
بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آنان را عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه متضامنا 
و متساویا به پرداخت مبلغ 27/220/672 ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در 
خصوص آقای محمد حسین رحیمی فرزند نوروز اتهام انتسابی حمل کاالی قاچاق نامبرده محرز 
و مسلم می باشد مستندا به ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی وی را به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ری��ال ج��زای نقدی در حق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و قطعی 
والزم االجراست . دفتر مقرر است پرونده پس از کسر آمار موجودی شعبه جهت جری تشریفات 

قانونی به استان مربوطه اعاده می گردد . شماره بایگانی 9204000007 
4877 رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز گلوگاه توره 

رای شعبه 
در خص��وص اته��ام آقایان 1- کامبی��ز کوکبی دزفولی فرزند محمد علی  ش��غل آزاد دائر بر 
قاچاق کاال و 2- عباس حیدری میاندش��تی فرزند محمد علی ش��غل راننده دائر بر حمل کاالی 
قاچ��اق اعالمی ط��ی گ��زارش ش��ماره 127/21/525/88/1659 مورخ 91/2/5 گمرک اس��تان 
مرک��زی اظهارات و دفاعیات متهم ردیف اول دایر بر اس��ت بر اینکه مالکیت کاالها را پذیرفته و 
اس��ناد و مدارک ابرازی توس��ط ایشان در گمرک مورد قبول واقع نشده و گمرک طی نامه شماره 
127/21/525/83/88/5301 مورخ 91/3/31 عدم مطابقت کاالهای توقیفی را با اس��ناد موصوف 
اعالم داشته است و متهم ردیف دوم نیز به واسطه عدم حضور در شعبه دفاع موجهی از خود به 
عمل نیاورده اس��ت و از این حیث مهلت کافی نیز لحاظ شده است فلذا نظر به محتویات پرونده 
و نحوه اظهارات و دفاعیات متهم ردیف اول آقای کامبیز کوکبی دزفولی اتهام وارده به وی مسلم 
بوده و مستندا به بند 1 ماده 113 قانون امور گمرکی و بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات 
حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز و ماده 8 همان قانون و استفساریه آن مصوب سال 81 مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام و بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت عالوه بر صدور حکم به ضبط کاالهای توقیفی به نفع دولت مش��ارالیه را به پرداخت 
45/987/834 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و در خصوص متهم ردیف دوم آقای عباس 
حیدری میاندش��تی نظر به عدم حضور ایشان در ش��عبه و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرکی که 
موجبات عدم انتساب اتهام موصوف را فراهم آورد و با مضی مهلت کافی با تجویز ماده 217 قانون 
آیین دادرس��ی در امور کیفری مبلغ 7/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم واعالم 
می نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و قطعی بوده و در خصوص متهم ردیف 
دوم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد . دفتر محترم 

پرونده از آمار کسر و وفق مقررات اقدام گردد . شماره بایگانی 910700000 
4881 سعید نوراللهی – رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز 
گلوگاه توره

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

برابر رای شماره  8454 مورخه 92/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای علی قربانی نژاد فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 6 
صادره از بم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/15 متر مربع پالک 71 فرعی از 4720 اصلی واقع در بخش 29 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد افشاری پور  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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
451 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بم- شهرام احمدی

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

برابر رای شماره 7663-92/9/3  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره قربانی نژاد فرزند مراد به شماره شناسنامه 2512 صادره از بم 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/92 متر مربع پاک یک فرعی از 1507 اصلی واقع در بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای موسی ناصری  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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
450 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بم- شهرام احمدی

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

برابر رای شماره  8453-92/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی هرندی فرزند محمد جواد به شماره شناسنامه 88 صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 598/36 متر مربع پالک 68 فرعی از 1 و 2 فرعی از 2874 اصلی واقع در بخش 29 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی هرندی 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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم 

نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
449 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بم- شهرام احمدی

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

برابر رای شماره 8452-92/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محمد جواد هرندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 375 
صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/66 متر مربع پالک 67 فرعی از 1 و 2 فرعی از 2874 اصلی واقع در بخش 29 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی هرندی  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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم 

نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
448 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بم- شهرام احمدی

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

برابر رای شماره 6344-92/7/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای امین اقدامی زاده فرزند عباس به شماره شناسنامه 1701 صادره از 
بم در یک باب خانه به مساحت 193/27 متر مربع پالک یک فرعی از 3904 اصلی واقع در بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان اقدامی  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 سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
452 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بم- شهرام احمدی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139260309030002514-92/10/5 هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
مستقر درواحد ثبتی شهرستان البرز تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای محمد سعیدمحمدپناه فرزند رشید به شماره شناسنامه 469 
صادره ازسقز به شماره ملی 3761237881 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41/87 متر مربع فرعی از 13 اصلی واقع در شهر الوند 
بخش پنج قزوین خریداری بنا برادعا مالک رسمی حسن مطلبی محرز گردیده است.لذا بهمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می گردد که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواند ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق درمحل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایندبدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد 

شد .تاریخ انتشار نوبت اول 92/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/11/16 
255 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان البرز 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده 91.26-910649 آقای بهزاد عزیزی ملک از طرف این شعبه به اتهام ضرب و جرح عمدی و تخریب تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا مراتب در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری  به 
نامبرده ابالغ میشود تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار،  اقدام قانونی معمول خواهد شد.   
18307-  شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز

دادنامه
ش��ماره دادنامه: 9209974115400802 ش��ماره پرونده: 9209984115400036 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920045 تاریخ تنظیم: 
1392.09.28 خواه��ان: آق��ای حس��ن رهبرنعم��ت اباد با وکالت خان��م حوریه احمدی س��رای و اقای ابوالفضل احمدی س��رای همگی به 
نشانی:اذربایجانشرقی- تبریز- روبروی استانداری- ساختمان امین طبقه فوقانی بانک ملت واحد 202 خواندگان: 1- اقای عباس فتحی 2- آقای 
جواد سلیمانی با وکالت آقای علی مهدی زاده نشانی: تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- روبروی کلینیک پاستور- طبقه اول واحد سی 
1* 3- بانک سپه به نشانی: تبریز- بانک سپه شعبه میدان حکیم نظامی4- آقای حسن زارع کونجک بنشانی: فعالزندان تبریز 5- ناهید نوبهار 
به نشانی: مجهول المکان خواسته: ابطال معامله فی مابین  گردشکار: دادگاه با بررسی  جامع محتویات و اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان اقای حسن رهبر با وکالت ابوالفضل احمدی سرای و خانم 
ناهید احمدی سرای به طرفیت خواندگان: 1- حسن زارع کونجک 2- خانم ناهید نوبهار 3- عباس فتحی لیواری 4- جواد سلیمانی 5- بانک 
سپه شعبه حکیم نظامی تبریز با وکالت آقای علی مهدیزاده از خواندگان ردیف سوم و چهارم به خواسته ابطال معامله بین خواندگان ردیف های 
اول و دوم با خواندگان ردیف های سوم و چهارم و معامله فی مابین خواندگان سوم و چهارم با خوانده ردیف پنچم نسبت به سهم االرث خوانده 
ردیف اول در خصوص پالک ثبتی 9.4054 واقع در بخش 7 تبریز به لحاظ معامله به قصد فرار از دین مقوم به 51000.000 ریال به انظمام 
خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی است که وکیل خواهان در دادخواست و جلسات دادرسی به اختصار توضیح داده است خوانده 
ردیف اول که به موجب پرونده اتهامی کالسه: 309-89 مطروحه در شعبه 104 جزائی تبریز به اتهام کالهبرداری موضوع شکایت موکل وی 
عالوه از مجازات حبس تعزیری به رد مال مورد کالهبرداری به مبلغ دویست میلیون تومان محکومیت قطعی یافته است مشارالیه جهت فرار 
از دین )رد مال مورد کالهبرداری( اقدام به انتقال  حق   السهم خویش از پالک ثبتی 9.4045 واقع در بخش 7 تبریز با اعطای وکالت بالعزل 
به  خوانده ردیف دوم )همسرش( نموده است که مشارالیه نیز به همراه سایر شرکاء مشاعی ملک )سایر وراث( کل پالک ثبتی را به خوندگان 
ردیف سوم و چهارم انتقال می دهند و در ادامه خواندگان موصوف نیز در قبال دریافت یکصد میلیون تومان وام ملک را در رهن خوانده ردیف 
پنجم قرار می دهند که در پرونده کالس��ه: 9009984118100850 ش��عبه 114 جزائی تبریز به جرم معامله به قصد فرار از دین خواندگان 
ردیف اول و دوم به مجازات قانونی محکوم شده اند که این محکومیت نیز با اصالحی وتخفیف در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه 12 تائید قطعی 
شده است. با عنایت به مراتب و دو فقره پرونده کیفری فوق البیان تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. خواندگان دعوی در رد دعوی 
مطروحه دفاعیاتی را مطرح نموده اند که منعکس در پرونده می باشد. با بررسی محتوی پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول در دادگاه جلسه 
مورخه:  92.9.27 به اینکه سهم وی از پالک ثبتی موصوف 1.5 دانگ بوده است. که آن را به نام همسرم خانم نوبهار واگذار نمودم تا به همراه 
سایر وراث کل ملک )ششدانگ( را بفروشند و هر کس سهم خویش را بردارد و مبلغی از بابت این معامله شخصا دریافت نکرده ام. و با عنایت 
به محکومیت قطعی خوانده ردیف اول به مجازات جرم کالهبرداری و ایضا معامله به قصد فرار از دین و نیز محکومیت قطعی خوانده ردیف دوم 
به مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین به نظر دادگاه معامله فی مابین خوانده ردیف اول و دوم با توجه به اوضاع و احوال حاکم به موضوع 
و معین نبودن ثمن و مثمن و رد بدل شدن آن صوری می باشد. و بر این اساس نیز معامالت بین خواندگان ردیف اول و دوم با خواندگان سوم 
و چهارم و ایضا معامله رهنی بین خواندگان اخیر الذکر ردیف پنجم نسبت به سهم االرث خوانده ردیف اول سه و نیم سهم از چهارده سهم 
ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 54 40 اصلی فرعی 1 واقع در بخش 7 تبریز باطل و از درجه اعتبار خارج بوده به استناد ماده 218 از قانون 
مدنی حکم بر بطالن معامالت مذکور صادر و اعالم می نماید. ضمنا به استناد ماده 519 از قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان علی السویه 
محکومند به پرداخت هزینه دادرسی دعوی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم تا 
ردیف چهارم غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است. حکم نسبت به خواندگان دعوی حضوری بوده ظرف 

20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان است. 
م الف 18310- رئیس شعبه 22 دادگاه حقوقی تبریز- شریفی
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512/145آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:921192شعبه چهارم حقوقی  وقت رسیدگي:1393/1/16 ساعت 11 صبح خواهان: مریم کریمی و حمید رضا دهنوی 
و مژگان دهنوی و مهدی دهنوی خوانده: 1- محمد کاملی 2- مجمود جمال  خواس��ته:1-خلع ید مش��اعی از یک قطعه زمین موضوع سند 
رس��می شماره 90793- 2-قلع و قمع مستحدثات 3-پرداخت خسارات دادرسی  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه 4ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  چهارم دادگاه عمومي حقوقی نیشابور 

512/146رای اصالحی
پیرو آگهی  قبلی به شماره 511/222 مورخه 1392/9/12 در پرونده کالسه 920998755100576 مبلغ محكومیت آقای حسن قاسمی 

طرزقی و برات اله قاسمی طرزقی مبلغ 35/710/000ریال صحیح می باشد.
دفتر شعبه 321 شورای حل اختالف مشهد

511/147آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1186/92آقاي  مرتضی ماروسی  به اتهام کالهبرداری موضوع  شكایت آقای احمد معصومی  تحت تعقیب مي 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 8صبح روزیكشنبه  93/2/7 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر وازاتهام انتسابي دفاع 

نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/148آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1/876/92آقاي خسرو سلیمی  فرزند کامران  به اتهام تخریب عمدی و ایراد ضرب عمدی  موضوع  شكایت آقای 
علی رزقی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 9صبح روز یكشنبه93/2/7 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي 

مشهد حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. 
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/149آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1173/92آقاي سعید محمودی   به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو وتهدید  موضوع  شكایت آقای محمد فرشیدی 
نیا  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 11صبح روزشنبه  93/1/30 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد 

حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/150آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1168/92آقاي حبیب اله سهرابیان فرزند منصور  به اتهام توهین  موضوع  شكایت آقای ملیحه رجایی قوچانی  
تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت10 صبح روزشنبه 93/1/30 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر 

وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/151آگهي احضار متهم 
در پرونده کالس��ه  122/1167/92آقاي  مهدی عاملی نژاد   به اتهام اس��تفاده از اسكناس جعلی  موضوع  شكایت آقای حسین امیدوار  
تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت8 صبح روز شنبه مورخ 93/1/30 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر 

وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/152آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1163/92آقاي محسن زامهران  فرزند رجب علی   به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی  موضوع  شكایت آقای جواد 
زامهران  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت9 صبح روزپنجشنبه مورخ 93/1/28 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي 

مشهد حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/153آگهي احضار متهم 
در پرونده کالس��ه  122/535/92آقاي خانم زهرا حس��ین پور مقدم  به اتهام توهین و افترا موضوع  شكایت خانم زهرا احمدیان  تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 10صبح روزچهارشنبه 27 /93/1 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر وازاتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/154آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1171/92آقاي حمید یوسف نژاد   به اتهام انشعاب غیر مجاز  موضوع  شكایت آقای  اداره اب و فاضالب  روستایی 
مشهد تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 11صبح روزدوشنبه مورخ 1/ 93/2 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي 

مشهد حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/155آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1172/92آقاي مهدی قادری   به اتهام تهدید با چاقو و توهین  موضوع  شكایت آقای حمید رضا افشار  تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت8 صبح روزچهارشنبه مورخ 93/2/3 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر 

وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/156آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1180/92آقاي علیار افشار دولچینی   به اتهام کالهبرداری موضوع  شكایت آقای  محمد دهنوی و غیره تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت 11صبح روزچهارشنبه 3 /93/2 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر وازاتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/157آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1188/92آقاي   جعفر سورگی  فرزند محمد علی به اتهام توهین موضوع  شكایت آقای خانم عذرا قائمی  تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور کیفري 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است راس ساعت10 صبح روزشنبه مورخ 6 /93/2 شعبه 122دادگاه عمومي جزائي مشهد حاضر وازاتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/158آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه  122/1189/92آقاي حسن قادری ) داش خانه (فرزندعلی اصغر  به اتهام  توهین و ورود به عنف موضوع  شكایت آقای  
خانم زهرا صولتی تحت تعقیب مي باش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف اس��ت راس س��اعت 9صبح روزشنبه مورخ 6 /93/2 شعبه 122دادگاه 

عمومي جزائي مشهد حاضر وازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. ک
دفتر شعبه122 دادگاه عمومي جزائي مشهد 

511/159آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 32/920995وقت رسیدگي:93/1/19 ساعت 10 صبح  خواهان: حمید رضا یوسفی  خوانده:  1- قاسم باغبانی – حمید 
رحیمی خواسته: مطالبه وجه اجرت خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 32ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني 
مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي 

بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/160آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 32/921059وقت رسیدگي: 93/2/1 ساعت 12 ظهر خواهان:هادی خزائی  خوانده: پرویز کهنسال  خواسته: مطالبه وجه 
چک  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از 
جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/161آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالس��ه پرونده: 33/921260وقت رسیدگي: 93/5/12 ساعت 10 صبح خواهان: بانک ملت خراسان رضوی  خوانده: 1- راحله مجردی 
فرزند ولی اله 2- ناهید نیشابوری  فرزند مهدی 3- ولی اله مجردی فرزند حبیب خواسته:مطالبه وجه  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي 
عمومي نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 33ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  33دادگاه عمومي مشهد 

511/162آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 33/921367وقت رسیدگي:93/1/30ساعت 12 ظهر  خواهان: حسن سعیدی  فرزند عبد الحسین  خوانده:علی گاودار قانع 
فرزند غالمحسین  خواسته:  اعتراض شخص ثالث اجرایی مبنی بر رفع توقیف خودرو سمند خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 33ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد 

511/163آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 33/920975وقت رسیدگي: 93/4/29 ساعت 8 صبح خواهان: محمد زهیر عموئی فرزندعلی  خوانده: مصطفی عمادی 
سرخی  فرزند سید تقی  خواسته: جلب ثالث و استرداد خودرو خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به 
شعبه33 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور 

بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  33دادگاه عمومي مشهد 

511/164آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 39/921836وقت رسیدگي: 12/25/  93ساعت 8/30 صبح خواهان:  اعظم صادقی حصار  فرزند شیر علی خوانده: علیرضا 
ارین مهر فرزند علی اصغر  خواسته:  مطالبه مهریه خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 39ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 39 دادگاه عمومي مشهد 

511/165آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالس��ه پرونده: 32/921087وقت رس��یدگي:93/2/16 س��اعت 12 ظهر  خواهان: تعاونی اعتبار صالحین  خوانده: 1- منصور برنامهر 
2- سیمین قلمزن فنونی  خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/166آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:32/921086وقت رسیدگي:93/2/16 ساعت 11صبح  خواهان: تعاونی اعتبار صالحین  خوانده: 1- خدا نظر میر 2- سجاد 
میر  خواسته: مطالبه وجه چک  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني 
مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي 

بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  32دادگاه عمومي مشهد 

511/167آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 36/921185وقت رسیدگي:93/4/14 ساعت 10 صبح  خواهان: هادی وکیلی توندری  خوانده: حسین بهادری  خواسته: 
مطالبه وجه  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 36ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي 
از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  36دادگاه عمومي مشهد 

511/168آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 32/921224وقت رسیدگي: 93/3/12ساعت 11صبح خواهان: بانک قوامین  خوانده: محمد رضا وفائی  خواسته:مطالبه وجه چک  
خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي 
شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/169آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 49/921398وقت رسیدگي:93/4/2ساعت 11 صبح  خواهان: شرکت تعاونی  اعتبار  ثامن االئمه  خوانده: سعید کاظمی 
نقابی – علی فاضل عباس زاده 3- علی غالمی شاندیز  مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه49 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 49 دادگاه عمومي مشهد 

511/170آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 49/921399وقت رسیدگي:93/4/2 ساعت 9 صبح خواهان:  تعاونی اعتبار ثامن االئمه خوانده:  مسلم ظریف غفوریان – 
حسن فرزین خواه – حمید رضایی شغل آباد مجهول المكان خواسته:  مطالبه وجه خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه 49ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 49 دادگاه عمومي مشهد 

511/171آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 49/921383وقت رسیدگي: 93/4/2 ساعت 10 صبح خواهان: حسین آقایی  خوانده: مهنار آمده مجهول المكان  خواسته: 
مطلبه وجه +اعسار  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه49 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین 
شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در 
یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 49 دادگاه عمومي مشهد 

511/172آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 31/921253وقت رسیدگي: چهارشنبه 92/12/21ساعت 10صبح خواهان: عصمت مرادی ثانی  خوانده: عبد اله موالیی 
تبادکان  خواسته:الف: اثبات وقوع قرارداد های1- شماره 0415330 مورخ 89/8/12-2-شماره 0756268 – 89/8/12-3- شماره 0415331-

89/8/12-4- صلح نامه  مورخ 92/7/30 )ب( الزام به فک رهن )ج( تنظیم سند خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 31 دادگاه عمومي مشهد 

511/173آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:31/921196 وقت رسیدگي:سه شنبه 93/4/17 ساعت 11صبح  خواهان: شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت عاملی  اقای 
محمد حسین نظری توکلی  خوانده: خلیل دنیا گذشته طرقی  خواسته: مطالبه وجه 78/000/000ریال خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 31 دادگاه عمومي مشهد 

511/174آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 32/921125وقت رسیدگي:93/2/20 ساعت 12 ظهر  خواهان: 1- هادی خادم استانه 2- علیرضا خادم استانه  خوانده:1- 
معصومه نحوی 2- محمد علی خادم استانه  خواسته:استرداد وجه نقد خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه 32ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه32  دادگاه عمومي مشهد 

511/175آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 30/921420وقت رسیدگي:1393/2/27 ساعت 12 خواهان:بانک انصار با مدیریت  اقای ابراهیمی  خوانده: محمد رضا صبوحی 
– محمد علی فیروزه –سید مرتضی سید پور –حمید رضا صبوحی  خواسته: مطالبه وجه 200/000/000ریال  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي 
عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 30 دادگاه عمومي مشهد 

511/176آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 31/921205وقت رسیدگي: یكشنبه 93/5/12 ساعت 9/30 صبح خواهان: موسسه مالی  و اعتباری  عسكریه با مدیریت  
آقایان سید امین جوادی و محمد رضا مروجی خوانده:1- امیر پیام ضمامی املشی 2- عبدالجواد محمدیان شورجه  خواسته: محكومیت تضمانی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 69/664/000ریال و خسارت تاخیر تادیه خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه 31ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  31دادگاه عمومي مشهد 

511/177آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالس��ه پرونده:32/921104 وقت رسیدگي:93/2/15س��اعت 9 صبح  خواهان: اش��رف عاملی هاللی  خوانده: 1- احسان منصوری فر 
2- کوروش جمشیدی  خواسته:  انحالل شرکت خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32دادگاه عمومي مشهد 

511/178آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 32/91116وقت رسیدگي: 93/2/15 ساعت 8 صبح خواهان: مجتبی کلوتی خوانده: جوادخوشرو  خواسته: مطالبه وجه 
چک  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه32 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از 
جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/179آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده: 14/922063وقت رسیدگي:93/2/28 ساعت 10صبح  خواهان: حسین نوری لقمانی با وکالت یوسفی خوانده:  بهناز شیخ 
ویسی فرزند علیرضا خواسته: الزام به تمكین خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه14 ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه 

بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه  14دادگاه عمومي مشهد 

512/180رای شورا 
کالسه 5/478/92ح مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه 5به نشانی تربت ح جنب دادگستری خواهان مهدی  نجومی فرزند سلیمان  محل 
اقامت: ت ح -خ فردوسی 4 پالک18 خواندگان 1- محمد نجفی رزگی  فرزند ذوالفقار ساکن ت ح خ رازی  رازی5-  2- مجید  صادقی فرزند محمد تقی  
مجهول المكان موضوع :الزام خواندگان  به تنظیم سند یكدستگاه بنز240Eمدل  2003به شماره شهربانی 563ب92- ایران 36 و هزینه های دادرسی 
مقوم به پنج میلیون تومان – رای شورا – در خصوص دعوی خواهان مهدی نجومی  فرزند سلیمان بر علیه خواندگان 1- محمد نجفی رزگی 2- مجید 
صادقی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند یكدستگاه  بنز240Eمدل  2003به شماره شهربانی 563ب92- ایران 36 و هزینه دادرسی مقوم به 
پنج میلیون تومان نظر به اینكه وقت رسیدگی از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ قانونی گردیده و علی رغم انتظار کافی  در جلسه شورا خوانده حاضر 
نگردیده الیحه دفاعیه ای  دال بر رد خواسته خواهان به شورا تسلیم نشده است و با عنایت به  استعالم اخذ شده از مدیریت راهور تربت حیدریه به شمار 
1955/13/508/8/1064-92/8/27 که حكایت از ان دارد مالكیت خودرو فوق الذکر  در ید خوانده مجید صادقی  فرزند محمد تقی می باشد بنابراین  
شورا خواسته خواهان را وارد دانسته  و به استناد ماده 10و219و220و222 ق.آ.د.م خوانده ردیف دوم اقای مجید صادقی فرزند محمد تقی را ملزم به 
تنظیم سند یكدستگاه خودروی فوق الذکر را به نفع خواهان در یكی از دفاتر محضر های رسمی   این شهرستان  محكوم می نماید و همچنین بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شورا 

می باشد و در مورد خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر و اعالم میگردد
قاضی شعبه  5 شورای  حل اختالف تربت حیدریه 

512/181رای شورا 
کالسه 5/395/92ح مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه 5به نشانی تربت ح جنب دادگستری خواهان حسن رجب زاده   محل 
اقامت ت ح خ فردوسی جنوبی بین 57و59ایزوگام رجب زاده  خوانده 1- رحمت اله علیزاده )مجهول المكان( ساکن ت ح چهارراه باغسلطانی 
کوچه نخل پالک 21 منزل علیزاده مجهول المكان موضوع: مطالبه وجه 3 فقره  چک ش��ماره های 901/06253551 عهده پس��ت  بانک و 
شماره 507976عهده بانک سپه و شماره 901/0625354 عهده پست  بانک به مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان با احتساب هزینه  های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه – رای شورا – در خصوص دعوی خواهان حسن رجب زاده  بطرفیت خوانده  رحمت اله علیزاده بخواسته مطالبه 
وجه 3 فقره  چک شماره های 901/06253551 عهده پست  بانک و شماره 507976عهده بانک سپه و شماره 901/0625354 عهده پست  
بانک به مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان با احتساب هزینه  های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به ادرس فوق الذکر  نظر به اینكه وقت 
رسیدگی  به خوانده از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ قانونی گردیده و علی رغم انتظارکافی  در جلسه شورا خوانده حاضر نگردیده الیحه 
دفاعیه ای  دال بر رد خواسته خواهان به شورا ارائه نگردیده است  و با توجه  به مدارک  ابرازی  خواسته خواهان را وارد دانسته  و به استناد 
ماده 198و519و522 ق.آ.د.م خوانده را بپرداخت مبلغ چهار میلیون  و سیصد هزار تومان اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق 

خواهان محكوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد0
قاضی شعبه  5 شورای  حل اختالف تربت حیدریه

512/182رای شورا 
کالس��ه 7/1117/92 مرجع رس��یدگی شورای حل اختالف  شعبه هفتم کاش��مر  به نشانی  خ امام خمینی  16مجتمع شوراهای حل 
اختالف خواهان محمد کبیرنیا  محل اقامت: کاشمر روستای سرحوضک خوانده کریم باران زهی  محل اقامت مجهول المكان  موضوع مطالبه 
وجه – رای شورا --  در خصوص دادخواست  آقای محمد کبیر نیا فرزند صفر علی بطرفیت اقای کریم باران زهی فرزند صاحب خان بخواسته 
مطالبه  وجه به مبلغ هجده میلیون ریال بابت ثمن فروش یكدستگاه خودروتویوتا مدل 98 موضوع قولنامه  عادی مورخه 91/8/29 به انضمام 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی نظر به محتویات پرونده مالحظه قرارداد مذکور که مصون از تعرض مانده است و اینكه خوانده علیرغم انتشار 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی در روزنامه حمایت به شماره2906 مورخه 92/7/11 در جلسه رسیدگی  حضور نیافته الیحه ای تقدیم نداشته شورا  
دعوی مطروحه ا وارد دانسته مستندا به مواد 198و515و519 ق آ.د.م حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یكصد و یازده هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ  چهارصد و بیست هزارریال بابت هزینه نشر اگهی در سه مرحله  در 
حق خواهان  صادر می نماید این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز  پس ازابالغ و انتشار قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مدت ظرف 

20 روز قابل  تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی کاشمر  است 0
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف کاشمر – مراد زاده 

512/183آگهی احضارمتهم
کالس��ه پرونده:920765 – تجویزماده115قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب درروزنامه آگهی آقای 
محمدتوپكانلو فرزند به اتهام کالهبرداری موظف هستندتاریخ1392/12/24راس ساعت11/30 ظهر درشعبه102دادگاه عمومی جزائی به نشانی 

چناران حاضروازاتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضوردرموعدمقرررسیدگی واتخاذتصمیم قانونی خواهدشد.
منشی شعبه102دادگاه جزائی چناران

512/184آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه920250 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب گناباد آقاي علی راسخی نیافرزندحبیب اله به اتهام ترک انفاق 
تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است ظرف مدت سي روز در شعبه اول دادیاري دادسراي عمومي و انقالب گناباد حاضر و از 

اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.ک
دادیار شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب گناباد

512/185آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه920465 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب گنابادخانم سمیه داریونی به اتهام تحصیل مال نامشروع تحت 
تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است ظرف مدت سي روز در شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب گناباد حاضر و از اتهام 

انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.ک
دادیار شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب گناباد

512/186آگهي احضار متهم
در پرونده کالس��ه920137 ش��عبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب گناباد به آقای مهدی صفری فرزندمحمد اتهام اتهام سرقت 
واستعمال موادمخدر تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف اس��ت ظرف مدت س��ي روز در شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي 

و انقالب گناباد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.ک
دادیار شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب گناباد

512/187آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه920387-2د آقاي کاظم علیمیرزائی به اتهام سرقت گوشی تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است ظرف 
مدت سي روز در شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب فریمان حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.ک
دادیاری شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب فریمان

584/188آگهي احضار متهم
در خصوص شكایت آقای ارازمحمدرستكاری علیه آقای خلیل بهادری به اتهام خیانت درامانت که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی 
وانقالب بجنورد باکالسه پرونده 921050 ثبت و تحت رسیدگي مي باشد و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجویز ماده 115 قانون 
آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تامتهم ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت 
دفاع ازخوددراین شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل دادسرااقدام رسیدگی 

غیابی نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
دفترشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/189آگهي احضار متهم
در خصوص ش��كایت آقای غالمحس��ین علیزاد علیه آقای جعفرسلیمانی فرزندرجبعلی به اتهام جعل امضاء که در شعبه سوم بازپرسی 
دادسرای عمومی وانقالب بجنوردباکالسه پرونده920734 ثبت و تحت رسیدگي مي باشد و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تامتهم ظرف یک ماه ازتاریخ 
انتش��ارآگهی جهت دفاع ازخوددراین ش��عبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم ارس��ال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل 

دادسرااقدام رسیدگی غیابی نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
دفترشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/190آگهي احضار متهم
در خصوص ش��كایت آقای حس��ن لنگری فرزندمحمدعلی وآقای علیرضا لنگری فرزندحس��ین علیه آقای ابراهیم لنگری فرزنداحمد 
دایربرضرب وجرح وتهدید که در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب بجنورد باکالسه پرونده921045 ثبت و تحت رسیدگي مي باشد 
و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
آگهي مي شود تامتهم ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت دفاع ازخوددراین شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم 

ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل دادسرااقدام رسیدگی غیابی نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/191آگهي احضار متهم
در خصوص ش��كایت آقای محمدرضاروحانی فرزندعلی وحمیدعباس��ی فرزندحس��ین علیه آقای س��یداحمدتقی زاده مقدم خسرویه 
فرزندحسین مبني برفروش مال غیروسرقت دودستگاه خردکن پالستیک که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد باکالسه 
پرونده9209985843200972 ثبت و تحت رس��یدگي مي باش��د و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تامتهم ظرف یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت دفاع 
ازخوددراین شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل دادسرااقدام رسیدگی غیابی 

نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/192آگهي احضار متهم
در خصوص شكایت آقای وحیدجلیلیان فرزندمحمدحسن به اتهام واردنمودن هفتادسانت شیشه به زندان بجنورد که در شعبه پنجم 
دادسرای عمومی وانقالب بجنورد باکالسه پرونده 920531 ثبت و تحت رسیدگي مي باشد و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تامتهم ظرف یک ماه ازتاریخ 
انتش��ارآگهی جهت دفاع ازخوددراین ش��عبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم ارس��ال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل 

دادسرااقدام رسیدگی غیابی نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
دادیارشعبه پنجم دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/193آگهي احضار متهم
در خصوص شكایت آقای خسروذبیحی فرزندقربان به اتهام نگهداری16گرم و50سانت شیشه ودوگرم وپنجاه سانت هروئین که در شعبه 
پنجم دادسرای عمومی وانقالب بجنورد باکالسه پرونده 911393 ثبت و تحت رسیدگي مي باشد و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده 
به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تامتهم ظرف یک ماه 
ازتاریخ انتشارآگهی جهت دفاع ازخوددراین شعبه حاضر گردد که در صورت عدم حضور متهم ویاعدم ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل 

دادسرااقدام رسیدگی غیابی نموده وقرارمقتضی صادرمی نماید.ک
دادیارشعبه پنجم دادسرای عمومی وانقالب بجنورد

584/194رای دادگاه
پرونده کالس��ه9209985840800590 ش��عبه هشتم دادگاه حقوقی شهرس��تان بجنورد دادنامه ش��ماره9209975840801022  
خواهان:آقای قربانعلی طباخ به نشانی کیلومتر3جاده باباامان روبروی کارخانه رب گل داغ کوچه گلوسازی حسین زاده   خواندگان:1-آقای نوراله 
ساعدی مجهول المكان 2-محمدنجاتی محرم به نشانی بجنوردروستای بدرانلو دوراهی گراجه کوره آجرپزی  خواسته:اعسارازپرداخت هزینه 
دادرسی   )رای دادگاه( درخصوص دادخواست آقای قربانعلی طباخ به طرفیت آقایان محمدنجاتی ونوراله ساعدی دایربه تقاضای صدورحكم 
به اعسارازپرداخت هزینه دادرسی باعنایت به محتویات پرونده ازجمله دادخواست خواهان اظهارات شهودوعدم حضورودفاع خواندگان خواسته 
خواهان واردتشخیص وبااس��تنادبه مواد504-514قانون آئین دادرسی مدنی حكم به اعساررموقت خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی تاپایان 
رس��یدگی واجرای حكم صادرواعالم می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظرمرکزاستان خراسان 

شمالی می باشد.
رئیس شعبه هشتم حقوقی بجنورد-قدرتی

584/195رای شورا
پرون��ده کالس��ه9209985871601390 حوزه120ش��ورای ح��ل اخت��الف ش��هری بجن��ورد وی��ژه حصروراث��ت دادنامه ش��ماره 
9209975871601707  خواهان:آقای یاسرنیس��تانی به نش��انی بجنورد بین میدان شهیدو17ش��هریور جنب ابزار فروشی شاددل پ488 
طبقه دوم  خوانده:آقای محمدعلی ایزانلوبه نشانی مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه چک)رای  شورا( درخصوص دعوی آقای یاسرنیستانی 
فرزندبهرام به وکالت آقای محمدغالمی به طرفیت آقای محمدعلی ایزانلو به خواس��ته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال طی یک فقره چک به 
شماره 761014 موسسه مالی واعتباری مهربه انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل نظربه بررسی محتویات پرونده 
وارائه مدرک مستندات ابرازی ازسوی وکیل خواهان ومالحظه اصل آن دریدایشان ونظربه اینكه خوانده باوجودنشرآگهی درجلسه رسیدگی 
حاضرنش��دند والیحه ای نیزارس��ال ننمودند مع ذلک داللت بربقاء دین واشتغال ذمه خوانده داشته ودعوی خواهان واردوثابت تشخیص داده 
ومستندابه مواد310-313-315ق. تجارت ومواد98-515-519 ق.آ.د.م رای برمحكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته وبه پرداخت مبلغ بیست وشش هزارتومان بابت هزینه دادرسی وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازمورخه چک مطروحه 
ازمورخه1390/10/07 لغایت یوم الوصول براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ایران همچنین به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانون وکالء درحق خواهان صادرمی نماید واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مدت20روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین حوزه و20روز 

پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی وحقوقی شهرستان بجنوردخواهدبود.
قاضی حوزه120شورای حل اختالف بجنورد-نوری

584/196آگهی
پیروآگهی قبلی به آقای یاس��رگریوانی فرزندفریدون ابالغ می گردد درمورددادخواس��ت طالق همسرش خانم زهرافیروزه فرزندحسین 
به طرفیت وی درپرونده 921123ش5ح قرارارجاع امربه داوری صادرش��ده اس��ت لذاظرف مهلت بیست روزپس ازنشرآگهی داورواجدشرایط 
خویش)مسلمان-آشنایی به مسائل شرعی وخانوادگی واجتماعی وعدم اشتهاربه فساداخالقی ومتاهل ومعتمد وترجیحاازاقارب(به دادگاه معرفی 

نمائید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی عمل خواهدشد.
مدیردفترشعبه پنجم دادگاه حقوقی بجنورد

512/197آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مهدی ناصری فرزندفرهادفعال مجهول المكان به شماابالغ می گردد که آقای حسین زارعی بوکالت ازآقای محمدبرمكی 
دادخواستی به طرفیت شماطی پرونده کالسه92-90-ش3 مطرح نموده وبه دستورقاضی پرونده وتجویزماده73قانون آئین دادرسی مدنی به 
شما ابالغ می گردد درجلسه رسیدگی که درمورخه1392/12/20 درساعت4بعدازظهردرمحل دفترشعبه3شورای حل اختالف خلیل آباد واقع 

دردادگستری برگزارمی شود حاضرشوید درغیراینصورت شوراغیابارسیدگی ورای مقتضی راصادرخواهدنمود.
دفترشعبه سوم شورای حل اختالف خلیل آباد

512/198آگهي ابالغ اجرائیه
پیروآگهي شماره 2939مورخه1392/08/26 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای محمدمهدی رادمنش فرزندغالم ازطریق جرائدودراجراي 
ماده 9قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه1356 که مجهول المكان مي باش��د بعنوان محكوم علیه ابالغ مي ش��ودبموجب دادنامه 
ش��ماره372-1392/06/30 صادره از شعبه سوم ش��ورای حل اختالف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ50/000/000ریال بابت اصل خواسته 
وخسارت تاخیرتادیه وفق قراردادتنظیمی فی مابین وهزینه دادرسی به مبلغ66/000ریال درحق محكوم له بانک قوامین شده اید مفاداجرائیه 
ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشاربمرحله اجراگذاشته خواهد وجهت عملیات اجرائي نیازي به ابالغ یااخطار دیگري نمي باشد.مگراینكه شما محل 

اقامت خودراکتبا به دایره اجراي احكام مدني اعالم نمائید.شماره 3/180/92
دفترشعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه 

584/199اجرائیه
مش��خصات محكوم له: نام:تیمور ،نام خانوادگي:نصیرزاده ،نام پدر:صبرخان، نشاني محل اقامت:بجنورد-سه راه ملكش-کوچه جانبازان 
پالک54 – مشخصات محكوم علیه: نام:محمدرضا ،نام خانوادگي:بختیاری ، نشاني محل اقامت: مجهول المكان- محكوم به: بموجب درخواست 
اجرای حكم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه9209975871702897 محكوم علیه محكوم است به حضوردردفاتراسنادرسمی وتنظیم 
سندیكدس��تگاه موتورسیكلت بهمن مدل1382 به شماره تنه 11557 وش��ماره موتور01054160 تیپ 110 به رنگ آبی درحق محكوم له 
وپرداخت  نیم عشردولتی درحق دولت جمهوری اسالمی ایران .محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد . 2- ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتیكه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
به بوده اید لیكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنید یا صورت خالف واقع از دارائي خود بدهید. بنحویكه اجراي تمام یا قسمتي 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 24 قانون اجراي 
احكام مدني مي باش��د به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آئین دادرس��ي مدني مصوب 21-1-79 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 

محكومیتهاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. کالسه:922525
شعبه121 شورای حل اختالف شهری بجنورد

584/200آگهی حصر وراثت
خانم معصومه مظلومی فرزند خالق دادخواس��تی دائر بر حصر وراثت)پس��رش( تقدیم حوزه 120 شورای حل اختالف بجنورد نموده و 
چنی��ن عنوان کرده که  مرحوم جوادعصمتی فرزند اصغر-معصومه به تاریخ تولد1374/02/24 ب��ه ش.ش/ش م7-050222-067 در تاریخ 
1392/09/19 بعلت گازگرفتگی در شهربجنورد فوت و اقامتگاه دائمی متوفی بجنورد بوده و ورثه حین الفوت عبارتند از1-معصومه مظلومی 
فرزندخالق ش.ش30511 ت.ت1355 صادره ازبجنوردمادرمتوفی پرونده به کالس��ه1-92/16/11/15 در جریان رس��یدگی است و به غیر از 
نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نش��ر آگهی منتش��ر می گردد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اش��خاصی می باش��د ظرف مدت یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی اعتراض کتبی خود را به حوزه 120 شورای حل اختالف ارائه نماید در غیر 
این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هر گونه اعتراض و یا وصیت نامه )به غیر از رسمی یا سری( که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
حوزه 120 ویژه بهداشت شورای حل اختالف بجنورد

512/201رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینكه آقاي علی پرکم داراي شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه327-92-5 از این ش��ورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن پرکم به شناس��نامه یک در تاریخ1391/07/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-گل جان پرکم فرزندگلزار به ش.ش632 متولد1332صادره گناباد همس��ردائم 
متوفی2-عصمت پرکم فرزندحسن به ش.ش5 متولد1360 صادره ازگناباد دخترمتوفی3- کبری پرکم فرزندحسن به ش.ش5 متولد1362 
صادره ازگناباد دخترمتوفی4-کلثوم پرکم فرزندحسن به ش.ش5 متولد1354 صادره ازگناباد دخترمتوفی5-مریم پرکم فرزندحسن به ش.ش4 
متولد1358 صادره ازگناباد دخترمتوفی6-هادی پرکم فرزندحسن به ش.ش22 متولد1365 صادره ازگناباد پسرمتوفی7-رضا پرکم فرزندحسن 
به ش.ش0910049661 متولد1369 صادره ازگناباد پس��رمتوفی8-حجت پرکم فرزندحس��ن به ش.ش0910007284 متولد1368 صادره 
ازگناباد پسرمتوفی9-مهدی پرکم فرزندحسن به ش.ش231 متولد1364 صادره ازگناباد پسرمتوفی10-حسین پرکم فرزندحسن به ش.ش37 
متولد1356 صادره ازگناباد پس��رمتوفی11-علی پرکم فرزندحس��ن به ش.ش2 متولد1352 صادره ازگناباد پسرمتوفی و الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه5 شوراي حل اختالف شهرستان گناباد 

511/202رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینكه خانم ربابه مكه داراي شناس��نامه ش��ماره 1331 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 920889 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه خان لوری به شناسنامه 7 درتاریخ 85/9/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- خدیجه مكه ف محمدعلی ش ش 31 ت ت 1339 ش م 5229752041 فرزند مرحوم 
2- فاطمه زهرا مكه ف محمدعلی ش ش 18 ت ت 1335 ش م 5229734515 فرزند مرحوم 3- صدیقه مكه ف محمدعلی ش ش 24 ت 
ت 1349 ش م 5229772190 فرزند مرحوم 4- مریم مكه ف محمدعلی ش ش 2991 ت ت 1353 ش م 0935522468 فرزند مرحوم 
5- ربابه مكه ف محمدعلی ش ش 7 ت ت 1331 ش م 5229718897 فرزند مرحوم 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 صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 150 شوراي حل اختالف مشهد

511/203رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینكه خانم ربابه مكه داراي شناس��نامه ش��ماره 1331 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 920888 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی مكه به شناسنامه 1011 در تاریخ 1391/6/29 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- خدیجه مكه ف محمدعلی ش ش 31 ت ت 1339 ش م 5229752041 فرزند 
مرحوم 2- فاطمه زهرا مكه ف محمدعلی ش ش 18 ت ت 1335 ش م 5229734515 فرزند مرحوم 3- صدیقه مكه ف محمدعلی ش ش 
24 ت ت 1349 ش م 5229772190 فرزن��د مرح��وم 4- مریم مكه ف محمدعلی ش ش 2991 ت ت 1353 ش م 0935522468 فرزند 
مرحوم 5- ربابه مكه ف محمدعلی ش ش 7 ت ت 1331 ش م 5229718897 فرزند مرحوم 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 صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 150 شوراي حل اختالف مشهد

511/204رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینكه آقاي سیداسماعیل ناظر داراي شناسنامه شماره 2313 به شرح دادخواست به کالسه 920994 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا ناظر به شناسنامه 1 در تاریخ 92/9/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سیداسماعیل ناظرش ش 2313 ت ت 1350 ص از چناران فرزند متوفی 2- بی بی مهری 
ناظرش ش 2312 ت ت 1345 ص ازچناران فرزند متوفی 3-فاطمه نس��اء س��یدی مقدم ش ش 9 ت ت 1326 ص ازچناران همسرمتوفی 
4- سیدعلی رضا ناظرش ش 2496 ت ت 1353 ص ازمشهدفرزند متوفی 5- سیدمحمد ناظرش ش 3927 ت ت 1358 ص ازچناران فرزند 
متوفی 6- سیدقاسم ناظرش ش 128 ت ت 1365 ص از مشهدفرزند متوفی 7- بی بی اکرم ناظرش ش 8 ت ت 1362 ص ازمشهد 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 صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 161 شوراي حل اختالف مشهد

511/205رونوشت آگهي حصروراثت
نظربه اینكه آقاي هادی قربانی داراي شناسنامه شماره 1097 به شرح دادخواست به کالسه92-1288-90 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کبری قرونه به شناسنامه 5 درتاریخ 1392/10/12 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- رضا قربانی ف نورمحمد ش ش6-1352 ص مشهد پسر متوفیه2- مرتضی قربانی ف 
نورمحمد ش ش 7-072755-092-1369 ص مشهد پسر متوفیه 3- هادی قربانی ف نورمحمد ش ش 1097-1362 ص مشهد پسرمتوفیه 
4- مهدی قربانی ف نورمحمد ش ش 31-1361 ص مش��هد پس��ر متوفیه 5- صدیقه قربانی ف نورمحمد ش ش 771-1356 ص مش��هد 
دخترمتوفیه 6- مریم قربانی ف نورمحمد ش ش 14-1357 ص قوچان دخترمتوفیه 7- آرزو قربانی ف نورمحمد ش ش 092-258889-9-

1372 ص مش��هد دخترمتوفیه مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حس��بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس��ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 90 شوراي حل اختالف مشهد

511/206آگهی ابالغ اجرائیه
آقای احسان ناظرپیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی سیمین مغربی باوکالت حسین باقران بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود 
که پرونده کالسه921130-40 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی برپرداخت نفقه معوقه به مبلغ شش میلیون تومان وپرداخت نفقه 
جاریه خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست92/5/21 ازقرارماهی یک میلیون تومان وپرداخت خسارات دادرسی به مبلغ 3/820/000 ریال درحق 
خواهان محكوم گردیده اس��ت لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احكام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این 
اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینكه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.         
مدیردفترشعبه 40 دادگاه عمومی مشهد  

511/207آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حسین فیروزی فعال مجهول المكان ابالغ مي شود درمورد دادخواست تعاونی اعتبارثامن االئمه علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حكم شماره 9209975112700884 درپرونده کالسه 920166-32 به پرداخت153میلیون ریال اصل خواسته 
ومبلغ3/146/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه از سررسید چک الی یوم الوصول محكوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي وازتاریخ درج درروزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد

511/208آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي/خانم1- مریم میرانوری بایگی ف سیدمجتبی2- مهدی زارعی ف ماشاء ا...فعال مجهول المكان ابالغ مي 
شود درمورد دادخواست شرکت تعاونی توسعه اعتباری آتی علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حكم شماره 801302-92/9/11 درپرونده کالسه 
920217-33 متضامنا به پرداخت مبلغ85/000/000 بابت اصل خواسته ومبلغ1/835/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ3/060/000 ریال حق الوکاله 
وکیل وخسارت تاخیرتادیه براساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ صدورچک لغایت زمان پرداخت درحق خواهان محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 33 دادگاه عمومي مشهد

511/209آگهي ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به خانم معصومه صحرائی فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست تعاونی اعتبارثامن االئمه 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حكم شماره 9209975112701442 درپرونده کالسه 920677-32 به پرداخت 75 میلیون ریال اصل 
خواسته ومبلغ 1582هزارریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازسررسید چک الی یوم الوصول محكوم شده اید مراتب 

بدینوسیله درروزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است 0 
مدیردفترشعبه 32 دادگاه عمومي مشهد

512/210رونوشت آگهي حصروراثت 
 آقاي ابوالقاس��م دهقانی ف اس��ماعیل به شماره شناسنامه 12 به شرح دادخواست به کالس��ه 92-422 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا انگوری به شناسنامه شماره 1916 درتاریخ 1390/2/9 در اقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به: 1- زهرا آهنی ف عباس ش ش2560   -2- غالم انصاری فر ف عبدالرضا 
ش ش5299  -3- علی انصاری فر ف عبدالرضا ش ش 5300   -4- اکبر انصاری فر ف عبدالرضا ش ش 5301   -5- ابراهیم انصاری فر ف 
عبدالرضا ش ش 13    -6- حسین انصاری فر ف عبدالرضا ش ش 6100   -7- اسماعیل انصاری فر ف عبدالرضا ش ش 6857   -8- علی 
اصغرانصاری فر ف عبدالرضا ش ش 6858 اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه یک شهری شوراي حل اختالف گرمه

512/211رونوشت آگهي حصروراثت 
 آقاي رضا پورابراهیم ف علی رضا به شماره شناسنامه 0750049571 به شرح دادخواست ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش��ادروان علیرضا پورابراهیم به شناس��نامه شماره 3933 درتاریخ 1392/1/16 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- معصومه قدرتی ف قدرت ش ش 4864  -2- عبداله پور ابراهیم ف علیرضا ش ش 20  
-3- محمدرضا پورابراهیم ف علیرضا ش ش 8202    -4- محسن پورابراهیم ف علیرضا ش ش 58   -5- احسان پورابراهیم ف علیرضا ش ش 
0750017880    -6- رضا پورابراهیم ف علیرضا ش ش 0750049571   -7- طاهره پورابراهیم ف علیرضا ش ش 45  -8- آزاده پورابراهیم 
ف علیرضا ش ش 788 اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه یک شهری شوراي حل اختالف گرمه

584/212آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محكوم علیهما آقای قربانعلی بهادرزاده ف صفدروامید بهادرزاده ف قربانعلی که مجهول 
المكان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9209975840600595 صادره ازشعبه ششم دادگاه حقوقی بجنورد درپرونده 
ش��ماره 920600333 این ش��عبه محكوم به نحوتضامنی به پرداخت رقم28/853/244 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی وهمچنین به خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1392/4/14 لغایت روزوصول وتسویه کامل مطالبات برمبنای بند2 قرارداد به ازاء 
هرسه هزار ریال 1/55 ریال درروزنسبت به بدهی درحق محكوم له بانک ملی خراسان شمالی وهمچنین پرداخت رقم یک میلیون وچهارصد 
وهفتاد ودوهزاروشش��صد وش��صت ودوریال بابت نیم عشراجرایی درحق دولت شده اید ظرف ده روزاز انتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیر اینصورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود . 
مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان بجنورد 

512/213آگهی
خواهان معصومه زارع دادخواستی به طرفیت خوانده علی خرم پوربه خواسته تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( وتنفیذ صلح نامه ومطالبه 
خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بجستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
بجستان واقع دربجستان ارجاع وبه کالسه 9209985200400461 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان به تاریخ 1393/2/6  و ساعت 9 صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریكی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بجستان

512/214آگهی
پیروآگهی های قبلی بدینوس��یله به مجهول المكان خانم فاطمه رحیمی کالس��ه 920297 ابالغ می گردد درخصوص رای ش��ماره 
9209975191801248-92/11/5 حكم برمحكومیت ش��ما به پرداخت مبلغ یكصدوپنج میلیون ریال وجه نقد بابت وجه چک وپرداخت 
مبلغ دومیلیون وچهارصد وهفتادونه هزارریال بابت هزینه دادرس��ی درحق آقای س��یدمهدی موسوی صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی 
وظ��رف مدت20روزپ��س ازابالغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف مدت 20 روزپس ازپایان واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه 

تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد .
دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر

511/215آگهی ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم
کالس��ه پرونده: 32/921064وقت رس��یدگي: 93/2/6 ساعت 12ظهر خواهان: شرکت مجتمع اقتصادی ازادگان )احرار( خوانده: محمد 
مهدی کالهی اهری  خواسته: مطلبه وجه چک  خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 32ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند 

چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومي مشهد 

511/216آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي احمدفرقانی فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواس��ت آقای نورمحمدآتشی 
گزل آباد علیه شما بخواسته تنظیم سند بموجب حكم شماره9209977509800898-1392/11/02 در پرونده کالسه920675-259 به 
حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندموتورسیكلت پیشرو مدل1386 به شماره پالک64796 مشهد13بنام خواهان محكوم شده اید. 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه 259شوراي حل اختالف مشهد

511/217آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي مجیدزارع قره تكان فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای کریم نجاتی 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حكم شماره9209977509800923-1392/11/8 در پرونده کالسه920718-259 به پرداخت مبلغ 
چهارمیلیون وششصدهزارتومان بابت اصل خواسته ومبلغ534000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محكوم شده اید. مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه 259شوراي حل اختالف مشهد

511/218آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي اس��ماعیل انصاری ده کهان فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواس��ت آقای 
علی اصغرش��هامتی چنار علیه ش��ما بخواس��ته تنظیم س��ند  بموجب حك��م ش��ماره9209977509800909-1392/11/05 در پرونده 
کالسه920690-259 به حضوردردفترخانه اسنادرسمی یک دستگاه خودروپراید مدل1388 به شماره پالک563 ج 68 ایران84 بابت اصل 
خواس��ته ومبلغ520/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محكوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد. راي صادره 

غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه259شوراي حل اختالف مشهد

511/219آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پی��رو آگهي هاي قبلي به آق��اي امیررجائی قهرمانلو فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواس��ت آقای علی 
اصغررضائی علیه شما بخواسته تنظیم سند بموجب حكم ش��ماره9209977509800906-1392/11/03در پرونده کالسه259-920694 
به حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندموتورسیكلت پیشتازمدل1388 به شماره پالک5792 بجنورد7بنام خواهان محكوم شده اید. 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه259شوراي حل اختالف مشهد

511/220آگهي ابالغ دادنامه
پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي غالمعباس رضازاده فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آقای علی آزادی بطرفیت شما 
بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک بموجب حكم شماره9209977500700368 در پرونده کالسه700305 به محكومیت خواندگان به تنظیم 
سندرسمی اجاره درخصوص یک باب منزل به مساحت125مترمربع موضوع پالک فرعی از5808 از277اصلی بخش9مشهد واقع درکوی کارگران 
نخریسی مبالن دوم به آدرس اعالمی ازسوی خواهان خیابان چمن-چمن23 پالک117باپرداخت حق وحقوقات آستان قدس رضو درحق خواهان 
محكوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه7 شوراي حل اختالف مشهد

511/221آگهي ابالغ دادنامه
پیرو آگهي هاي قبلي به خانم معصومه جعفری فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در مورد دادخواست آستان قدس رضوی بطرفیت شما بخواسته 
خلع یدوقلع وقمع  بموجب حكم شماره9209977500700359 در پرونده کالسه 700217 به خلع یدازمساحت100مترمربع ازاراضی موقوفه 
واقع دراراضی طرق پالک230اصلی به کروکی آدرس اعالمی ازس��وی خواهان مشهدشهرک بهارستان –صبا55دوربرگردان اول سمت چپ 
پالک9 وقلع وقمع مستحدثه درآن  وپرداخت مبلغ105000ریال بابت هزینه دادرسی نزدصندوق دولت محكوم شده اید. مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه7 شوراي حل اختالف مشهد

511/222آگهي ابالغ دادنامه
پیرو آگهي هاي قبلي به آقاي غالمرضارجب پور فعال مجهول المكان ابالغ مي ش��ود در مورد دادخواس��ت آستان قدس رضوی باوکالت 
آقای محمدامینیان  بطرفیت شما بخواسته خلع یدوقلع وقمع بموجب حكم شماره700344 در پرونده کالسه700248  به خلع یدخواندگان 
ازمس��احت125مترمربع قسمتی ازپالک230اصلی بخش5مش��هد به آدرس اعالمی ازسوی خواهان مشهدبلوارسپاه-سپاه 34نبش16متری 
شهیدخاکس��تری13جنب پالک2 وقلع وقمع مس��تحدثه درآن وهمچنین خواندگان متضامنا محكوم به پرداخت مبلغ140/000ریال بابت 
هزینه درج آگهی درروزنامه حمایت ونیزمی بایست مبلغ105/000ریال بابت هزینه دادرسی نزدصندوق دولت واریزنمائید محكوم شده اید. 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد. راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانوني قابل واخواهي در این شورا است.
دفترشعبه7شوراي حل اختالف مشهد

511/223آگهي ابالغ اخطار اجرائي
آقاي مجتبی نصرتی پیرو آگهي هاي قبلي در خصوص دعوي آقاي نصراله قدمیارخور بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ مي شود که پرونده 
کالس��ه920495 منجر به صدور اخطار اجرائي بر علیه ش��ما مبني برضمن اثبات وثوع عقد بیع خوانده محكوم اس��ت به استردادفک پالک 
خودروپراید مدل1387 به شماره 264 ه15 ایران42 بابت اصل خواسته ومبلغ638000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان ضمنا پرداخت 
نیم عشردولتی برعهده محكوم علیه می باشد گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانوني اجراي احكام مدني یک نوبت در روزنامه 
محلي درج مي گردد این اخطار اجرائي ده روز پس از انتش��ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش��د پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا اخطار 

دیگري به شما نخواهد شد مگر اینكه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
دفتر شعبه 259 شوراي حل اختالف مشهد

511/224)آگهی(
پیروآگهی های منتش��ره درجراید بدینوس��یله به محكوم علیه آقای مهدی نوش��اد که مجهول المكان می باش��د ابالغ می گرددچون 
وفق دادنامه ش��ماره9209977508400580 صادره ازش��عبه 245ش��ورای حل اختالف درپرونده ش��ماره920398 محكوم به1- پرداخت 
مبلغ3/500/000 تومان بابت اصل خواسته 2-پرداخت مبلغ53/900 تومان بابت هزینه دادرسی ودرج آگهی درحق محكوم له خانم ملیحه 
آهنگرهراتی ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره 

اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
منشی شعبه245 شورای حل اختالف مشهد

511/225آگهي 
خواهان آقای حسین ظهیری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم عفت نجف زاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههاي عمومي 
شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه255شورای حل اختالف مجتمع شماره 5شهرستان مشهدواقع درمشهد-فلكه میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه920762/255ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن1392/12/24 ساعت8/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدني ودستوردادگاه 
مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضرگردد.
دفتر شعبه255شورای حل اختالف مشهد 

511/226آگهی
پیروآگهی های قبلی به آقای عباس قربان زاده فعال مجهول المكان ابالغ می شود درمورددرخواست امیرنیاززاده به وکالت آقای سیدمهدی 
هادوی بطرفیت ش��مابه خواسته مطالبه وجه بموجب حكم ش��ماره 9209977502200303 درپرونده کالسه9209987502200196 به 
پرداخت مبلغ45/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ113000ریال بابت هزینه دادرس��ی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محكوم 

شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورااست.
مدیردفترشعبه29شورای حل اختالف مشهد

511/227رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي علی ملک زاده رضوی داراي شناسنامه شماره944 به شرح دادخواست به کالسه 9209987500601201 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بی بی بتول بدیعی رضوی به شناسنامه17283 در تاریخ1392/10/02 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-علی ملک زاده رضوی فرزند احمد به ش.ش944 متولد1337 صادره ازمشهد 
فرزندمتوفی2-بی بی زهرا ملک زاده رضوی فرزند احمد به ش.ش492 متولد1340 صادره ازمشهد فرزندمتوفی3-بی بی صدیقه ملک زاده رضوی فرزند 
احمد به ش.ش255 متولد1343 صادره ازمشهد فرزندمتوفی4-مریم شیرین ملک زاده رضوی فرزند احمد به ش.ش227 متولد1329 صادره ازمشهد 
فرزندمتوفی5- فاطمه ملک زاده رضوی فرزند احمد به ش.ش529 متولد1335 صادره ازمشهد فرزندمتوفی6-مهدی ملک زاده رضوی فرزند احمد به 
ش.ش2850 متولد1345 صادره ازمشهد فرزندمتوفی7-محمد ملک زاده رضوی فرزند احمد به ش.ش2606 متولد1332 صادره ازمشهد فرزندمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه6 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/228رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمدصفدرزاده نوغانی داراي شناسنامه شماره639 به شرح دادخواست به کالسه9209987500601190 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم نیره ابراهیمی شرقی به شناسنامه43832 در تاریخ1392/08/01 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمدصفدرزاده نوغانی فرزندعباس به ش.ش639 متولد1319 
صادره ازمش��هد همس��رمتوفی2-روح اله صفدرزاده نوغانی فرزندمحمد به ش.ش1414 متولد1358 صادره ازمش��هد فرزندمتوفی3-فاطمه 
صفدرزاده نوغانی فرزندمحمد به ش.ش2386 متولد1347 صادره ازتهران فرزندمتوفی4-فائزه صفدرزاده نوغانی فرزندمحمد به ش.ش4838 
متولد1363 صادره ازمشهد فرزندمتوفی5-فرزانه صفدرزاده نوغانی فرزندمحمد به ش.ش894 متولد1351 صادره ازمشهد فرزندمتوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه6شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/229آگهی وقت اجرای قرارتحریرترکه
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست خانم زهرا افخمی ، قرارتحریرترکه مرحوم حسینعلی افخمی طی شماره 179/348/92 درشورای 
حل اختالف ش��عبه 179 صادرووقت اجرای قرارساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخه 1392/12/21 تعیین گردیده است لذا مستندا به مواد206 
و210 قانون امورحسبی ازورثه یانماینده قانونی آنها ، بستانكاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود 
درموعد مذکوردرمحل این شورا واقع درمشهد- جاده آرامگاه فردوسی – جاده گوارشک – روستای نقاب حاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع اجرای 

قرارنخواهد بود .
مدیردفترشعبه 179 شورای حل اختالف مشهد

512/230آگهي ابالغ اجرائیه
پیروآگهي شماره 92-180-1 مورخه1392/6/20 روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای علی حمیدی فرازطریق جرائدودراجراي ماده 9قانون اجراي 
احكام مدني مصوب اول آبان ماه1356 که مجهول المكان مي باشد بعنوان محكوم علیه ابالغ مي شودبموجب دادنامه شماره560-92/6/16 صادره از 
شعبه یک شورای حل اختالف تربت حیدریه که پرداخت مبلغ سه میلیون وششصد وپنجاه هزارریال خسارت ومبلغ یكصدوهشتاد هزارریال بابت هزینه 
دادرسی درحق محكوم له وحید بلوچ قرایی شده اید مفاداجرائیه ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشاربمرحله اجراگذاشته خواهد وجهت عملیات اجرائي نیازي 

به ابالغ یااخطار دیگري نمي باشد.مگراینكه شما محل اقامت خودراکتبا به دایره اجراي احكام مدني اعالم نمائید.
مدیردفترحوزه یک شوراي حل اختالف تربت حیدریه 

512/231دادنامه
 پرون��ده کالس��ه 9209985180300709 ش��عبه دوم دادگاه عمومی)حقوق��ی( دادگس��تری شهرس��تان درگزدادنام��ه ش��ماره 
9209975180301009 خواهان آقای ابراهیم دهقان به نشانی درگز خیابان مدرس جنب دانشسرای سابق منزل پدری پالک 169 خوانده 
آقای صادق رحمانی به نشانی مجهول المكان – خواسته مطالبه طلب – رای دادگاه – درخصوص دادخواست آقای ابراهیم دهقان فرزند حسن 
به طرفیت آقای صادق رحمانی فرزند رجبعلی به خواسته محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون وششصدهزارتومان وجه ضمانت 
به انضمام هزینه دادرس��ی توضیحا اینكه خواهان درش��رح خواسته خویش بیان نموده از باب مشكل گشایی برای خوانده دربانک کشاورزی 
درگزضامن شدم وام دریافت کرده است واقساط را نپرداخته وبانک به عنوان ضامن تاکنون مبلغ 5/600/000 تومان ازمن وصول کرده وگواهی 
صادرکرده وهنوزمبلغی ازوام مانده است وبانک آن را هم ازمن خواهد گرفت لذا استدعای محكومیت نامبرده به پرداخت وجه فوق وخسارت 
هزینه دادرس��ی را دارم . دادگاه باعنایت به گواهی بانک کش��اورزی شعبه درگز ، دعواوخواسته خواهان را ثابت ووارد دانسته ومستندا به مواد 
198 ، 515 ، 519 قانون آئین دادرسی مدنی ، خوانده راملزم به پرداخت مبلغ56/000/000 یال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/332/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی تمبراوراق ونیزهزینه نشرآگهی دعوت خوانده به دادرسی درحق خواهان می نماید رای صادره غیابی وظرف20 روزپس 

ازابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس ظرف20روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی درگز- محمدی

 پنج شنبه 
  17بهمن 1392
 شماره  3003

9
آگهی



آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای احمد رضا قربانی فرزند میرزا محمد  به اتهام کالهبرداری )کالسه 920823( از طرف این دادسرا تحت تعقیب است  
وابالغ اوراق احضاریه به واسطه نا معلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115و180 قانون ائین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب بنامبرده ابالغ تا در تاریخ 92/12/17 ساعت 10 صبح در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
شهرستان دلیجان بمنظور پاسخگوئی ودفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه بموجب مواد 217و218 

قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ می گردد . 6
4920 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دلیجان

 آگهی احضار متهم
اقای رضا شکوهی بدینوسیله به شمااخطار می شود جهت رسیدگی به اتهامتان دائر بر جعل کارت معافیت خدمت وظیفه عمومی در 
پرونده کالسه 921039مورخ 92/12/21 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اراک حاضر شوید . این آگهی یک 
نوبت ویک ماه قبل از فرا رسیدن وقت دادرسی منتشر می گردد ، در صورت عدم حضور باستناد ماده 115و180 قانون ائین دادرسی دادگاه 

های عمومی وانقالب در امور کیفری اظهار نظر خواهد شد .
4910 شعبه 108 دادگاه جزایی اراک

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 921080 ش 107 این شعبه اقای محمد خرمی نیا فرزند لطیف به اتهام سرقت تحت تعقیب بوده ومجهول المکان 
می باشد ووقت رسیدگی پرونده به تاریخ 92/12/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است ، لذا به استناد ماده  115 و180 قانون ائین دادرسی 
دادگاهای عمومی وانقالب در امور کیفری بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی مقرر فوق جهت دفاع وشرکت در جلسه 

دادگاه در این شعبه حاضر شود ، در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات اقدام به رسیدگی وصدور رای غیابی خواهد نمود.
4915 شعبه 107 جزایی اراک

دادنامه 
 پرونده کالس��ه 9209982815000615 شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی  قزوین دادنامه 9209972812700911 شاکی اقای علی 
رحمتی دیلمی به نشانی روستای  زویار پارسیان اول متهم اقای امیر ترکمن  به نشانی فاقد ادرس اتهام ایراد  صدمه بدنی عمدی رای دادگاه :  درخصوص 
کیفرخواست صادره از  سوی دادسرای عمومی وانقالب قزوین علیه اقای امیر ترکمن فاقد مشخصات دیگر به علت عدم حضور وفاقد تامین کیفری به ا تهام 
دایر بر ضرب وجرح عمدی  اقای علی نقی رحمتی با شکایت ولی قهریش علی رحمتی دادگاه با عنایت به تحقیقات  انجام گرفته علی الخصوص شکایت 
شاکی گواهی پزشکی  قانونین تحقیقات محلی انجام شده واین که متهم علی رغم ابالغ قانونی تحقیقات محلی انجام  شده واین که متهم علی رغم ابالغ 
قانونی درجلسه دادگاه حضور نیافته والیحه ای نیز ارسال نداشته وبدین ترتیب دفاع موثری  به عمل نیاورده وسایر قرائن وامارات موجود بزه  انتسابی به 
وی را محرز ومسلم دانسته  ومستندا به مواد 448و 449 بند الف 488 و 715 همگی از قانون مجازات  اسالمی نامبرده را به پرداخت  دوهزارم دیه کامل  
از بابت  یک فقره  ارش تورم خفیف ناحیه پیشانی در ظرف یک سال از تاریخ 92/7/10 درحق اقای علی رحمتی به والیت از فرزندش محکوم می 

نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین د ادگاه می باشد. 
92/166 رئیس شعبه 104دادگاه عمومی جزائی قزوین 

دادنامه 
 پرونده کالسه 9209982834300085 شعبه 102 دادگاه  عمومی جزائی قزوین  دادنامه 9209972812500840 متهم اقای عباس 
رحمانی به نشانی تاکستان خیابان امام رو به روی نمایشگاه حقیقت  کوچه 4 پالک 4 اتهام دائر بر فرار از زندان به صورت  عدم مراجعت به موقع 
از مرخصی اعطایی زندان رای داد گاه : درخصوص اتهام اقای عباس رحمانی فرزند نصرت دائر بر فرار از زندان به صورت عدم مراجعت به موقع از 
مرخصی اعطایی زندان موضوع کیفرخواست شماره 9210432816005002 دادسرای عمومی وانقالب قزوین  باعنایت به محتویات پرونده از 
جمله گزارش اولیه رئیس زندان قزوین مفاد کیفرخواست  اصداری دادسرا تحقیقات  انجام گرفته توسط مقام محترم قضایی دادسرا و سایر قرائن 
ارتکاب بزه انتسابی  توسط متهم  درنظر دادگاه ثابت ومنطبق با ماده 547 قانون تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب 75 می باشد علیهذا  
دادگاه به استناد مقررات مذکور متهم موصوف  را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم واعالم می دارد این رای غیابی بوده و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان قزوین می باشد. 
92/164 رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی  قزوین 

ابالغ رای دادگاه به رامین درویشی 
 درخصوص پرونده کالس��ه 910663 اتهام اقای رامین درویش��ی هزویلی فرزند درویشعلی دایر بر جعل واستفاده از سند مجعول به این 
توضیح که مشارالیه که به موجب پرونده  شماره 40147878 دراداره برق با شناسایی 440/06/03/14400 دارای اشتراک می باشد با دست 
بردن در قسمت تاریخ نصب کنتور برق وتغییر ان  ان را به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیالت  بانکی ارائه داده است لذا اداره برق ضمن اعالم 
جرم رسیدگی  را خواستار است نظر به گزارش مامورین اداره برق ونظریه کارشناس  رسمی دادگستری که حکایت  ازمجعول بودن فیش برق دارد 
وعنایتا  به عدم حضور  متهم علی رغم وصف ابالغ درمحضر این شعبه ونیز در مرحله تحقیقات  مقدماتی  دادسرا وسایر قرائن وشواهد موجواد بزهکاری 
نامبرده از نظر  این  شعبه  محرز ومسلم بوده مستندا به ماده 536  از کتاب 5 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375  وبا رعایت ماده 47  از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1370 از جهت  رعایت قاعد ه تعدد  با توجه به  اینکه  جرم در زمان حاکمیت قانون مصوب 1370 محقق شده وقاعهده تعدد جرم 
مندرج دراین قانون نسبت به مده 134 قانون مصوب 1392 اخف والنفع به حال متهخم است لذا دراعمال  قاعده تعدد به این ماده استناد گردید علیهذا 
حکم بر محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بابت جعل وسه میلیون ریال بابت استفاده  از سند مجعول  وبه استناد ماده 
215  قانون مجازات  اسالمی مصوب 1392 حکم بر امحای سند مجعول صادر واعالم میگردد رای  دادگاه  غیابی ظرف ده روز از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین است. 
1718/1 منشی شعبه 107 د ادگاه عمومی  جزائی قزوین 

متن آگهی 
 در پرونده کالسه 920914 دراین شعبه محمود ساوجی به اتهام دستکاری وتخریب کنتور برق تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم  و دراجرای مقررات ماده 115 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی  وانقالب  درامور کیفری به نامبرده ابالغ 
میگردد تا درتاریخ 92/12/17  س��اعت 9 صبح جهت  دفاع از اتهام انتس��ابی  دراین ش��عبه حاضر گردد بدیهی است د ر صورت  عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
1719/1  مدیردفتر شعبه 104 جزائی قزوین 

احضار متهم اقای یداله آقایی 
دادگاه عمومی وانقالب  شهر ستان قزوین به موجب کیفرخواست  صادره    در پرونده  کالسه 9109982814000600 برای یداله اقایی 
به اتهام ترک انفاق 92/3/25   تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/12/21 ساعت 
8تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
92/168 مدیردفتر شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری د ادگستری شهرستان قزوین 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9209982837300247 شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی قزوین دادنامه شماره 9209972812700965 متهم اقای 
محمدرضا افضل زاده اتهام غیبت زندانی پس از مرخصی رای دادگاه درخصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی وانقالب قزوین 
علیه اقای محمدرضا افضل زاده فرزند عبداله فاقدمشخصات دیگر اتهام دایر بر غیبت ازتاریخ 92/3/9 لغایت تاکنون د ادگاه با عنایت به تحقیقات 
انجام  گرفته علی الخصوص  گزارش زندان ودادیار ناظر زندان واین که نامبرداه علی رغم ابالغ  قانونی درجلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارسال  نداشته وبدین ترتیب دفاع  موثری به عمل نیاورده  وسایر قرائن  وامارات موجود بزه انتسابی  به مشارالیه را محرز  ومسلم دانسته 
و مستندا به تبصره ماده 547 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس محکوم مینماید رای صادره غیابی  بوده وظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد وپس از انقضای  مهلت واخواهی  ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم 

تجدیدنظر استان  قزوین می باشد. 
92/171 رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی  جزائی قزوین 

متن آگهی 
 بدینوس��یله خانم س��میرا اصانلو کیا فرزند صابر وخانم س��میرا اصانلو کیا فرزند صابر به قیمو از طرف صغیر س��االر عطائی مجهول 
المکان ابالغ میگردد درخصوص تجدیدنظر خواهی ش��رکت تعاونی د امداران ایثارگران بهین به طرفیت ش��ما نس��بت  به دادنامه  ش��ماره 
9209972819200947 مورخ 92/10/4  صادره از ش��عبه د وم د ادگاه  انقالب اس��المی  قزوین مقتضی است حسب ماده 746 قانون آئین 
دادرسی   داد گاه های عمومی وانقالب درامور مدنی  چنانچه پاسخی د ارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا 

به دادگاه  تحویل دهید  واال پرونده  با همین کیفیت به تجدیدنظرارسال  میگردد.
92/170 سرپرست شعبه دوم  د ادگاه انقالب شهرستان قزوین 

آگهی ابالغ وقت داد رسی  بهمهدیرضایی فرزند علی اکبر درخصوص پرونده کالسه 920979 کیفری مطروحه در 
شعبه 105 جزائی قزوین 

به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب می باش��د ووقت رس��یدگی درخصوص پرونده مذکور  به روز شنبه مورخ 92/12/17  ساعت 10 صبح 
تعیین شده است و متهم موصوف مجهول المکان می باشد لذا به استناد ماده 180 قانون ائین دادرسی  کیفری به نامبرده ابالغ می گردد  تا 

درموعد  مقرر فوق  در این دادگاه حاضر شود. 
92/169 مدیردفتر شعبه 105 عمومی جزائی قزوین 

دادنامه 
 پرونده کالس��ه 9009982813401062 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی قزوین دادنامه شماره 9209972812601183شاکی اقای 
علی جعفر پور به نشانی  قزوین خیابان بوعلی غربی مغازه شیشه فروشی  متهم اقای وحیدابراهیمی اتهام سرقت به مبلغ 14002004 ریال 
رای دادگاه : درخصوص اتهام اقای وحید ابراهیمی فرزند عین اله مجهول المکان مبنی بر سرقت مبلغ یک میلیون  وچهارصد هزار ودویست 
تومان از طریق اینترنت  وخودپرداز بانکی اقای علی جعفر پور باتوجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی  کیفرخواست  دادسرای عمومی 
وانقال ب قزوین وقرائن وامارات  قضایی از قبیل تحقیقات انجام شده دادگاه بزه مزبور را محرز وثابت دانسته مستندا به مواد 661-667 از قانون 
تعزیرات مصوب 1375  نامبرده را عالوه برد رد اصل مال  و وجه  درحق ش��اکی یک میلیون و چهارصد هزار ریال ودویس��ت تومان وی را به 
تحمل سی ضربه شالق تعزیری وتحمل یک سال حبس تعزیری  محکوم می نماید رای صادره غیابی  ظرف ده روز پس ازابالغ قابل واخواهی 

دراین شعبه پس  از آن ظرف 20 روز قابل تجدید  نظر خواه در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین است .
92/172  رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی قزوین 

احضار متهم اقای علیرضا گودرزی فرزند هوشنگ  
در پرونده  کالسه 103/920992 اگهی احضار متهم  علیرضا گودرزی فرزند هوشنگ به اتهام بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از 
تصادف رانندگی   کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/12/27 ساعت 9/30تعیین  گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
92/173 منشی دادگاه کیفری شعبه 103 د ادگاه عمومی کیفری دادگستری شهرستان قزوین 

احضار متهم اقای ذوالفقاردهقان نژاد  
در پرونده  کالسه 103/920248 اگهی احضار متهم  ذوالفقار دهقان نژاد به اتهام بزه  عدم رعایت نظامات د ولتی منتهی به فوت کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 93/1/7 ساعت10 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
92/174 منشی دادگاه کیفری شعبه 103 د ادگاه عمومی کیفری دادگستری شهرستان قزوین 

متن اگهی 
 درخصوص شکایت قربان کشاورز رهبر به والیت از فرزندش پدرام کشاورز رهبر علیه امیر حسین یار که سلخوری مجهول المکان دایر بر 
ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو که به شعبه 106 دادگاه  عمومی جزائی قزوین ارجاع وبه کالسه 920830 شعبه 106  ثبت و وقت رسیدگی 
آن به تایخ 92/12/24 ساعت 9 صبح تعیین شده است با توجه  به عدم دسترسی متهم به تجویز ماده 180 قانون ائین دادرسی کیفری وقت 
رسیدگی  فوق یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  اگهی می شود که در صورت عدم حضور متهم یا عدم ارسال الیحه د فاعیه ویا 

عدم معرفی وکیل از طرف متهم رای مقتضی صادر می گردد . 
92/165 دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی قزوین 

مفقودی 
بدین وسیله به اگاهی می رساند جواز چاپ گل ها به شماره 65889  صادره از اداره کل چاپ 
و نشر وزارت وفرهنگ  وارشاد اسالمی ایران مورخه 85/8/21 به نام حجت اله جیرودی به شماره 

شناسنامه 833 از شمیران مفقود گردیده است ودرجه  اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی 
 شناس��نامه مش��خصات خودروی س��واری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 88  به رنگ 
س��فید روغنی به شماره انتظامی  ایران 65-978ج46  ش��ماره موتور 2779084 شماره شاسی 

S1412288922873 مفقود  واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
393 بم 

آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 920127 این دادگاه اقای هیمن حسن پور به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب است نظر به اینکه متهم فوق الذکر  
مجهول المکان می باشدوابالغ احضاریه  به وی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نبوده  لذا دراجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی  
دادگاه های عمومی وانقالب درامور کیفری  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی و به نامبرده  ابالغ شود تا در روز رسیدگی 
مورخ 93/2/16 س��اعت 10 صبح جهت رس��یدگی و دفاع از اتهام  انتس��ابی  دراین دادگاه  حاضر شود در صورت عدم حضور تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد. 
5088 مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش سردرود 

متن آگهی 
خواهان   محمد فتاحی راشد    دادخواستی  به  طرفیت  خوانده  محمد حمیدی   به  خواسته   الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان همدان نموده  که  جهت رس��یدگی به ش��عبه  13 دادگاه  عمومی  حقوقی  دادگستری شهرستان  همدان واقع در 
دادگستری  همدان   ارجاع و به کالسه پرونده 9209988111500504  ثبت گردیده که وقت  رسیدگی آن 93/2/2 و ساعت 9 صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ونیز درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانونی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگا ه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
4996 منشی دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان 

برگ اجرائیه  
مش��خصات محکوم له فرهاد فیض الهی نام پدرمحمدرضا نش��انی قزوین خیابان خیابان خیام کوچه خضری ساختمان جم مشخصات 
محکوم علیه حسین صادق نیا نام پدر علی اصغر نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
9209972810400782  حکم بر محکومیت خوانده دعوا به تادیه مبلغ هفتصد وبیست وهفت میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل 
خواسته ونیز  به  تادیه خسارات دادرسی  متعلق وهمچنین  زیان دیرکرد طلب مطابق تعرفه های ذیربط درحق خواهان دعوا صادر شده است 

اجرای رای غیابی منوط  به اخذ  تامین متناسب است و نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد. 
318 مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه  عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان قزوین

آگهي حصر وراثت
اقای اسفندیار  ملکی ورکی دارای شناسنامه شماره 651 به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه 920573 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان فرخنده قلی پور ورکی به شناسنامه 7 در تاریخ 92/8/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اسفندیار ملکی ورکی به ش.ش 651 فرزند متوفی 2- ایزد یار ملکی نیا به ش.ش 655 
فرزندمتوفی 3- اسکندر ملکی نیا به ش.ش 63843 فرزندمتوفی 4- خدیجه ملکی ورکی  به ش.ش 870 فرزندمتوفی  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
317 قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف البرز

اگهی ابالغ وقت دادرسی 
 خواهان رجب مالئی شهرستانکی خوانده جمشید گره ای وقت رسیدگی 93/2/7 ساعت 9 درتاریخ 92/11/13 خواهان دادخواستی به 
طرف شما مبنی بر مطالبه وجه به این دادگاه تقدیم نموده که به کالسه 921024 ثبت و وقت رسیدگی برای روز  تاریخ 93/2/7 ساعت 9 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن شما و درخواست خواهان ودستو ردادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی و 
از شما دعوت می شود دروقت مقررفوق  در شعبه 3 حقوقی د ادگستری البرز حاضر نسخه  ثانی دادخواست وضمائم را  دریافت نمائید وهرگونه 

دفاعی درمقابل دعوی اقامه شده د ارید بنمائید درغیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه اقدام قانونی رامعمول خواهد نمود. 
313 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی البرز 

آگهي حصر وراثت
خانم فاغطمه زرگر به شناسنامه شماره 0 به شرح دادخواست به کالسه 920556 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده چنین 
توضیح داده که ش��ادروان قربان زرگر به شناس��نامه 57319 در تاریخ 92/8/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به:1- نار رحیم پور سپس��تانکی فرزند کاس آقا به ش.ش 2 همسرمتوفی 2- فاطمه زرگر به ش.ش 431-0512275 
فرزندمتوفی 3- محمدرضا زرگر به ش.ش 339 فرزندمتوفی 4- مجید  زرگر به ش.ش 313 فرزندمتوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
315 قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف محمدیه

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرون��ده کالس��ه 920139/م2 اج��رای  احکام مدنی ش��عبه 2  دادگاه الب��رز آقای رزاق یاری فرد   محکوم اس��ت به پرد اخت مبلغ 
14639000 ریال  درحق آقای جعفرو قربانعلی وخانم  ها سکینه وفاطمه همگی یاری  فرد ومبلغ 70000000 ریال  بابت نیم عشر دولتی که 
محکوم له جهت استیفای  حقوق خود  بدوا تقاضای  توقیف  اموال  محکوم علیه را که عبارت است:تشریح مورد کارشناسی: تعداد سه دستگاه 
جت هیتر دوگانه سوز با ظرفیت اسمی 100000kcal/h ساخت شرکت نیرو تهویه الوند و یک دستگاه جت هیتر گازوئیل سوز سفید رنگ 
بدون مشخصات  فنی وعالمت استاندارد  ویک دستگاه  جت هیتر گازوئیل سوز دود کش دار با ظرفیت اسمی 70000kcal/h ساخت شرکت 
نیرو تهویه الوند ویک دستگاه  آبگرمکن دیواری بوکان نومدل  B3118 وتعداد سه دستگاه  مشعل گازوئیل  سوز درحد نو ودود دستگاه مشعل  
گازی هوفمات درحد نو و حدود 26  دستگاه مشعل مستعمل ) تعدادی بدون پمپ  وشیربرقی وتعدادی فقط دارای  بدنه ومجموعه بودند( 
نتیجه کارشناس��ی :ارزش کل جت هیتر ها مبلغ 117/000/000 ریال یکصدو هفده میلیون ریال وارزش کل مش��عل  ها مبلغ 43000000 
ریال چهل سه میلیون ریال وارزش آبگرمکن  دیواری بوتان 3/000/000 ریال سه میلیون ریال قیمت گذاری گردید وارزش کل اموال توقیفی 
نامبرده مبلغ 1693000000 ریال معادل شانزده میلیون وسیصد هزارتومان تعیین واعالم میگردد.  سواری رنو لوگان تیپ L90 مدل 1390 
رنگ س��فید  4 سیلندر ش��ماره موتور 86278 وشماره شاسی 1134184 از نظر ظاهری وفنی سالم به قیمت 250/000/000 ریال.و سپس 
تقاضای  فروش آن را از طریق مزایده   عمومی  نموده است که این اجرا پس از  طی مراحل قانونی وعدم پرداخت  محکوم به  توسط محکوم 
علیه  قصد دارد  درمورخه 92/12/6  ساعت 8الی 9 صبح   درمحل اجر ای احکام مدنی شعبه 2دادگاه بخش البرز  از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت  پایه کارشناسی 413000000 ریال به فروش برساند طالبین وخریداران می توانند  همه روزه  تا یک 
هفته قبل از زمان مزایده  از اموال مورد مزایده با هماهنگی   این اجرا  بازدید و  در زمان مزایده  حضورا شرکت نمایند  بدیهی است  اموال 
مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالتر ین مبلغ را پیشنهاد  نماید و خریدار می بایستی  مبلغ ده درصد  پیشنهادی  خود را نقدا پرداخت 
و مابقی را ظرف  مدت یک هفته  به حساب  سپرده  دادگستری  البرز  واریز نمایند و پس از تائید  مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده  
حکم تقاضای  انتقال مالکیت  اموال نماید  و در صورت عدم  تایید مزایده  توسط دادگاه  محترم مبلغ  ده درصد واریزی  به خریدار مسترد  
خواهد شد ودر صورتی که خریدار  مابقی  وجه مزایده را  در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید  و یا اعالم  انصراف نماید مبلغ ده درصد  
پیشنهادی  خریدار  به نفع دولت ضبط خواهد شد وخریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد  داشت  مراسم مزایده با  رعایت  مواد113 به 
بعد قانون اجرای  احکام مدنی اجرا خواهد  شد به استناد ماده 131  قانون اجرای  احکام  مدنی در صورت نبودخریدار طلبکار نیز می تواند  در 

قبال طلب خود از اموال  موردمزایداه  قبول نماید.
314  مدیر  دفتر اجرای احکام مدنی  شعبه 2دادگستری البرز 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول نوبت اول 
در پرونده کالسه 920241/م3 اجرای  احکام مدنی شعبه 3  دادگاه البرز امیر ومسعود وقاسم ومحبوبه همگی سمیعی فخر محکوم هستند 
به فروش ملک مس��کونی بین  ورثه طبق س��هم االرث قانونی به مبلغ 388/700/000 ریال  و نیم عش��ر دولتی که محکوم له 1- خانم سرور 
حاجی اقایی 2- سید جمال موسوی  جهت استیفای  حقوق خود  بدوا تقاضای  توقیف  اموال  محکوم علیه را که عبارت است:ساختمان واقع 
در الوند انتهای خ شهید بهشتی شرق فاز یک اول کوچه عدالت قطعه 58 پالک 22 طبقه اول واحد شرقی عرصه آپارتمان به مساحت 157/57 
مترمربع اس��ت در 2 طبقه ودر س��ال 75 احداث ش��ده هر طبقه دارای 2 واحد است به صورت فنداسیون بتن آرمه – اسکلت  فلزی- سقف 
ضربی-  نماسنگ – گواهی عدم خالف سال 76  ودوبر است مساحت انباری  5/65  مترمربع  و مساحت آپارتمان 54/15  ومساحت کل 59/80  
وبرق وگاز مجزا واب با واحد  مجاورمشترک است باتوجه به تاریخ فوت مورث که در سال 1390 میباشد با توجه به روند صعودی قیمت امالک 
در سال مزبور مبلغ 478/400/000 ریال است سهم یک هشتم همسرمتوفی  نسبت به سه دانگ موروثی 29/900/000 ریال است 2-  باتوجه 
به قیمت و ر کود خرید و فروش  و کاهش  عمرمفید بنا ارزش قیمت روز ملک 388/700/000 ریال است ابتدا مبلغ 29/900/000 ریال  سهم 
زوجه بند یک از حمل فروش ملک به شرح بند 2 استخراج می شود درنتیجه سهم دخترا زقیمت بند 2 مبلغ 23492857 ریال وسهم هریک 
از پسران 46985714 ریال است سهم هریک از خانم سرور حاجی اقایی واقای سید جمال موسوی خمسه به عنوان  مالک سه داانگ مبلغ 
97/175/000 ریال باتوجه به قیمت بند 2 تعیین میگردد.  .و سپس تقاضای  فروش آن را از طریق مزایده   عمومی  نموده است که این اجرا 
پس از  طی مراحل قانونی وعدم پرداخت  محکوم به  توسط محکوم علیه  قصد دارد  درمورخه 92/12/1  ساعت 8/30الی 9 صبح   درمحل اجر 
ای احکام مدنی شعبه 2دادگاه بخش البرز  از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت  پایه کارشناسی 388/700/000ریال 
به فروش برساند طالبین وخریداران می توانند  همه روزه  تا یک هفته قبل از زمان مزایده  از اموال مورد مزایده با هماهنگی   این اجرا  بازدید و  
در زمان مزایده  حضورا شرکت نمایند  بدیهی است  اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالتر ین مبلغ را پیشنهاد  نماید و خریدار می 
بایستی  مبلغ ده درصد  پیشنهادی  خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف  مدت یک هفته  به حساب  سپرده  دادگستری  البرز  واریز نمایند و 
پس از تائید  مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده  حکم تقاضای  انتقال مالکیت  اموال نماید  و در صورت عدم  تایید مزایده  توسط دادگاه  
محترم مبلغ  ده درصد واریزی  به خریدار مسترد  خواهد شد ودر صورتی که خریدار  مابقی  وجه مزایده را  در زمان مقرر به حساب سپرده 
واریز ننماید  و یا اعالم  انصراف نماید مبلغ ده درصد  پیشنهادی  خریدار  به نفع دولت ضبط خواهد شد وخریدار  حق هیچگونه اعتراضی را 
نخواهد  داشت  مراسم مزایده با  رعایت  مواد113 به بعد قانون اجرای  احکام مدنی اجرا خواهد  شد به استناد ماده 131  قانون اجرای  احکام  

مدنی در صورت نبودخریدار طلبکار نیز می تواند  در قبال طلب خود از اموال  موردمزایداه  قبول نماید.
316  مدیر  دفتر اجرای احکام مدنی  شعبه 3دادگستری البرز 

د ادنامه 
 کالس��ه 155/536/92 تاریخ 92/10/30 دادنامه 635 مرجع رسیدگی کننده شعبه 155 شورای حل اختالف خواهان بانک قوامین به 
ادارس همدان خ تختی پالک 262  خوانده محمد انحالسی ف حسین به ادرس مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه گردشکار : قاضی شورا 
پس از مشورت با اعضا حوزه با شماره 155 شورای حل اختالف  شهرستان همدان و با عنایت به اماده بودن پرونده  جهت صدور رای ختم 
رسیدگی  را اعالم ذیال مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا : درخصوص دادخواست  بانک قوامین به طرفیت خوانده محمد انجالسی  
به خواسته متن دادخواست نظر به مطالبه وجه به مبلغ 9/500/000 ریال بابت صد ور یک فقره قرارداد پیوستی به تاریخ 92/8/13 نظر به اینکه 
خوانده بدهکار می باشدکه بقا  اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت  براستقرار دین واشتغال ذمه خوانده  واستحقاق خواهان درمطالبه 
وجه آن دارد لذا چون  خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداش��ته ودلیلی  بر برائت ذمه خود اقامه نکرده مس��تندا به ماده 198  
قانون ائین دادرسی  مدنی دعوی مطروحه را وارد  وحکم بر محکومیت  خوانده به مبلغ 9/500/000 ریال و255000 ریال هزینه دادرسی را 
واردورای غیابی است  و احتساب تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم از تایخ 92/8/13  عهده اجرای  احکام می باشدواز تاریخ فوق به مدت 20  

روز قابل واخواهی درهمین شعبه و 20 روز پس از آن قابل  تجدید نظر خواهی در شعب دادگاه های عمومی شهرستان همدان می باشد. 
4997 قاضی حوزه 155 شورای حل اختالف شهرستان همدان 

د ادنامه 
 پرونده کالسه 8709988110900501 شعبه نهم  دادگاه حقوقی شهرستان همدان د ادنامه شماره 9209978110901003 خواهان 
اقای حسین انصافیان با وکالت اقای افشین مرادی به نشانی مر ادی به نشانی همدان خیابان خواجه رشید جنب قنادی  ساج طبقه 2 خواندگان 
1- اقای مجید انصافیان  به نشانی مجهول المکان 2- اقای حسن انصافیان ورثه محمود انصافیان 3- خانم محترم انصافیان ورثه محمود انصافیان 
همگی به نشانی همدان خ فرهنگ کوچه شیوا بن بست توحید پالک 31 4- خانم ایران انصافیان ورثه محمود انصافیان به نشانی تهران دروازه 
شمیران  خیابان مازندران کوچه شهیدنصرآبادی سیف الملک پالک 24  طبقه 4 واحد 7 5- اقای سعید انصافیان ورثه فاطمه انصافیان  به 
نشانی همدان  میدان بار قدیم ضلع غربی با رفروشی  سعید انصافیان 6- خانم شهال انصافیان  به نشانی همدان خیابان جهان نما کوچه عظیمی 
بن بس��ت اس��تقالل رو به روی دبستان استقالل پالک 80 طبقه سوم 7- خانم نفیسه کیهانی ورثه فردوس انصافیان به نشانی تهران خیابان 
شریعتی خیابان الهیه خیابان دشتی بن بست زمانی پالک یک طبقه اول 8- خانم ایران صالح گودرزی ورثه محمود انصافیان  به نشانی همدان 
کوچه مش��کی 12 میالد مجتمع  همایون واحد 3 9- خانم صدیقه کیهانی ورثه فردوس انصافیان 10-  خانم طاهره کیهانی ورثه فردوس 
انصافیان 11- خانم سوسن کیهانی ورثه فردوس انصافیان همگی به نشانی تهران آریا شهر خیابان شهاب مجتمع شهاب پالک 29 12- اقای 
محمد هادی انصافیان ورثه محمود انصافیان 13- اقای ابوالقاسم انصافیان ورثه محمود انصافیان همگی  به نشانی همدان خ طالقانی چهارراه 
ش��هناز خش��ک شوئی اریا اکسپرس 14- خانم سعیده انصافیان ورثه فاطمه  انصافیان به نشانی همدان خیابان جهان نما کوچه ازاد همدانی  
پالک 71/69 طبقه سوم 15- اقای علی اقا انصافیان ورثه فاطمه انصافیان  به نشانی همدان  چهارراه شهناز اول کوچه جاوید مجتمع مسکونی  
س��هند طبقه س��وم  16- اقای محمد صادق کیهانی ورثه فرد وس انصافیان به نشانی تهران میدا ن  ونک خ شهید خدامی چهارراه آرارات خ 
آرارات جنوبی کوچه شیرین پالک 3 واحد5 خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت 
ازخداوند منان به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه : درخصوص دعوی حس��ین انصافیان با وکالت افشین مرادی علیه 
ابوالقاسم- محمد هادی- محترم –ایران – علی آقا- سعید –سعیده – مجید وشهال همگی انصافیان ومحمد صادق – سوسن – صدیقه – طاهره 
ونفیسه همگی کیهانی وایران صالح گودرزی  دائر بر صدور حکم برالزام خوانده به حضوردر دفتر اسناد رسمی وانتقال قطعی ورسمی سه دانگ 
از ششدانگ  یک قطعه باغ واقع در چشین جاده تصفیه خانه کوی حکمتان  که مساحت سه دانگ آن پنج هزار متر است پالک ثبتی 8/841 
بخش یک همدان با جمیع  لواحق  وتاسیسات آن موضوع قولنامه پیوست  ومطالبه خسارات دادرسی  وخواهان چنین توضیح داده است که 
خوانده محترم که اخوی  اینجانب است صریحا اقرار نموده است که سه دانگ  از ششدانگ یک قطعه باغ به پالک ثبتی شماره 8/841 بخش 
یک همدان که مساحت ششدانگ آن ده هزار مترمربع بوده است ومساحت سه دانگ متعلق به اینجانب است که تاکنون نسبت به حضور در 
دفترخانه  اسناد رسمی وانتقال قطعی آن درحق بنده  اقدام ننموده حکم  برالزام نامبرده به حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال قطعی ورسمی 
س��ه دانگ باغ موضوف را از دادگاه دارم. خواهان جهت اثبات ادعای  خود روگرفت برابر اصل یک فقره اقرار کتبی محمود انصافیان ناقل به 
خواهان را ارائه نموده اس��ت ودرجلس��ه رس��یدگی نیز شهو د ذیل اقرار حاضر شده واظهارات انها اخذ شده است که بر صحت اقرار گواه 
د اده اند لذا نظر به اینکه خواندگان ابوالقاسم –محمد هادی -  محترم – ایران – علی آقا-  سعید- وسعیده  همگی انصافیان ومحمد 
صادق- سوسن – صدیقه- طاهره ونفیسه همگی کیهانی به مالکیت  خواهان حسین انصافیان اقرار درمحضر دادگاه و یا به طور کتبی 
در دفتراس��ناد رس��می نموده اند وخوانده ایران صالح گودرزی  به سند ارائه ش��ده ایرادی ننموده است ودفاع قابل پذیرشی نیز نداشته 
است وسایر خواندگان نیز ایراد ودفاعی مطرح ننموده اند وشخص خواهان  نیز درجلسه رسیدگی سوم مرداد ماه سال 92 اتیان  سوگند 
نموده است درنتیجه  دعوی خواها ن وارد و  ثابت بوده وبا استناد  به مواد 198  و 202و 203و 206و 229و 230و 278و 502و 503و 
515و 519 از قان��ون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 10و 219و 220و 221و 1258و 1259و 1260و 1275 از قانون مدنی وبا توجه به 
احراز مالکیت مورث خواند گان نس��بت به س��ه دانگ  پالک خواسته حسب پاسخ استعالم انجام شده از اداره ثبت اسنادوامالک همدان 
به شماره نامه 43/72- 92/9/12  حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم  سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پالک ثبتی 8/841 
واقع در بخش یک همدان از بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ یکصد وپنج هزار و هفتصد وبیست تومان از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
سیصد وسی هزار  تومان از بابت حق الوکاله وکیل صادر واعالم میگردد  حکم صادره نسبت به ابوالقاسم  ومحمد هادی هر دوانصافیان 
به لحاظ اقرار  دردادگاه قطعی اس��ت ونس��بت به سایر خواندگان به جز سعیدانصافیان  وایران صالح گودرزی غیابی است  وظرف مهلت 
بیست روز پس از آن تاریخ قابل اعتراض واخواهی درهمین شعبه وظرف مهلت  بیست روز پس از آن توسط انها وظرف مهلت 20 روز 

پس از تاریخ  ابالغ به سایرین  قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان همدان می باشد. 
5086 رئیس شعبه 9 محاکم عمومی همدان 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له لقمان فردوسی نام پدرسعید نشانی ارومیه مجتمع نمایشگاه های اتومبیل نمایشگاه امین پور  مشخصات  محکوم علیه  
ایرج عباس نژاد نام پد ر بابا نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم  مربوطه به شماره 9210094469500634 
وشماره داد نامه مربوطه 9209974469500569 محکوم علیه محکو م است 1- به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پژو 206 
مدل 90 به شماره انتظامی 17 ایران 394ط17 به نام محکوم له و پرداخت  حق الوکاله وکیل ومبلغ  یک صدهزار ر یال از بابت هزینه دادرسی  
درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده  محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ 

اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن به موقع اجرا بگذارد. 
3364 قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه 

برگ اجرائیه 
مش��خصات محکوم له موسس��ه مالی اعتبار ی مهر به مدیریت حسن روشنی نش��انی ارومیه بلوار ازادگان فلکه مولوی ساختمان 
سرپرستی مشخصات  محکوم علیه  1- ابراهیم حاجی لو نام پدرمحمد نشانی خوی خ شهید صمدزاده رو به روی مسجد علمشاه بیگ 
کوچه تلفگراف  کانون بازنشستگان نیروهای مسلح2- بهروز میالنی نام پدرسیف اله نشانی مجهول المکان  مشخصات نمایند ه یا قائم 
مقام قانونی  نام صمد پور احمدثانی نش��انی ارومیه بلوار ازادگا ن فلکه مولوی رو به روی بانک صادرات س��اختمان سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد  نوع رابطه نماینده حقوقی محکوم  له   موسس��ه مالی  اعتباری مهر با مدیریت حس��ن روش��نی محکوم به : به موجب  دادنامه 
شماره 9209974411400501 محکوم علیهما متضامنا محکوم هستند به 1- پرداخت  مبلغ 26/184/000 ریال از بابت اصل خواسته  
2- پرداخت مبلغ 550/000 ریال از بابت هزینه 3- پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه که یوم الوصول محاس��به خواهد ش��د 4- پرداخت  
مبلغ 1/309/200 ریال حق اجرا به عهده محکوم علیهما خواهد بود. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ 

اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن به موقع اجرا بگذارد. 
3362 مدیردفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه 

برگ اجرائیه 
مش��خصات محکوم له 1- محس��ن برین نام پدر علی نشانی ارومیه رودکی خ زال س��اختمان جنت ط اول  مشخصات  محکوم علیه  
حس��ن یوس��فی سرنقی نام پدریعقوب نش��انی ارومیه شهرک ایثار مجتمع بوستان بلوک 20 واحد4  مش��خصات نمایند ه یا قائم مقام 
قانونی س��ینا عبدالهی نام پدر عباس��علی نش��انی ارومیه خ امینی رو به روی جهاد دانشگاهی ساختمان 69 ط اول م 09143896967 
ن��وع رابطه وکیل  محکوم  له   محس��ن برین محک��وم به : به موجب  دادنامه ش��ماره 9209974411400249 محکوم علیه  محکوم 
اس��ت به 1- پرداخت  مبلغ 64/000/000 ریال  از بابت اصل خواس��ته  2- پرداخت مبلغ 1/440/000 ریال از بابت هزینه دادرس��ی  
3- پرداخت مبلغ 2/304/000 ریال به عنوان حق الوکاله 4- خسارات تاخیر تادیه که یوم الوصول محاسبه و پرداخت خواهد شد.5- پرداخت 
مبلغ 2/200/000 ریال حق اجرا به عهده محکوم علیه  خواهد بود. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 

ظرف مدت 10 روز مفاد آن به موقع اجرا بگذارد. 
3361 مدیردفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
خواهان 1- اس��یه چارکدار فرزند محمد 2- مراد فرزند علیزده فرزند حس��ین به نشانی ارومیه خیابان بهداری 16 متری کوی 9 خوانده 
محمد علی پاشایی فرزند ابراهیم  به نشانی فعالمجهول المکان خواسته ابطال معامله  خواهان دادخواستي بخواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم این دادگاه نموده که پس از ثبت به کالسه 1/920998ح به مورخ 92/12/27 ساعت 9/30  روز سه شنبه تعیین وقت دادرسی شده 
است لذا به دلیل مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبه استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و  بدینوسیله به خوانده مجهول المکان ابالغ می گردد به محض اطالع قبل از رسیدگی 
با حضور در دفتر دادگاه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل ومدافعات خود را کتبا به این دادگاه اعالم و در جلسه شرکت نماید در غیر 

اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
3360 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارومیه – بیطالی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  کالسه پرونده 221/11/92ح  خواهان بانک ملت با وکالت رسمی سید ماجد هاشمی به نشانی ابادان خیابان دبستان  مجتمع تجاری 
ادای ضیاء طبقه 5 واحد20 خوانده 1- جهانبخش عباس زاده کهنه شهری 2- نادرخیری آبادیان 3- محمود چلک چی  به نشانی  خوانده ردیف 
اول مجهول المکان خوانده شماره2- خیابان یک احمد آباد جنب بانک ملی مانتو سرای دنیا خوانده شماره 3-  آبادان ارومیه فرعی سه مبلمان 
شادی   خواسته مطالبه مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف آبادان  وقت رسیدگی 92/12/19 ساعت 17/45  خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 221/11/92ح  و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد 
به استنادماده 73 قانون ایین دادرسی  مدنی اگهی  ابالغ دادخواست  وضمایم آن و وقت رسیدگی  برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار  اگهی 

می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه واصل دادخواست وضمائم آن را تحویل بگیرد.
1/1332 قاضی شورای حل اختالف آبادان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  کالسه پرونده 220/11/92ح  خواهان آبادان- خیابان دبستان مجتمع تجاری اداری ضیاء طبقه5واحد20  خوانده 1- سید فاضل موسوی 
2- حمید بغالنی 3-خلف سامری به نشانی خوانده ردیف اول ودوم مجهول المکان  خوانده ردیف سوم به نشانی  ابادان ذوالفقاری30 متری 
بین ذوالفقاری 117و119تاکس��ی تلفنی حیدر جنوب خواسته مطالبه مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف آبادان وقت رسیدگی 
92/12/19 ساعت 17/15  خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 220/11/92ح  
و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باش��د به اس��تنادماده 73 قانون ایین دادرسی  مدنی اگهی  ابالغ دادخواست  وضمایم آن و وقت 
رسیدگی  برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار  اگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به شعبه مراجعه واصل دادخواست 

وضمائم آن را تحویل بگیرد.
1/1328 قاضی شورای حل اختالف آبادان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  کالسه پرونده 219/11/92ح  خواهان بانک ملت با وکالت رسمی سید ماجد هاشمی به نشانی ابادان خیابان دبستان  مجتمع تجاری 
اداری ضیاء طبقه 5 واحد20 خوانده 1- عباس گریک پور علی اکبر گریک پور به نشانی ابادان خیابان امیری بازار کویتی ها فروشگاه اسکار- 
حسین محمدپور –امیدمتاجری- امیرحسین بوستانی فر همگی خواندگان مجهول المکان خواسته مطالبه مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای 
حل اختالف آبادان وقت رسیدگی 92/12/19 ساعت 17/30  خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده 
اند که تحت کالسه 219/11/92ح  و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استنادماده 73 قانون ایین دادرسی  مدنی اگهی  ابالغ 
دادخواست  وضمایم آن و وقت رسیدگی  برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار  اگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی  به 

شعبه مراجعه واصل دادخواست وضمائم آن را تحویل بگیرد.
1/1331 قاضی شورای حل اختالف آبادان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های  فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی 
 برابر رای شماره 7439-92/8/27  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم  تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی اقای یداله علی زاده بمی فرزند حس��ین   به ش��ماره شناسنامه 270 
صادره از بم دریک باب خانه به مساحت 236/48 مترمربع پالک4فرعی  از2541 اصلی واقع در بخش 29 کرمان خریداری از مالک رسمی 
خانم زهرا اسماعیلی عیش آبادی و سید اسماعیل سجادی وسید امانت اهلل قاسم زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی  مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی   ودر روستاها از تاریخ الصاق درمحل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست  خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم  وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
462رئیس اداره ثبت اسنادوامالک بم 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های  فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی 
 برابر رای شماره 8767-92/10/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بم  تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی اقای جعفر طبسی نژاد باغچمکی فرزند حیدر   به شماره شناسنامه 222 
صادره از بم دریک باب خانه به مساحت 355/90 مترمربع پالک38 فرعی  از892 اصلی واقع در بخش 30 کرمان خریداری از مالک رسمی 
خانم بانو بی بی فرزانه عماد زاده   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میگردد در صورتی 
که اشخاص نسبت به صد ور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی   ودر روستاها از تاریخ الصاق 
درمحل به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست  خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
468رئیس اداره ثبت اسنادوامالک بم 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به آقایان 1- محمد حسین اسد آبادی فرزند حسین 2- منوچهر سیستانی فرزند علی 3- حسین اسد آبادی فر زند کاظم به 
ادرس مجهول المکان ابالغ میگردد مبنی بر اینکه صندوق مهر  امام رضا ع دادخواستی به خواسته درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت 
تضامنی خواند گان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال اصل خواسته  موضوع قر ارداد شماره 872703064 به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
هزینه د ادرسی علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه 9209983487300397 ثبت ووقت رسیدگی سی روز پس ازتاریخ انتشاراگهی 

دروقت تعیین شده درشورای حل اختالف شهرستان بم حاضر ودرغیر این صورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد . 
467 رئیس شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به 1- خانم الهه سلطانی زاده فرزندمحمد 2- اقای محمد سلطانی فرزند عباس 3- حمیدرضا محمدی فرزند فتح اهلل به  ادرس 
مجهول المکان ابالغ میگردد مبنی بر اینکه صندوق مهر  امام رضا ع دادخواستی به خواسته درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی 
خواند گان به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال اصل خواسته  موضوع قر ارداد شماره 79372178به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه د ادرسی 
علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه 9209983487300380 ثبت ووقت رسیدگی سی روز پس ازتاریخ انتشاراگهی دروقت تعیین شده 

درشورای حل اختالف شهرستان بم حاضر ودرغیر این صورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد . 
466 رئیس شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به 1- خانم نصرت شمس الدینی کرکی فرزند عباس 2-  خانم فاطمه پورطاری فرزندعباس 3- اقای رضا صنعتی فرزند محمد  
به ادرس مجهول المکان ابالغ میگردد مبنی بر اینکه صندوق مهر  امام رضا ع دادخواستی به خواسته درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت 
تضامنی خواند گان به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال اصل خواسته  موضوع قر ارداد شماره 79372079به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه 
د ادرسی علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه 9209983487300392 ثبت ووقت رسیدگی سی روز پس ازتاریخ انتشاراگهی دروقت 

تعیین شده درشورای حل اختالف شهرستان بم حاضر ودرغیر این صورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد . 
464 رئیس شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به آقایان 1- حمیدرضا مالزاده فر زند مرتضی 2- داوود بنی اسدی فرزند حسین  به ادرس مجهول المکان ابالغ میگردد مبنی 
بر اینکه صندوق مهر  امام رضا ع دادخواس��تی به خواس��ته درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواند گان به پرداخت مبلغ 
38/000/000 ریال اصل خواسته  موضوع قر ارداد شماره 812700630 به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه د ادرسی علیه شما به این شورا 
تقدیم که به کالسه 9209983487300393 ثبت ووقت رسیدگی سی روز پس ازتاریخ انتشاراگهی دروقت تعیین شده درشورای حل اختالف 

شهرستان بم حاضر ودرغیر این صورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد . 
465 رئیس شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به  1- جواد جزینی زاده فرزند  محمد علی 2- محمد دریجانی فرزند حسن 3- رضا پور طاری فرزند فرج اله به ادرس مجهول 
المکان ابالغ میگردد مبنی بر اینکه صندوق مهر  امام رضا ع دادخواستی به خواسته درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواند 
گان به پرداخت مبلغ 34/619/348ریال اصل خواسته  موضوع قر ارداد شماره 872703184 به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه د ادرسی 
علیه شما به این شورا تقدیم که به کالسه 9209983487300407 ثبت ووقت رسیدگی سی روز پس ازتاریخ انتشاراگهی دروقت تعیین شده 

درشورای حل اختالف شهرستان بم حاضر ودرغیر این صورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد . 
463 رئیس شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بم 

دادنامه 
 پرونده کالسه 9209983853100338 شورای حل اختالف  شماره یک شهرستان فارسان دادنامه شماره 9209973853100588 1- اقای 
محمد ظهرابی خواهان با نمایندگی خانم نرگس مظفری وانانی به نشانی چهارمحال وبختیاری کوهرنگ شهرستان کوهرنگ  رو به روی د ادگستری  
جنب دفتر اقای خس��روی مقدم 2- خانم نرگس مظفری وانانی خواهان به نش��انی چهارمحال وبختیاری کوهرنگ شهرستان کوهرنگ رو به روی 
دادگستری  جنب دفتر اقای خسروی مقدم 3- اقای حسین داوری خوانده به نشانی مجهول المکان 4- اقای حمیدرضاحسینی چنارستان خوانده به 
نشانی مجهول المکان به تاریخ 92/2/14 دروقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره یک فارسان  به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده و 
پرونده تحت نظر است قاضی شورا پس ازبررسی اوراق  ومحتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا :  موضوع این پرونده رسیدگی به دعوی اقای محمد ظهرابی فرزند اهلل د اد با وکالت خانم نرگس مظفری به به طرفیت1- حسین داوری فرزند 
غریبعلی 2- حمیدرضا حسینی چنارستان به خواسته الزام خوانده  به تنظیم  سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی پیکان 1600 مدل 1380 به 
شماره شهربانی  797ب57 ایران 49 است پاسخ استعالم  از اداره اگاهی فارسان و پلیس راهور استان به تاریخ 92/10/9  که حکایت از مالکیت رسمی 
خوانده دوم دراداره راهنمایی ورانندگی دارد بدین وصف قاضی شورا  دعوی خواهان را با عنایت به مفاد بیع نامه عادی تنظیم شده بین خواهان خوانده 
ردیف اول درمورخ 90/4/6 وپاسخ استعالم  مذکور  ووجود خودرو در ید  خواهان که اماره مالکیت می باشد و  عدم حضور خواند گان جهت دفاع وارد 
دانسته ومستندا به مواد 220و 221و 222 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به انجام تعهد  عرفی خویش مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال 
خودروی مذکور به نام خواهان صادرواعالم می نماید این حکم غیابی وظرف بیست روز  از تاریخ ابالغ  قابل واخواهی درهمین شورا و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فارسان است درخصوص دعوی به طرفیت خوانده اول نظر به اینکه خودرو در مالکیت 
رسمی وی نمی باشدونامبرده صرفا از جهت احراز ترتب ایادی طرف دعوی قرار گرفته است دعوی متوجه وی نمی باشد بنابراین قاضی شورا به 
استناد ماده 89 و به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی داد گاه ها درامور مدنی  قرار رد دعوی صادر واعالم می نماید قرار اخیر ظرف 20 روز 

از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه محترم عمومی حقوقی فارسان است. 
2859 قاضی شورای حل اختالف شماره یک فارسان 

مفقودی 
آری��ان ش��ماره موت��ور 13887003546 ش��ماره شاس��ی  ب��رگ س��بز خ��ودرو 206 
NAAP61ME69J403599 ش��ماره انتظامی ایران 32-424 د 65 متعلق به آقا یداهلل کرمانی 

فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
848 بیرجند 

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله  پیروآگهی قبلی به آقای محمود نخعی پور فعال مجهول المکان اعالم می شود در مورد دادخواست ایمان شریفی فرزند حسن  
به طرفیت ش��ما به خواسته مطالبه وجه  چک به موجب حکم شماره 9209975643700481 در پرونده کالسه 9209985643700391 
به پرداخت مبلغ 1/000/000 بابت اصل خواسته طی چک شماره940081 عهده بانک سپه وپرداخت مبلغ 56/000 /2هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی درحق خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدینوس��یله در روز نامه درج میگردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
849 منشی حوزه 7 شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی ابالغ مفاد دادنامه 
پیروآگهی ش��ماره124 -92/5/12 بدینوسیله به آقای صادق شریف زاده فرزندعباسعلی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در پرونده 
کالسه 9109985614300771 شعبه 101 دادگاه جزایی بیرجند به موجب رای شماره 9209975611100612-92/6/31 به اتهام خیانت 
در امانت یک فقره حواله صندوق ثامن الحجج بمبلغ سی میلیون ریال به شماره 227792-91/5/10 موضوع شکایت آقای محمود رستمی  
دستجردی به تحمل یازده ماه حبس محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وظرف ده روز پس از نشر آگهی قابل واخواهی در این دادگاه می 

باشد  که پس از پایان مهلت مذکور اقدام قانونی معمول خواهد گردید .
850 مدیردفتر شعبه 101 دادگاه جزایی بیرجند 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای مهردادرهبردار فرزند غالمرضا فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در پرونده کالسه 9209985613300247 شعبه 
101 دادگاه جزایی بیرجند  به اتهام ایراد ضرب عمدی موضوع شکایت  آقای سید حسین پاالخی  تحت تعقیب می باشید حسب دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 115 و 180 قانون آ د ک مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اعالم جهت رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه روز چهارشنبه 

92/12/21 ساعت10 در جلسه این دادگاه حاضر واال دادگاه غیابا تشکیل واتخاذ تصمیم خواهد نمود .
851 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه جزایی بیرجند 

آگهی احضار متهم 
بدینوس��یله ب��ه آق��ای قربان حس��ینی فرزن��د رضا فعال مجه��ول الم��کان ابالغ می ش��ود که به موج��ب محتویات پرونده کالس��ه 
9109985614400181 این دادگاه متهم هس��تید به کالهبرداری ووقت رس��یدگی  برای مورخه 92/12/21 س��اعت 9 صبح تعیین شده 
اس��ت در صورت حضور  می توانید از خود در برابر اتهام وارده دفاع نمایید در غیر این صورت دادگاه به رس��یدگی ادامه داده وغیابا تصمیم 

گیری خواهد نمود .
852 شعبه 103 دادگاه عمومی  جزایی بیرجند 

آگهی ابالغ اجرائیه به محمد رضا میرزایی سلمانی 
پیروآگهی شماره 309-92/9/18 مندرج در روزنامه حمایت به آقای محمد رضا میرزایی سلمانی ابالغ می گردد در خصوص دعوی حوزه 
زنگویی بطرفیت شما بموجب رای شماره 9209975610300866- 92/5/15 و اجرائیه صادره از این دادگاه محکوم هستید به 1- پرداخت 
تعداد 14 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی از جهت اصل خواس��ته 2- پرداخت مبلغ 281/000 ریال خسارت دادرسی در حق محکوم لها و 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزا رو پانصد هزار ریال حق االجرا در حق دولت لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون اجراي احکام مدني یک 
نوبت در روزنامه محلي درج مي گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از این براي عملیات اجرائي ابالغ یا 

اخطار دیگري به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایند
853 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی بیرجند 

آگهی 
پیرو اگهی  های منتشره در جرایدبدینوسیله به محکوم علیه خانم هاجر حسین پور که مجهول المکان می باشدابالغ می گرد چون وفق 
دادنامه ش��ماره 9209975643600403 صادره از شعبه 6 درپرونده شماره 9209985643600326 محکوم علیه محکوم است به 1- الزام 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران وانتقال سند خودرو شماره 454 د 28 ایران 32 به نام خودش و 2- مبلغ 
یکصد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان و درحق محکوم له آقای فریدون سلطان پورو  پرداخت مبلغ 150500 ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
854 منشی حوزه 6 مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی 
خواهان س��یامک روش��نیان دادخواستی به طرفیت خوانده جواد رضایی به خواسته الزام به ایفای تعهدمالی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان بیرجند نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه4 دادگاه حقوقی دادگستری شهرس��تان بیرجند  واقع در بیرجند  میدان طالقانی 
دادگس��تری شهرس��تان بیرجند ارجاع وبه کالسه 9209985610400183 ثبت گردیده که جهت ابالغ نظریه  کارشناسی به علت مجهول 
المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگهاهای عمومی و انقالب  در امور مدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک هفته  پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

وچنانجه مطلبی نفیا و اثباتا در خصوص نظریه کارشناسی داریداعالم نمایید .
855 منشی دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بیرجند 

حصرواثت 
آقای حسین سعیدی پور دارای شناسنامه شماره 755 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه درخواست گواهی حصرواثت نموده 
وچنین  توضیح داده که شادروان محمد حسین دهلکوئی به شناسنامه 16 در تاریخ 92/9/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- لیال شکروئی فرزندمحمد حسن ش ش 6 ت ت 1322 صادره از بیرجند همسر متوفی 2- حسین 
سعیدی پور فرزند محمد حسن ش ش 755 ت ت 1348 صادره از بیرجند فرزندمتوفی 3- ابراهیم دهلکوئی فرزندمحمد حسن ش ش 169 
ت ت 1352 صادره از بیرجند فرزندمتوفی 4- جعفر دهلکوئی فرزندمحمد حسن ش ش 15795 ت ت 1355 صادره از بیرجندفرزندمتوفی 
5- فاطمه دهلکوئی فرزند محمد حسن ش ش 0640409350 ت ت 1351 صادره از بیرجند فرزند متوفی 6- مهدی دهلکوئی فرزند محمد 
حسن ش ش 3 ت ت 1358 صادره از بیرجندفرزندمتوفی اینک با انحام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نمایدتا 
هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .
856 قاضی حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

حصرواثت 
آقای حسین امیر آبادی زاده دارای شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی امیر آبادی زاده به شناسنامه 476 در تاریخ92/8/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سکینه امیر آبادی زاده فرزندمحمد ش ش 424 ت ت 1310 صادره از بیرجندهمسر متوفی 2- حسن امیر آبادی زاده فرزندعلی ش 
ش 14 ت ت 1345  صادره بیرجند فرزندمتوفی 3- حسین امیر  آبادی زاده فرزند علی ش ش 2 ت ت 1350 صادره از بیرجندفرزند متوفی 4- کنیز  
امی��ر آب��ادی زاده فرزن��د علی ش ش 8 ت ت 1334 صادره از بیرجندفرزند 5- کبری امیر آبادی زاده فرزند علی ش ش 601 ت ت 1347 صادره از 
بیرجندفرزندمتوفی 6- زهرا امیر آبادی زاده فرزند علی ش ش 8 ت ت 1342 صادره از بیرجند فرزندمتوفی 7- فاطمه امیر آبادی زاده فرزند علی  ش 
ش 1 ت ت 1338 صادره از بیرجند فرزندمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد و یاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد .
857 قاضی حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستانبیرجند

حصروراثت 
آقای براتعلی محمود آبادی دارای شناس��نامه شماره1 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محمد محمود آبادی به شناسنامه 95 در تاریخ 92/9/5 دراقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- براتعلی محمود آبادی فرزند محمد ش ش 1 ت ت1338 صادره از بیرجند فرزندمتوفی 2- فاطمه محمود 
آبادی فرزندمحمد ش م 0650307817 ت ت 1339 صادره از بیرجند فرزندمتوفی 3- پری میری بهلولی فرزنداسداهلل ش ش 746 ت ت 
1341 صادره از بیرجندهمسر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس  اعتراضی دارد 

ویاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
858 قاضی حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
کالسه پرونده 872/92 ان وقت رسیدگی مورخ 92/12/21 ساعت 17/45 بعد از ظهر خواهان علیرضا قربانی فرزند کلوخ محمد  خوانده 
1- محمد ابراهیم اخوندی همت آبادی فرزندمحمدحس��ن آقای س��ید مرتضی فیضی اردکانی فرزندسید محمود به خواسته الزام به تنظیم 
سندیک دستگاه پراید به شماره پالک 277 د97 ایران 11 فعال مقوم به 301 هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان که جهت 
رسیدگی به حوزه 9 ارجاع گردیده و قت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماده به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررباال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند چنانچه بعد از ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود 
860 دبیرخانه حوزه9 شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی احضار
خانم نس��رین حس��ینی نیا فرزند محمد متولد 1337 بدینوس��یله به ش��ما ابالغ می گردد تا جهت 
رس��یدگی به موضوع اتهامی در پرونده کالس��ه 19347/92/ ط د ظرف مدت یک ماه از تاریخ نش��ر این 
آگهی خود را به ش��عبه 15 دادگاه انقالب اس��المی تهران واقع درخیابان ش��ریعتی ابتدای خیابان معلم 
معرفی نمایید بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور ظرف مهلت مقرر به پرونده مذکور غیابا وفق مقررات 

رسیدگی خواهد شد.
112237 مدیر دفتر شعبه15 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی
نظ��ر ب��ه اینک��ه پرونده کالس��ه 92/ت��ا/65517 در خصوص ملک ب��ه پالک ثبت��ی 49/1107 الی 
49/11080 تهران در این دادگاه مطرح رسیدگی می باشد بدینوسیله به مالک یا مالکین ابالغ می گردد 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی خود را به شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
واقع درخیابان شریعتی اول خیابان معلم معرفی نماید در غیر اینصورت طبق مقررات به پرونده موصوف 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
112238 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
در خصوص اتهام آقای بابک نوارچی فرزند محمدرضا در پرونده کالسه 9009980266900822 دائر بر 
نگهداری سه کیلو و نود گرم تریاک به موجب رای صادره از شعبه 11 دادگاه انقالب تهران محکوم به پرداخت 
پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و سه سال حبس گردیده است رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
112239 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه انقالب تهران 

آگهی
در خصوص اتهام آقای امین آزاد فالح فرزند رضا دائر بر نگهداری 460 گرم گراس به موجب 
رای صادره از ش��عبه  11 دادگاه انقالب تهران محکوم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و 
50 ضربه ش��الق گردیده اس��ت رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این دادگاه می باشد.
112240 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه انقالب تهران 

آگهی
در خصوص اتهام آقای س��یامک معماری فرزند محمد علی دائر بر نگهداری 70 س��انت شیشه و 
استعمال آن به موجب رای صادره از شعبه 11 دادگاه انقالب تهران محکوم به پرداخت چهارده میلیون 
ریال جزای نقدی و 114 ضربه شالق گردیده است رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد.
112241 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه انقالب تهران 

آگهی
شماره پرونده  19778/90/90/ حد خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران موسسه امالک کوثر به آدرس خ شهید 
بهش��تی خ پاکس��تان پالک 14 خواندگان پروین تفتی فرزند بهرام 2- شیرین ظهرابیان 3 و 4 و 5- بهناز و پروین و 
داریوش شهرت همگی مرزبان 6- محمود زارعی 7- مهدی شمس 8- مهدی محتشمی فر9- امیر مرادی 10- داود 
آگاهی خواس��ته ابطال وکالتنامه های ش��ماره های 2126  3- 73/6/6 دفترخانه 47 تهران که در قالب گواهی امضا 
تنظی��م گردی��ده و متعاقبا ابطال وکالتنامه ه��ای 4913-84/3/11 و 4914 مورخ��ه 84/3/11 و 4963-84/3/25 و 
13315-86/8/14 دفترخانه 659 تهران که بر مبنای وکالتنامه های تفویضی اولیه تنظیم گردیده والزام خوانده ردیف 
اول به انتقال رسمی شش دانگ نه قطعه زمین به پالکهای ثبتی 298 الی 302 و 317 و 325 و 326 و 330 همگی 
فرعی از 26 اصلی بخش 12 تهران قریه قاسم آباد اسالم شهر هر یک از خواسته ها مقوم به 21 میلیون ریال نظر به 
اینکه برابر محتویات پرونده حکم غیابی به نفع خواهان صادره گردیده است لذا بدینوسیله وفق تبصره 302 قانون آئین 
دادرسی مدنی به محکوم علیه ابالغ می گردد حداکثر ظرف  دو ماه  از تاریخ نشر آگهی در جراید کثیراالنتشار چنانچه 
به حکم صادره اعتراض داش��ته باش��د اعتراض خود را به دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان 

شریعتی خیابان معلم اعالم دارد.
112242  مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
شماره پرونده 29173/92/504/حد وقت رسیدگی دوشنبه 93/4/9 ساعت 10 خواهان ستاد اجرائی فرمان حضرت 
امام ره ساکن خ خالد اسالمبولی خواندگان شهین مستوفی الممالکی فرزند حسن 2- میرزا آقا حکیم بابا فرزند مراد 
3- موسی بخور فرزند یوسف خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 203-89/3/16 در پرونده کالسه 89033 
صادره از شعبه اول حقوقی بخش رودهن و نقض ان ومستند به رای وحدت رویه شماره 581 مورخه 71/12/2 هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور یابد در 

هر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
112243 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی
شماره پرونده 29040/92/426/حد وقت رسیدگی دوشنبه 93/2/22 ساعت 9 خواهان محبت شهبازی زاویه فرزند 
احمد علی با وکالت احس��ان ثمری به آدرس خ پیروزی بین خیابان اول و دوم نیروی هوایی جنب تاالر قصر پیروزی 
پالک 249 طبقه دو شرقی خواندگان محمد مستوفی الممالک 2- مقصود علی عباسی فرزند فضلعلی خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور یابد در 

هر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
112244 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
در خصوص اتهام  اقای حسین مویمی جاغرق فرزند علی صادره از مشهد متولد49  در پرونده کالسه با توجه به و 
ابالغ قانونی مندرج در روزنامه  حمایت مورخ 92/9/3 و عدم ایراد  دفاعی از سوی نامبرده و عدم ارسال الیحه ای دادگاه 
مجرمیت وی را در حد ذکر شده محرز دانسته فلذا با رعایت مواد 180 و217 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب در امور کیفری و به اس��تناد قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در خصوص حمل 
و نگهداری جمعا چهل و پنج کیلو و هفتصد گرم تریاک و حشیش نامبرده را به پرداخت دویستو پنجاه میلیون ریال 
جزای نقدی 74 ضربه شالق و تحمل هشت سال حبس  تعزیر و ضبط خودرو و مواد مکشوفه به نفع دولت محکوم 
می گردد مواد مخدر مکشوفه وفق ماده ده قانون مجازات اسالمی طبق مقررات ماده 38 قانون تاسیس سازمان جمع 

آوری و فروش اموال تملیکی به نفع دولت ضبط و رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی می باشد.
112245 دفتر شعبه 25 دادگاه انقالب تهران مستقر در شهر ری

آگهی ابالغیه
نظ��ر به اینکه س��ازمان بهزیس��تی کش��ور اداره کل بهزیس��تی خراس��ان جنوبی  نس��بت به دادنامه ش��ماره 
9209970261600724 مورخ 92/8/26 اعتراض نموده و خاندان و خانواده علم – اس��داله – فاطمه – عبدالمجید 
همگی علم بعنوان فرجامخواندگان  مورد مخاطب قرار داده بعلت مجهول المکان بودن نامبردگان  فرجام خواندگان 
بدینوس��یله مراتب به مش��ارالیه ابالغ می گردد تا ظرف مدت 20  روز از تاریخ  نشر آگهی ضمن حضور در شعبه 16 
دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم نسبت به اعالم آدرس محل اقامت و دریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن اقدام و چنانچه مطلبی دارید به این دادگاه گزارش نمایید.
112246 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی ابالغ رای
حس��ب محتویات پرونده کالس��ه 89/تا/64012  در خصوص  ویکتوریا رفیع و طاهره متحده و اقدس اقدس��ی 
وراث یوسف متحده و مهران و روح اله و طاهره متحده و طاهره میثاقی و ویولت متحده مطابق دادنامه بدوی شماره 
9209970260600913 مورخ 92/10/28  تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم گردیده و حکم مقتضی به نفع ستاد اجرایی 
فرمان امام ره صادر ش��ده رای دادگاه غیابی اس��ت و از تاریخ ابالغ قانونی ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی خواهد بود 
النهایه با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بدینوسیله مراتب از طریق نشر 
این آگهی به نامبردگان  و یا وکیل قانونی اعالم و ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت 

مقرر به شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند.
112247 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری دستور فرمایید با انتشار آگهی 
از طریق یکی از جراید به آقای مرتضی غفران شمس ابالغ گردد جهت رسیدگی  به اتهام خود مبنی بر نگهداری شش 
گرم تریاک ظرف یک ماه از تاریخ درج آگهی به شعبه 25 دادگاه انقالب اسالمی مستقر در شهر ری مراجعه نماید در 

غیر اینصورت دادگاه غیابا وفق مقررات مبادرت به صدور رای خواهدنمود.
112248 مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه انقالب اسالمی مستقر در شهر ری

آگهی
شماره پرونده 29167/92/495/حد وقت رسیدگی شنبه 93/4/7 ساعت10 خواهان مهدی هانی فرضند نصراله 
س��اکن س��عادت آباد میدان س��رو بلوار پیام خ پیک کوی مهر س��اختمان آرام 3 زنگ 43 خواندگان وقار وحدت 2- 
میرزاهادی کریمیان خواس��ته ابطال سند س��تاد اجرائی در خصوص پالک ثبتی 138/28841  خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی به دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حضور یابد در هر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رس��یدگی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
112249 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
ش��ماره پرونده 28224/91/479/حد وقت رسیدگی یکش��نبه 92/12/11 ساعت 11 خواهان ها طاهره 
محمود زاده – س��هیل – سهیال ش��هرت قره باغی با وکالت مهین انصاری به آدرس خ آزادی خ اوستا پالک 
25 طبقه دوم خوانده امراله محمود زاده فرزند علی محمد خواس��ته اعتراض ثالث نس��بت به دادنامه شماره 
1672-62/5/1 پرون��ده کالس��ه 62/م /2183 صادره از ش��عبه 8 دادگاه انقالب اس��المی تهران و ش��ماره 
16/85/492-85/10/12 ش��عبه 16 دادگاه انقالب اس��المی تهران و تثبیت مالکیت موکلین بر ش��ش دانگ 
پالک ثبتی شماره 286 فرعی مفروز شده از پالک 38 فرعی از 142 اصلی و خروج موضوعی از قانون نحوه 
اجرای اصل 49  خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهی به دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب 
اس��المی تهران مراجعه و ضمن اعالم نش��انی خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم را دریافت و در وقت 
مق��رر فوق جهت رس��یدگی حضور یابد در هر ص��ورت عدم حضور دادگاه غیابا رس��یدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد ش��د.
112251 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی ابالغ رای
حسب محتویات پرونده کالسه 92/تا/65500 در خصوص ابراهیم کلیمی شلیل فرزند عزیز کلیمی ش ش 20399 
اصفهان مطابق دادنامه بدوی شماره 9209970260600870 مورخ 92/10/16 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم گردیده 
و حکم مقتضی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام ره صادر شده رای دادگاه غیابی است و از تاریخ ابالغ قانونی ظرف مدت 
دو ماه قابل واخواهی خواهد بود النهایه با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرس��ی در امور 
مدنی بدینوس��یله مراتب از طریق نش��ر این آگهی به نامبرده  و یا وکیل قانونی وی اعالم و ابالغ می گردد تا چنانچه 
اعتراضی دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی 

اول خیابان معلم گزارش نمایند.
112252 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران
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512/232رای شورا
خواهان:نام رمضان نام خانوادگی عباس��ی فرزند غالم رضا – محل اقامت : خواف ، نش��تیفان ، بهارس��تان 5 خوانده :نام: 1- غالم عباس 
2- زهرا نام خانوادگی : 1- زنگنه فرزند علی 2- ریگی فرزند ملک محمد محل اقامت : 1- س��اکن خواف روس��تای حس��ن آباد 2- مجهول 
المکان – موضوع تنظیم سند – کالسه 92-221-10 – رای شورا – درخصوص دعوی آقای رمضان عباسی فرزند غالم رضا ساکن نشتیفان 
، بهارستان 5 به طرفیت1- غالم عباس زنگنه فرزند علی ساکن خواف ، روستای حسن آباد 2- زهرا ریگی فرزند ملک محمد مجهول المکان 
به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به حضوردریکی ازدفاتراسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه پراید به شماره184 ب 68 
ایران 95 مقوم به چهار میلیون تومان ش��ورا باعنایت به خواس��ته خواهان مالحظه پاسخ شماره 98/98/63 مورخ 92/8/27 پلیس راهنمایی 
ورانندگی خواف که حکایت ازشماره گذاری اتومبیل مزبوربنام خوانده می نماید وبا توجه به تصویرمبایعه نامه عادی مورخ91/6/24 ارائه شده 
ازسوی خواهان همچنین تصرف نامبرده دراتومبیل مورد خواسته که حاکی ازانتقال مالکیت اتومبیل به نامبرده می باشد ازطرفی خوانده با ابالغ 
وقت جلسه رسیدگی ازطریق نشرآگهی درجلسه رسیدگی حاضرنشده به طورکتبی هم دفاعی بعمل نیاورده درنتیجه دعوی طرح شده مصون 
ازهرگونه ادعایی باقی مانده بنابراین ضمن وارد دانستن خواسته خواهان به استناد مواد 219 – 220-222-223-225 قانون مدنی وتجویزماده 
145 قانون اجرای احکام مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم زهرا ریگی به حضوردریکی از دفاتراسناد رسمی وتنظیم سند رسمی 
انتقال اتومبیل فوق بنام خواهان صادرواعالم می نماید این رای دراعمال مواد28 و30 قانون شوراهای حل اختالف غیابی وظرف بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی درهمین شورا وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی خواف می باشد. ودرمورد دعوی طرح شده 
به طرفیت آقای غالم عباس زنگنه به خواسته فوق باتوجه به اینکه حسب پاسخ مدیریت راهنمایی ورانندگی اتومبیل به نام وی شماره گذاری 
نشده دعوی را متوجه نامبرده ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی درامورمدنی قرار رد دعوی خواهان راصادرواعالم 

می نماید این قرارظرف بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی خواف می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 10 خواف - شفیعی

511/233رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عمار س��مرقندی داراي شناسنامه شماره 4322 به شرح دادخواست به کالسه 920902-167 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان  احمد سمرقندی به شناسنامه 2255 در تاریخ 92/8/29 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- غالم حسین سمرقندی ف علی اکبرش ش 20 ص ازنیشابور پدرمرحوم 2- 
کبری سمرقندی ف عباس ش ش 5 ص ازنیشابورمادرمرحوم 3- ربابه باقدم ف زهرا ش ش 11380 ص درگز همسرمرحوم 4- عمارسمرقندی 
ف احمد ش ش 4322 ص مشهد فرزند مرحوم 5- یاسرسمرقندی ف احمد ش ش 1679 ص مشهد فرزند مرحوم 6- حمید سمرقندی ف 
احمد ش ش 15860 ص تهران فرزند مرحوم 7- حسین سمرقندی ف احمد ش ش25073  ص مشهد فرزند مرحوم 8- محمد سمرقندی 
ف احمد ش ش 7659 ص مش��هد فرزند مرحوم 9-الهام س��مرقندی ف احمد ش ش 7919 ص تهران فرزند مرحوم 10-فاطمه سمرقندی 
ف احمد ش ش 7658 ص مشهد فرزند مرحوم 11- زهرا سمرقندی ف احمد ش ش 0920904734 ص مشهد فرزند مرحوم 12- مرضیه 
س��مرقندی ف احمد ش ش 0921897715 ص مش��هد فرزند مرحوم  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 صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 167 شوراي حل اختالف مشهد

512/234رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نرگس پروندی داراي شناسنامه شماره 07802226600  به شرح دادخواست به کالسه 343-92 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی غالم نژاد به شناسنامه 993 در تاریخ 92/9/16 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:  1- مانده گار محمدپور ف غالمحسین ش ش 5 ت ت 1321 مادرمتوفی 2- نرگس 
پروندی ف رمضانعلی ش ش 0780222660 ت ت 1369 همسرمتوفی 3- حدیثه غالم نژاد ف مهدی ش ش 0781418666 ت ت 1387 
فرزند متوفی 4- هستی غالم نژاد ف مهدی ش ش 0781709903 ت ت 1391 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 صادر خواهد شد0
رئیس شعبه اول شوراي حل اختالف بردسکن

511/235آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتش��ره درجراید بدینوس��یله به محکوم علیه جواد قاسم زاده مروی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9109977458300667 صادره ازشعبه 53 در پرونده شماره 910535 محکوم به 1- پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته 2- پرداخت مبلغ 377000 ریال بابت ابطال تمبر- درج آگهی3- پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی کانون وکالی 
دادگستری 4- پرداخت خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک مورخ91/7/16 لغایت اجرای حکم برمبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
بااحتساب دایره اجرای احکام درحق خواهان تعاونی ثامن االئمه وپرداخت حق االجرائی نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه می باشد ظرف ده 
روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/236آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیها خانم فرح معمارباشی کالسه 910375که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد بموجب حکم صادره ازسوی شعبه 54 شورای حل اختالف به شماره دادنامه مربوطه 9109977458400433 محکوم علیه محکوم است 
به 1- پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 2- پرداخت مبلغ375000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر           دادرس��ی ودرج 
روزنامه 3- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- پرداخت حق االجرای نیم عشردولتی درحق صندوق 
دولت ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 0 
منشی شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

آگهی احضاریه
بدینوسیله به اقای طاها ممندی فرزند ابراهیم که مجهول المکان ومتواری می باشد اخطار می گردد که به اتهام خیانت در امانت جهت 
تفهیم اتهام واخذ اخرین دفاع ظرف مهلت یک ماه در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب محالت حاضر شوید در غیر این صورت 

غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد .6
4916 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب محالت

 آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به محمد جواد داود ابادی فرزند عزیز اله که به موجب دادنامه شماره 9209978666300754 که در پرونده کالسه 920477 
به اتهام مزاحمت تلفن نسبت به شاکی اقای یونس قربعلی به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به 
حکم صادره اعتراض دارند ظرف 10روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع دردلیجان بلوار فاضل نراقی - دادگستری 
شهرستان دلیجان تسلیم نماید . بدیهی است نامبرده فوق پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت 20 روزحق تجدید نظر خواهی نسبت 
به محکومیت موصوف در محاکم تجدید نظر استان مرکزی خواهد داشت . در غیر این صورت پس از انقضای مهلت های مقرر طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد .
4922 شعبه 101 جزایی دلیجان

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله به محمد حسن براتی  فرزند علی  که به موجب دادنامه شماره 9209978666300850 که در پرونده کالسه 920405 به اتهام 
ترک انفاق به تحمل   شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف 10روز از 
تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع دردلیجان بلوار فاضل نراقی - دادگستری شهرستان دلیجان تسلیم نماید . بدیهی است 
نامبرده فوق پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت 20 روزحق تجدید نظر خواهی نسبت به محکومیت موصوف در محاکم تجدید نظر استان 

مرکزی خواهد داشت . در غیر این صورت پس از انقضای مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد
4917 شعبه 101 جزایی دلیجان

رای دادگاه
پرونده کالس��ه 9209988630300328 ش��عبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (دادگس��تری 
شهرستان تفرش دادنامه شماره 9209978630300974 خواهان :خانم زهرا محمودی خوانده: 
اقای قاسم نجاری مجهول المکان خواسته : مطالبه نفقه رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان 
خانم زهرا محمودی فرزند محمد علی مقیم شهر تفرش بطرفیت اقای قاسم نجاری فرزند محمد 
مجهول المکان بخواس��ته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه جاریه معوقه از اول 
بهمن ماه سال 1387لغایت تاریخ صدور حکم با احتساب هزینه دادرسی وعلی الحساب مقوم به 
11/000/000 ریال دادگاه با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی 
وکپی مصدق س��ند نکاحیه دائم به شماره 3899 مورخ 1368/5/11 صادره از سوی دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شماره 190حوزه 10 ثبت تهران اظهارات خواهان ونظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که پس از ابالغ مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است من حیث المجموع ضمن احراز علقه 
زوجی��ت دائم فی مابین زوجین مذکور خواس��ته خواهان را صرف��ا از تاریخ 1389/12/14 لغایت 
1392/10/30 بمدت 35 ماه به اس��تناد مواد 1102و1106و1107قانون مدنی ومواد 198و519 
قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ثابت تشخیص داده خوانده را از بابت 
نفقه ایام مذکور مجموعا به پرداخت 00067/000 ریال واز بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 
2/700/000 ریال در حق خواهان محکوم می نماید لیکن در خصوص مطالبه نفقه مورد درخواست 
از بهمن ماه س��ال 1387 لغایت 1389/12/14 بلحاظ عدم ارائه دالیل ومدارک از ناحیه خواهان 
به استناد مفهوم ماده 197 از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی رای 
بر بیحقی خواهان صادر واعالم می گردد بدیهی است صدور اجرائیه واجرای حکم منوط به تودیع 
مابه تفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان وارائه فیش واریزی مربوطه می باشد . رای صادره غیابی 
وظرف بیست روز از پس ابالغ قابل واخواهی د راین دادگاه وبیست روز پس از ان قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان مرکزی )اراک (می باشد . 12
4890 رئیس شعبه اول  دادگاه عمومی تفرش - میرزایی

حصروراثت 
خانم فاطمه سبزبان شوکت آباد فرزند علی به شناسنامه شماره 4 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش��ماره 9209985643100652 تقدیم این ش��ورا نموده چنین اش��عار داشته است که شادروان محمد بیدستانی فرزندمحمد حسین به 
شناسنامه شماره 4 در تاریخ 92/7/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- محمد حسین فقیر بیدستان 
فرزندرضا ش ش 11 ت ت 1313/3/2 صادره از بیدستان بیرجند پدر متوفی 2- رقیه باقری فرزنداکبر ش ش 1 ت ت 1319/5/20 صادره 
از جیم آبادبیرجندمادر متوفی 3- فاطمه س��بزبان ش��وکت آباد فرزند علی ش ش 4 ت ت 59/8/15 صادره از ح 3 بیرجند همسر متوفی 4- 
مطهره بیدستانی فرزندمحمد ش ش 0640712411 ت ت 1380/1/2 صادره از بیرجند فرزندمتوفی متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس  اعتراضی دارد ویاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
861قاضی حوزه 1 شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ وقت دادرسی دادخواست و ضمایم 
کالس��ه وقت رس��یدگی 92/12/18 روز یک شنبه س��اعت 17 بعد از ظهر خواهان غالمرضا محمدی فرزند رستم خوانده های نوروزی 
س��نجدکی فرزند رمضان خواس��ته الزام به تنظیم سند یک دستگاه نیسان به ش��ماره انتظامی 32- 657 م 52 خواهان خواهان دادخواستي 
تسلیم  شورای حل اختالف تهران   نموده که جهت رسیدگي به حوزه  7 ارجاع گردیده ووقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شود. تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
862 مسئول دبیرخانه حوزه7 شورای حل اختالف بیرجند

حصروراثت 
زهرا قایناتی به شناس��نامه ش��ماره 7140 به اس��تناد ش��هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس��نامه ورثه دادخواس��تی به ش��ماره 
9209985643200916 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان احمد رضا مزکی نژاد به شناسنامه شماره59 در تاریخ 
92/8/21 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- ترخ بهدانی فرزند محمد حسین ش ش 1 ت ت 1339/1/3 
صادره از ح 3 بیرجند مادر متوفی 2- زهرا قایناتی فرزند احمد ش ش 7140 ت ت 1365/10/20 صادره از ح یک بیرجند همس��ر متوفی 
3- فاطمه مزگی نژاد فرزند احمد رضا ش ش 0641121660 ت ت 1338/2/29 صادره از بیرجند فرزند اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس  اعتراضی دارد ویاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
863قاضی حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان بیرجند

آگهی 
کالسه پرونده 92/825 وقت رسیدگی مورخ 92/12/17 ساعت 16/45 بعد از ظهر خواهان حسین علی اکبری به وکالت خانم فاطمه زرین 
خوانده مجتبی جانفدا ونورز حقدادی به آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم خواسته الزام به تنظیم سند خودروی سورای زانتیا به 
شماره پالک ایران 66- 936ل 96 فعال مقوم به 301 هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان که جهت رسیدگی به حوزه هشت 
ارجاع گردیده و قت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماده به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند 

چنانچه بعد از ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود 
864 مسول دبیر خانه حوزه 8 شورای حل اختالف بیرجند

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کالسه پرونده 9210095643400888 اندیکاتور وقت رسیدگی مورخ 92/12/21 ساعت 16/45 بعد از ظهر خواهان جعفر آرزومند فرزند 
محمد خوانده داود دیمبادنیا فرزندنظر به خواسته الزام به تنظیم سندیک  دستگاه  خودروپراید جی ال ایکس مدل 85 به شماره53 ب 226 
ایران 52 فعال مقوم به 301 هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان که جهت رسیدگی به حوزه 4 ارجاع گردیده و قت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعد از ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود 
865 مسول دبیرخانه حوزه 4 شورای حل اختالف بیرجند

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
کالس��ه پرونده 9210095643400886 اندیکاتور  وقت رسیدگی مورخ 92/12/21 ساعت 16/30 بعداز ظهر خواهان غالمرضا طهانی 
فرزند برات خوانده برات شهابی واحمد رسولی حسین آباد به خواسته الزام به تنظیم سندیک دستگاه پیکان وانت به شماره پالک 21 ص 785 
ایران 42 فعال مقوم به 301 هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان که جهت رسیدگی به حوزه 4 ارجاع گردیده و قت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماده به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعد از ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود 
866 مسول دبیرخانه حوزه 4 شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوس��یله پیرواگهی قبلی به خانم عصمت درخش��ی فرزند حس��ین فعال مجهول المکان اعالم می ش��ود در مورد دادخواست آقای 
محمد آهنی فرزندغالمرضا بطرفیت ش��ما بخواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می بموجب حکم 9209975643400481 پرونده کالسه 
9209985643400292 به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم وانتقال سند یک دستگاه خودرو پژو به شماره 185 ج 13 ایران 
84 به نام خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است .
867 مسول دبیرخانه حوزه 4 شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان صدیقه چمنی دادخواستی به طرفیت خوانده  احمدحسنی به خواسته مطالبه اجور  معوقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بیرجندنموده که جهت رسیدگی به حوزه 2 مجتمع شورای حل اختالف بیرجندواقع در بیرجند ارجاع و به کالسه 9209985643200368 
ثبت  گردیده که وقت رس��یدگی آن روز یکش��نبه مورخ 92/12/25 ساعت 9/30 تعیین ش��ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت اس��تماع ش��هادت شهود خواهان در جلسه ی دادرسی حاضر گردد ضمنا چنانچه دلیلی برجرح شهود خواهان دارد در 

جلسه ی دادرسی حاضر نماید .
868 منشی حوزه 2 مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله  واخواه آقای علی کارگر فعال مجهول المکان  اعالم می شود در مورد دادخواست آقای مهدی اورنگی فرزندمحمد علی بخواسته 
مطالبه وجه بموجب گزارش اصالحی شماره 9209975643100280- 92/3/26 در پرونده کالسه 9109985643101211 مقرر شد واخواه 
آقای علی کارگر به واخوانده آقای مهدی اورنگی  مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان را طی یک فقره چک به شماره 807825-92/6/1 به 
واخوانده تسلیم و چنانچه درموعدپاس نشود واخوانده با تحویل چک مذکور  تقاضای اجراییه نماید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد 

مفاد گزارش اصالحی  بین طرفین وقائم مقام ایشان الزم االتباع  می باشد و موقع به اجرا گذاشته می شود.
869 منشی حوزه  1 شورای حل اختالف بیرجند

آگهی مفقودی 
س��ند مالکی��ت ب��رگ س��بز خ��ودرو س��مند س��فید م��دل 1389 ب��ه ش��ماره شاس��ی 
NAAC91CC5AF781879 ش��ماره موتور 12488343511 شماره انتظامی 78 ایران 462 

ط 81 متعلق به شکوه السادات صفوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد .
347 ساوجبالغ 

آگهی ابالغ دادخواست وضمایم ووقت رسیدگی 
بدینوسیله  به خوانده ماهرخ مسفروشان فرزند جمال فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خواهان مهدی ربی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه چک به طرفیت شما تسلیم شورای حل اختالف شهرستان ابهر نموده که جهت رسیدگی به حوزه 4 شورای حل اختالف  شهر 
ابهر واقع در خیابان شهید بهشتی دادگستری شهرستان ابهر ارجاع گردیده و به کالسه 369/92/ح 4 ثبت وبرای روز شنبه ومورخه 92/12/24 
س��اعت 5/30 بعد از ظهر وقت رس��یدگی تعیین گردیده است مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دفتر حوزه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی به عمل خواهد آمد.
599 مسئول دبیرخانه 4حوزه شورای حل اختالف شهر ابهر 

حصروراثت 
محمد حسین دو دانگه دارای شماره شناسنامه  347 به شرح دادخواست کالسه 1173/92/ ح 8 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل دودانگه به شماره شناسنامه 11 در تاریخ 92/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین دو دانگه ش ش 347 پدر متوفی  خانمها ستایش دو دانگه ش م 2-053349-440 دختر 
متوفی و حوریه ش��اه محمدی ش ش 82 همس��ر متوفی ومنیژه دو دانگه ش ش 476 مادر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد و وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.
598 رئیس حوزه 8 شورای حل اختالف ابهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به منوچهر فوالدی فرزند حسین 
خانم آذر علم بیگی در پرونده کالس��ه 920184 دادخواس��تی بطرفیت نامبرده مذکور بخواسته طالق تقدیم که پس از جری تشریفات 
قانونی و ثبت کالسه صدرالذکر این دادگاه و به روز چهارشنبه  مورخه 93/2/10 ساعت 10 صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده است جناب 
آقای بابا قنبرزاده به عنوان داور شما تعیین گردیده اند مراتب بوسیله نشر در آگهی بشما ابالغ می گردد جهت ادامه رسیدگی وتوصیه مفاد 

داوری حاضر شوید .
3369 مدیردفتر شعبه 15 دادگاه عمومی خانواده ارومیه 

آگهی 
خواهان سید مرتضی عبداله جبل دادخواستی به طرفیت خوانده نادر کبائسی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 34 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه واقع در ارومیه بلوار والفجر 2 مجتمع شوراهای 
حل اختالف ارجاع و به کالسه 9209984468400375 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن92/12/27 ساعت 16/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور 
دادگاه یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3366 مسئول دبیرخانه شعبه 34 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
خواهان حس��ن بابائی اینانلو  خواندگان 1- جلیل علینژاد 2- حمد اله باوگانی 3- بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خواس��ته الزام به 
تنظیم سند رسمی خواهان  دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم این دادگاه نموده که پس از ثبت به کالسه 13/920649ح 
به روز ش��نبه مورخ 93/1/10 س��اعت 11/30 ظهر تعیین وقت دادرس��ی شده اس��ت به دلیل  مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان و دستور ریاست محترم دادگاه وبه استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
چاپ و انتشار یابد بدین وسیله به خوانده مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد به محضر اطالع قبل از رسیدگی با حضور در دفتر  دادگاه 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم راتحویل و مدافعات خود راکتبا به این دادگاه اعالم و در جلس��ه شرکت نماید در غیر این صورت تصمیم 

قانوین اتخاذ خواهد شد .
3363 مدیردفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه 

آگهی 
خواهان  رقیه خوش کالم فراحس��نلو به طرفیت خوانده فرخ ش��کوری به خواسته طالق درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرستان ارومیه واقع در شهرستان ارومیه خیابان شهید 
دستغیب ابتدای خیابان پیروز ارجاع و به کالسه 9209984410701252 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 92/12/19 ساعت9/30 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور 
مدنی و دستور دادگاه یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3367 منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه 

آگهی 
خواهان بابک صدقی سرای دادخواستی به طرفیت خوانده هاشم صالحی توتاخانه به خواسته الزام به تنظم سند خودرو تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 34 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 34 
شورای حل اختالف شهرستان ارومیه واقع در ارومیه  بلوار والفجر 2 مجتمع شوراهای حل اختالف ارجاع و به کالسه 9209984468400349 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 92/12/27 ساعت 17 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور شورای حل اختالف ارومیه مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  شورای حل اختالف ارومیه شعبه 34 مراجعه  و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3371 مسئول دبیرخانه شعبه 34 شورای حل اختالف  شهرستان ارومیه 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له بابک مشهدی کشتیبان فرزند عسگر شغل آزاد به نشانی ارومیه آزادگان جنب مهد کودک الله کوی 24 مشخصات 
محکوم علیه مهدی رنج کار ایران به نشانی  مجهول المکان محکوم به موجب دادنامه شماره269 مورخه 91/12/20 دادگاه شورای حل اختالف 
شعبه 63 ارومیه محکوم علیه محکوم  است بحضور در دفتر خانه اسناد رسمی به تنظیم وانتقال سند خودرو سورای رنو به شماره انتظامی 
15-338د 52 درحق محکوم له ومبلغ نیم عشر حق االجراء درحق دولت برعهده محکوم علیه است محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
3370 رئیس شعبه63 شورای حل اختالف ارومیه 

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له 1- بانک ملت مدیریت ش��عب اس��تان آ غ به مدیریت توحید اسدی نشانی ارومیه س��ه راه دخانیات بانک ملت 
مشخصات محکوم علیه1- ایران قاسم نیا نام پدر درویش نشانی معاونت راهنمایی و رانندگی استان آ غ 2- میر حمید علوی نام پدر میر عزت 
اله  نشانی ارومیه مدرس ستاد نیروی انتظامی استان آغ 3- غالمعلی خضری نام پدر محمد نشانی ارومیه مدرس ستاد نیروی انتظامی استان آ 
غ 4- فاطمه خلیل زاده نام پدر محمد نشانی شهرک فرهنگیان خ شمالی کوی 20 مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له 1- یوسف 
سالمی آذر نشانی خ برق ساختمان آسمان ط 5 واحد 32 نوع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت مدیریت شعبه استان آ غ به مدیریت   توحید 
اسدی داریوش خدائی کهریز نام پدر سهراب نشانی آذربایجان غربی ارومیه خ سرداران  کوچه خان باباخان جنب داروخانه صدقیانی طبقه2 نوع 
رابطه وکیل محکوم بانک ملت مدیریت شعبه استان آ غ به مدیریت توحید اسدی محکوم به بموجب دادنامه شماره 9109974411401080 
صادره از سوی این دادگاه و دادنامه شماره 9209974414000354 صادره از سوی شعبه ششم دادگاه  محترم تجدیدنظر استان آ غ محکوم 
علیهما متضامنا محکوم هستند به 1- پرداخت مبلغ 153/900/000 ریال از بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 3/123/000 ریال از بابت 
هزینه دادرسی 3 پرداخت مبلغ 4/893/600 ریال به عنوان  حق الوکاله 4- خسارات تاخیر تادیه که یوم الوصول محاسبه و پرداخت خواهد 
شد 5- پرداخت مبلغ 7/695/500 ریال حق اجرا به عهده محکوم علیهما خواهد بود  مطابق ماده 12 قرار داد محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

ابالغ اجرائیه 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
3368 مدیردفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 9009978520200880 و 9009978520200879 مورخه 92/8/10 و 92/8/10 صادره ش��ده درپرونده 
کالسه 900610و900609 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرایی کالسه 920048 و 920007 شعبه دوم حقوقی 
آقای اصغر ش��جاعیان فرزند حمزه 2- اعظم شجاعیان فرزندحمزه  محکوم است به پرداخت مبلغ 573/836/000 ریال عنوان اصل خواسته 
و هزینه دادرس��ی و هزینه اجرای حکم درحق آقای غالمرضا س��یفی نهاوندی فرزند عزیز و پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی درحق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران لذا حسب تقاضای محوم له 5 سهم از سهام شرکت زرین ماسه نهاوند به مالکیت محکوم 
علیها که محکوم له به عنوان مال معرفی نموده است و ارزیاب دادگستری قیمت آنرا جهت مزایده به مبلغ 474/700/000 ریال برآوردنموده 
اند این اجرا به درخواست  محکوم له آقای غالمرضا سیفی نهاوندی اقدام به فروش اقالم موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده می نماید و مقرراست از ساعت 11 تا 12 مورخه 92/12/4 در محل شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند از طریق مزایده به 
فروش برسد درمحل شعبه 4 دادگاه عمومی  حقوقی نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه  کارشناسی 474/700/000 
ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی  که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد از قیمت مزایده در روز مزایده 
به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد درصورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده 
را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت ایصال اعتراض از ناحیه 
اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل 
و تملیک نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس به این شرح می باشد با توجه به اساسنامه شرکت زرین ماسه نهاوند که کل سهام 
شرکت 100 سهم می باشد و با در نظر گرفتن سهم محکوم علیه اصغر شجاعیان از سهام مذکور که 5 سهم عنوان گردیده ارزش کل دارایی 
های شرکت اعم از زمین وساختمان وماشین آالت وامتیازات مجموعا مبلغ 9/494/000/000 ریال که از این مبلغ  ارزش 5 سهم محکوم علیه 

معادل 474/700/000 ریال تعیین می گردد .
3665 رئیس دادگستری شهرستان نهاوند 

 دادنامه 
پرونده  کالسه 9009982670301395 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان نظر آباد  شماره 9209972669001173 شکات 
1- آقای ولی مفاخری با وکالت آقای مهدی ارمندنی به نشانی هشتگرد خ مصلی روبروی ستاد نیروی انتظامی طبقه اول 2- دادستان عمومی 
وانقالب شهرستان نظر آباد به نشانی دادستان عمومی وانقالب شهرستان نظرآباد  متهم آقای جعفر  کیانی به نشانی تهران خیابان خلیج شماره 
کوچه 7 پالک 7 اتهام فروش مال غیر رای دادگاه درخصوص اتهام آقای جعفر کیانی فرزندهمت علی دایر برفروش مال غیر تعداد شش راس 
گاو و هفت راس گوساله به قیمت هفت میلیون و پانصد هزار تومان موضوع شکایت آقای  ولی مفاخری با وکالت مهدی ار مندنی که با توجه 
به جامع اوراق محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی اظهارات گواهان تصویر دادنامه شماره 9009972668100043 صادره از شعبه اول 
دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان نظر آباد که به موجب  آن شاکی به استرداد احشام خریداری شده به مالک آن محکوم گردیده  تحقیقات  
مرجع انتظامی عدم حضور  متهم در دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه وبا عنایت به مفاد کیفر خواست شماره 9210432670100978 مورخ 
92/7/6 صادره از دادسرای عمومی وانقالب شهرستان نظر آباد دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز ومسلم تشخیص داده و به استناد ماده 1 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر وماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس  وکالهبرداری متهم را عالوه بر رد مال موضوع 
شکایت به شاکی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است در حق دولت محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد.
346 رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان نظر آباد 

دادنامه 
پرونده کالسه 9209984411400360 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه دادنامه شماره92099974411400951 
خواهان بانک ملت مدیریت شعب استان آذربایجان غربی باوکالت آقای علیرضاصدرزاده نشلو به نشانی ارومیه  پنجراه خیابان مدنی 2 ساختمان 
ماد طبقه اول موبایل 09141863258 و آقای هادی علیی به نشانی ارومیه پنجراه ابتدای خ مدنی 2- ساختمان ماد طبقه اول واحد1 خواندگان 
1- آقای حسن ورمزیاری 2- آقای چنگیز  عطار ختائی همگی به نشانی ارومیه سه راه پاکری فروشگاه ختائی خواسته مطالبه طلب وخسارت 
تاخیر تادیه رای دادگاه درخصوص دعوی بانک ملی مدیریت شعب استان آذربایجان غربی باوکالت آقایان علیرضا صدر زاده و هادی علیی به 
طرفیت آقایان 1- حسن ورمزیاری 2- چنگیز عطار خطایی به خواسته مطالبه مبلغ285/000/000 ریال بابت اصل طلب به عالوه کلیه هزینه 
های دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه وفق قرار داد تنظیمی حسب اعالم وکیل خوهان بمیزان 27 درصد با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی کپی  مصدق قرار داد منعقده فیمابین طرفین که در راستای قانون عملیات بانکی بدون رباتنظیم یافته و در آن خوانده در 
ردیف اول به عنوان وام گیرنده و خوانده دیگر به عنوان ضامن مفاد  قرار داد از جمله بازپرداخت اصل وام و نیز جرائم دیر کرد پرداخت براساس 
نرخ توافقی راقبول نموده اند و باالخره  باتوجه به اینکه خواندگان حاضر نشده اند دفاعی در ماهیت امر یا ایراد وتکذیبی نسبت به مستندات 
دعوی خواهان بعمل نیاورده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول برصحت تش��خیص داده به اس��تناد ماده واحده قانون الحاق درتبصره 2 
بماده15 اصالحی مدنی قانون عملیات بانکی بدن ربامصوب 76/11/29 ومواد 220و 219و 183و 10و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 515و 
519و522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان رامتضامنا بپرداخت 1- مبلغ 285/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و 2- مبلغ 5/875/000 
ریال از بابت هزینه دادرسی و 3- مبلغ 8/040/000 ریال از بابت حق الوکاله ونیز خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ توافقی 27 درصداز تاریخ 
تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم همگی درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی دراین دادگاه وپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
3365 رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین 
مشخصات طرفین خواهان بانک مهر اقتصاد موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان سابق محل اقامت کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل 
روبروی مسجد امام سجاد ع اداره سرپرستی استانهای تهرا ن و البرز تلفن :2-02632219021 خوانده 1- جعفر  جواهری نام پدر علی سن 
31 ش��غل کاس��ب محل اقامت نظر آباد خ مدرس غربی فروش��گاه جام جم 2- نوراله نوری خیرانه سن 36 شغل کلید ساز محل اقامت نظر 
آباد خ آیت اله طالقانی کلید سازی نوری وکیل  سعید محمدی نام پدر نصرت سن 27 شغل نماینده حقوقی محل اقامت به آدرس خواهان 
09353196615 خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
چک 053042 عهده بانک تجارت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم لغایت اجرای کامل مفاد حکم صادره و جمیع خسارات وارده دادرسی 
وحق الوکاله نماینده حقوقی و بدوا صدور قرار تامین خواسته مدارک 1- تصویر مصدق پشت و روی چگ وگواهینامه عدم پرداخت 2- تصویر 
مصدق  سندمثبت سمت 3- معرفی نامه نماینده حقوقی شرح دادخواست احتراما به استحضارعالی میر ساند خوانده ردیف اول اقدام بصدورچک 
شماره 053042 عهده بانک تجارت نموده و متعاقبا خواندگان ردیف دوم باامضا شهر چک مذکور ضمانت باز پرداخت وجه آنرا تقبل نموده اند 
باعنایت به عدم پرداخت وجه چک  موصوف در سررسید  معین و برگشت آن حسب گواهینامه ی عدم پرداخت پیوستی و از آنجا که وجود 
چک در ید خواهان داللت براشتغال ذمه مدیونین دارد مستند به مواد 2و3 قانون صدور چک مصوب 1355 واصالحات بعدی ومادتین 315 
و249 قانون تجارت 19و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی برمحکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران خسارت وارده اعم ازهزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده  حقوقی  موضوع قانون اجازه 
پرداخت 50 حق الوکاله وصولی به نمایندگان  قضایی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه  صادره را 
مستدعیست مضاف اینکه مستند به ماده ی 108 قانون آ د م بدواتتقاضای صدور قرار تامین خواسته ونظر به فوریت امر اجرای آنرا قبل از ابالغ 

مستندا به ماده ی 117 قانون مارالذکر خواستار است .
337  دبیرحوزه اول شورای حل اختالف نظر آباد 

آگهی فقدان سندمالکیت 
آقای امیر علی مشکات فر وکالتا ازطرف  خانم فریبا قربان دائی باوکالتنامه شماره 48911-92/7/12 سفارت جمهوری اسالمی ایران الهه 
و باتسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 2456 مورخ 92/4/24 دفتر اسناد رسمی شماره 1030 تهران طی درخواست وارده 12167 مورخ 
92/4/24 با اعالم اینکه سند مالکیت یک سهم از هفت سهم از دو دانگ از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمساحت 84/5 
متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره پالکهای 55 فرعی از 958 3- اصلی مفروز از پالک 6 فرعی  از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران 
ذیل ثبت 114182 صفحه 462 دفتر جلد 786 امالک طی شماره چاپی 230924 بنام خانم فریبا قربان  دائی ثبت صادر وتسلیم گردیده 
است بعلت اسبابکشی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی  سند مالکیت پالک مذکور رانموده است دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
اصالحی 80/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می شود تاچنانچه  شخص یااشخاصی مدعی انجام معامله  در اصل آگهی به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا ء مهلت مقرر و عدم وصول  اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله 

ارائه نگردد طبق مقررات المثنی سندمالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .
114128 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر عج تهران 

برگ دادخواست به دادگاه نخستین 
مشخصات طرفین نام بانک مهر اقتصاد موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان محل اقامت کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل روبروی 
مس��جد امام س��جاد ع اداره سرپرستی استانهای تهرا ن و البرز تلفن2 -02632219021 خوانده 1- میرایوب موسوی نام پدر میر احمد سن 
45 شغل کاسب  محل رسالت خ آیت اله کاشانی بهارستان34 پ 36 2- حسین عبدالهی نام پدر نصرت سن 27 شغل کاسب محل اقامت 
نظر آباد محله رسالت  خ آیت اله کاشانی مرغ و ماهی عبدالهی وکیل سعیدمحمدی نام پدر نصرت شغل نماینده حقوقی به آدرس خواهان 
09353196615 خواسته تقاضای رسیدگی و صدور مبنی بر حکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت چک 
911954 عهده بانک تجارت وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم لغایت اجرای کامل مفاد حکم صادره وجمیع خسارات وارده دادرسی وحق 
الوکاله  نماینده حقوقی وبدوا صدور قرار تامین خواسته مدارک 1- تصویر مصدق پشت و روی چک گواهینامه عدم پرداخت 2- تصویر مصدق 
س��ند مثبت سمت3- معرفی نامه نماینده حقوقی شرح دادخواس��ت احتراما به استحضارعالی میر ساند خوانده ردیف اول اقدام بصدورچک 
شماره 911954 عهده بانک تجارت نموده و متعاقبا خواندگان ردیف دوم باامضا شهر چک مذکور ضمانت باز پرداخت وجه آنرا تقبل نموده اند 
باعنایت به عدم پرداخت وجه چک  موصوف در سررسید  معین و برگشت آن حسب گواهینامه ی عدم پرداخت پیوستی و از آنجا که وجود 
چک در ید خواهان داللت براشتغال ذمه مدیونین دارد مستند به مواد 2و3 قانون صدور چک مصوب 1355 واصالحات بعدی ومادتین 315 
و249 قانون تجارت 19و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی برمحکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت 
مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران خسارت وارده اعم ازهزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده  حقوقی  موضوع قانون اجازه 
پرداخت 50 حق الوکاله وصولی به نمایندگان  قضایی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه  صادره را 
مستدعیست مضاف اینکه مستند به ماده ی 108 قانون آ د م بدواتتقاضای صدور قرار تامین خواسته ونظر به فوریت امر اجرای آنرا قبل از ابالغ 

مستندا به ماده ی 117 قانون مارالذکر خواستار است .
338 دبیرحوزه اول شورای حل اختالف نظر آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان جالل خرم دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم پیغامی نالوس واسماعیل پیغامی نالوس ومصطفی پیغامی نالوس و رحمان 
پیقامی نالوس و سلیمان پیقامی و زلیخا پیغامی نالوس و مریم پیغامی  نالوس وکافیه پیغامی نالوس وحلیمه پیغامی نالوس  ونازنین پیغامی 
نالوس و زهراپیغامی نالوس و بیگم رحیمی واهالی شهر نالوس واداره ثبت اسناد وامالک اشنویه  به خواسته افزاز ملک تقدیم دادگاه های مومی 
شهرس��تان اش��نویه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان  اشنویه واقع در شهرستان اشنویه 
انتهای بلوارمعلم ارجاع و به کالسه 9209984420101030 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 92/12/17 ساعت 11 تعیین شده است به 
علت اینکه یکی از خواندگان  اهالی شهر نالوس می باشد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب  در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی  واطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضرگردد 

ضمناهزینه نشر آگهی برعهده خواهان می باشد .
3372 منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اشنویه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده 921468 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله  بدینوسیله به آقای محمود رخشانی فرزندسیاه خان مجهول 
المکان اخطار می گردد خواهان احمد رخشانی دادخواستی به طرفیت شما وغیره به خواسته اثبات نسبت وسپس  حکم به صدور شناسنامه 
به لحاظ مجهول المکان به دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وجری تشریفات 
قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدوراخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان می باشند لذا مستندا به ماده 73 قانون 
دادرسی مدنی مراتب در یکنوبت در یکی از روزنامه  کثیراالنتشار درج می گرد تاخوانده در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
کالله حاضر ونس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم واخطاریه را دریافت نموده و درجلسه دادرسی که به روز یک شنبه تاریخ 92/12/18 ساعت 

11 صبح تعیین شده است جهت رسیدگی  شرکت نمایید چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود .
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله  

آگهی
بدینوسیله آقای یحیی فعال مقانلو فرزند اهلل وردی به شماره شناسنامه صادره از پارس آباد متولد 61 باتهام حمل 
و نگهداری و ارسال 161290 کیلوگرم تریاک تحت تعقیب این دادسرا می باشد و فعال مجهول المکان هستند ابالغ می 
گردد جهت رسیدگی به اتهام فوق حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی خود را به شعبه دهم بازپرسی دادسرای 
انقالب اسالمی تهران به نشانی خیابان دکتر شریعتی اول خیابان معلم معرفی نمایند بدیهی است در غیر اینصورت برابر 

مقررات به پرونده مربوط غیابا رسیدگی خواهد شد.
112250 بازپرس شعبه دهم دادسرای انقالب اسالمی تهران – ناحیه بیست

آگهی ابالغ رای
حسب محتویات پرونده کالسه 92/تا/65444 در خصوص پالک ثبتی 79/1653 بخش 11 تهران مطابق دادنامه 
بدوی شماره 9209970260600867 مورخ 92/10/15  تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم گردیده و حکم مقتضی به نفع 
ستاد اجرایی فرمان امام ره صادر شده رای دادگاه غیابی است و از تاریخ ابالغ قانونی ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی 
خواهد بود النهایه با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بدینوسیله مراتب از 
طریق نشر این آگهی به نامبرده  و یا وکیل قانونی وی اعالم و ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب را حداکثر 
ظرف مدت مقرر به شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند.
112253 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی
نظر به اینکه در خصوص نامبردگان به شرح ذیل الذکر به کالسه 92/تا/65922  پرونده ای در این دادگاه مطرح 
رس��یدگی می باشد بدینوس��یله به وراث به نامبردگان ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این 
آگهی خود را به شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی اول معلم معرفی نماید پس از انقضا مهلت 
غیابا به پرونده موصوف رسیدگی خواهد شد. صفورا القانیان فرزند آندره ش ش 64262 اصفهان 2- دزیره القانیان فرزند 

نعمت اله ش ش 2542 تهران 3- کرولین القانیان فرزند نعمت اله 
112254 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی ابالغیه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 27093/90/ حد پروانه بهرامی  نسبت به دادنامه شماره 9209970260600830 
مورخ 92/9/11  اعتراض نموده و آقای ملک شلموطوطی فرزند ایوب  بعنوان تجدیدنظرخوانده مورد مخاطب قرار داده 
بعلت مجهول المکان بودن نامبرده ) تجدیدنظرخوانده( بدینوسیله مراتب به مشارالیه ابالغ می گردد تا ظرف مدت ده 
رو زاز تاریخ نشر آگهی ضمن حضور در شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدا خیابان 
معلم نسبت به اعالم آدرس محل اقامت ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن اقدام و چنانچه مطلبی دارید به 

این دادگاه گزارش نمایید.
112255   مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی ابالغیه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 90/تا/64912 سیاوش پاکزاد و غیره نسبت به دادنامه شماره 9209970260600822  
مورخ 92/7/21  مورخ 91/10/2 اعتراض نموده و آقای رضا – نازنین موتممنی3- همایون بصیر قائمی  فرزند  س��ید 
محمد  بعنوان تجدیدنظرخوانده مورد مخاطب قرار داده بعلت مجهول المکان بودن نامبردگان ) تجدیدنظرخواندگان( 
بدینوس��یله مراتب به مش��ارالیها ابالغ می گردد تا ظرف مدت ده رو زاز تاریخ نشر آگهی ضمن حضور در شعبه ششم 
دادگاه انقالب اس��المی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدا خیابان معلم نسبت به اعالم آدرس محل اقامت ودریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن اقدام و چنانچه مطلبی دارید به این دادگاه گزارش نمایید.
112256  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده 92.26-921125 آقای حسن عبدی از طرف این شعبه به اتهام مزاحمت و تخریب تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا مراتب در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری  به نامبرده ابالغ 
میشود تا ظرف یک ماه از تاریخ این نشر آگهی در شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 

شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار،  اقدام قانونی معمول خواهد شد.   
18308-  شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده 92.26-921106 آقای محمد پورعباس فرزند: احمد از طرف این ش��عبه به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو 
از حیث جنبه عمومی بزه  تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا مراتب در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری  به نامبرده ابالغ میشود تا ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی در شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار،  اقدام قانونی معمول خواهد شد.   

18309-  شعبه 26 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز
 دادنامه

ش��ماره دادنامه: 9209974115400876 ش��ماره پرونده: 9109984115400771 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910830 تاریخ تنظیم: 
1392.10.30 خواهان: ش��رکت تولیدی ارد تبریزکار به ریاس��ت هیئت مدیره اقای قادر چنگیزی مهربانی و مدیرعاملی ناصر لطفی کوکیا با 
وکالت خانم فرناز رئیسی راد به نشانی: چهارراه شهید بهشتی )منصور سابق( بطرف حافظ- نبش کوچه سیدلر- ساحتمان باراما- طبقه 3 واحد 
11 خواندگان: 1- آقای امیر شعرباف آذری با وکالت حسن عباس زاه خونیقی به نشانی: تبریز- ولیعصر- جنب کالنتری 17 ساختمان رز ط 
2 دفتر هفته نامه نظارت 2- آقای حبیب حسین زاده به نشانی: تبریز- قراملک- خیابان شهید همراه- سوم همراه- پ 59 خواسته: مطالبه 
طلب از بابت برداشتهای غیرقانونی از وجوه متعلق به شرکت ناشی از ازتکاب جرایم با احتساب خسارات تاخیر تادیه به انظمام کلیه خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل رای دادگاه: در خصوص دعوی وکیل خواهان خانم فرناز رئیسی راد وکیل شرکت تولیدی 
آرد تبریزکار )سهامی خاص( به شماره ثبت:1118 با مدیریت عاملی اقای ناصر لطفی کوکیا به طرفیت خواندگان آقایان: 1- امیر شعرباف آذری 
با وکالت آقای حسن عباس زاده اهری از خوانده موصوف و 2- حبیب حسین زاده به خواسته مطالبه مبلغ 1.674.756.400 ریال از خواندگان 
بابت برداشت های قانونی از وجوهات مربوط به شرکت تابش از ارتکاب جرایم به شرح دادخواست تقدیمی با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ رسمی تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم االجراء به انظمام کلیه خسارت ناشی از دادرسی اعم از هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل از بابت تسبیب با بررسی جامع محتویات و اوراق پرونده و اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی مضبوط در پرونده و 
وکیل خوانده ردیف اول و مالحضه دادنامه های بدوی و تجدید نظر صادره در خصوص اتهامات مشارالهما که تصویر انها ضمیمه پرونده است 
و لحاظ نظریه تقدیمی کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی منضم پرونده ونظریه 
تکمیلی هیئت کارشناسی و اینکه وکیل محترم خوانده ردیف اول علیرغم ارسال اخطاریه مشخصات دقیق و کامل چهار فقره چک مورد ادعای 
خویش را به دادگاه و هیات کارشناسی ارائه نکرده است و با عنایت به اقاریر خوانده ردیف اول در خصوص قسمتی از دعوی خواهان لذا دعوی  
را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد 519-198-522 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 9-11 از 
قانون آئین دادرسی کیفری خواندگان را مشترکا و علی السویه به پرداخت 1.674.756.400ٍ ریال بابت اصل خواسته و از بابت تسبیب و قاعده 
الضرر به پرداخت هزینه دادرسی دعوی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت 7.350.000 ریال حق الزحمه کارشناس بدوی و نیز 
خواندگان را با توجه به فراهم بودن شرایط و موجبات پرداخت خسارت تاخیر تادیه به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه دین از تاریخ تقدیم 
دادخواست )مطالبه داین( تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد با محاسبه واحد 
اجرای احکام مدنی جملگی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.  
م الف 18311- رئیس شعبه 22 دادگاه حقوقی تبریز- شریفی

 آگهی ابالغ دادنامه به محکوم علیهم آقای محمدجواد و بهجت مختاری معماری 
ش��ماره نامه: 9210114111201065 ش��ماره پرون��ده: 8909984111200819 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890819 تاریخ 
تنظیم: 1392.11.05 به اطالع محکوم علیه فوق الذکر میرس��اند برابر درخواس��ت خواهان آقای صمد حمدانی پرونده کالس��ه: 
890819.12/ ح در خصوص محکومیت ش��ما مبنی بر حکم بر ابطال معامله نس��بت به سهم مشاعی خواهان از پالک 480-481 
و هزین��ه دادرس��ی متس��اویا و حق الوکاله به و پرداخت نیم عش��ر دولتی ریال در حق صندوق دولت موض��وع دادنامه در پرونده 
مذکور رای صادر ش��ده و مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار جهت ابالغ به ش��ما آگهی میش��ود و رای صادره  نس��بت به  
ش��ما غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان اذربایجانشرقی میباشد. 
18312-  مدیردفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- خدائی

آگهی ابالغ دادنامه به محکوم علیه آقای فیض علی حسنی 
ش��ماره نام��ه: 9210114111201049 ش��ماره پرون��ده: 9209984111200272 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920356 تاریخ تنظیم: 
1392.10.28 به اطالع محکوم علیه فوق الذکر میرس��اند برابر درخواس��ت خواهان آقای پرویز فیروز س��االری پرونده کالسه: 920356.12/ 
ح در خصوص محکومیت شما حکم بر محکومیت به پرداخت 250816000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 5202000 ریال و حق الوکاله به 
مبلغ 7219580 ریال و تاخیر تادیه صادر ش��ده و مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار جهت ابالغ به ش��ما آگهی میشود و رای صادره  
نسبت به  شما غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان اذربایجانشرقی میباشد. 
18313-  مدیردفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- خدائی

 متن نامه
ش��ماره نام��ه: 9210114111201045 ش��ماره پرون��ده: 9209984111200491 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920626 تاریخ تنظیم: 
1392.10.26 آگه��ی اب��الغ اجرائیه به محکوم علیه آقای حکمت عجبی فرش��باف و عارفه موس��ویان نژاد و آرش وثوق��ی و آرش ابوصالح، 
به اطالع خوانده فوق الذکر میرس��اند برابر درخواس��ت خواهان صندوق تعاون کش��ور پرونده در خصوص محکومیت شما مبنی بر پرداخت 
مبلغ70.000.000 ریال و هزینه دادرس��ی به مبلغ 1351100 ریال و حق واخواس��ت به میزان دو درصد و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت موضوع دادنامه در پرونده اجرائیه صادر شده مراتب مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه  محلی جهت 
ابالغ به خوانده آگهی و مفاد اجرائیه ده روز پس از نشر آگهی به موقع اجرا گذاشته میشود چنانچه حین عملیات اجرائی  ابالغ یا اخطار دیگری 
به محکوم علیه الزم شود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه نامبرده محل اقامت خود را کتبا اطالع دهی و ضمنا اجرای حکم منوط به معرفی ضامن 

معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود. 
18314-  مدیردفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- خدائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش��ماره درخواست: 9210464111800025 ش��ماره پرونده: 9209984111800880 شماره بایگانی شعبه: 921186 تاریخ تنظیم: 
1392.11.01 خواهان: خانم گلی انوری زاده  فرزند: زاید تبریز-خ شهید قره باغی سه راهی بهشتی- بن بست سعیدی پ 30 خوانده: علی 
عبدی فرزند: باالجا )مجهول المکان( خواسته: تقاضای طالق به درخواست خواهان پس از ارجاع دادخواست به شعبه 18 حقوقی )خانواده( و 
ثبت به کالسه: 921186 و به تاریخ 92.12.17 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
دستور ریاست محترم دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی شده تا خوانده با اطالع از موضوع 
به دفتر دادگاه مراجعه نموده و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در روز رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر شود و اال دادگاه رسیدگی 

غیابی نموده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
م الف 18315- مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی )خانواده( تبریز- زواری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای س��هراب فرجی با وکالت آقای عوض عبدالهی ش��کایتی علیه آقای راشد احمدی مهمان به اتهام کالهبرداری تقدیم که پرونده به 
کالسه: 920623 ثبت و به تاریخ 1392.12.26 روز دوشنبه ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن متهم/ 
حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی کیفری یک نوبت اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی منتشر تا متهم با مراجعه 
به دفتر دادگاه و دریافت احضاریه در موعد مقرر فوق در دادگاه حاضر و یا الیحه دفاعیه خود را کتبا به دادگاه ارسال نماید واال وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و از طرف دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  شد.    
م الف 18316- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه جزائی تبریز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای علیرضا نبی حبیب شکایتی علیه آقای صادق کوره پزاصل فرزند: اصغر به اتهام خیانت در امانت تقدیم که پرونده به کالسه: 920609 
ثبت و به تاریخ 1392.12.25 روز یکش��نبه س��اعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن متهم/ حسب دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی کیفری یک نوبت اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی منتشر تا متهم با مراجعه به دفتر دادگاه 
و دریافت احضاریه در موعد مقرر فوق در دادگاه حاضر و یا الیحه دفاعیه خود را کتبا به دادگاه ارسال نماید واال وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و از طرف دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد  شد.    
م الف 18317- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه جزائی تبریز

آگهي ابالغ
شماره ابالغیه: 9210104110707290 شماره پرونده: 9209984110700386 شماره بایگانی: 920408 تاریخ تنظیم: 1392.10.30 
خواهان ها: موسسه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت سیدامین جوادی  دادخواستی به طرفیت خواندگان: بهمن نوربخش- محمد اختری- 
رضا نعمتی و قرنی شوقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان تبریز  نموده که جهت رسیدگي به شعبه 7 دادگاه 
عمومي حقوقي دادگستري شهرستان تبریز واقع در تبریز- ابتداي سرباالئي ولیعصر- دادگستري کل استان آذربایجان شرقي ارجاع و به کالسه 
پرونده: 9209984110700386  ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1393.01.17 ساعت 10:00 تعیین شده است.  به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جرایدکثیر االنتشار آگهي میشود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف 18317)تکراری(- مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومي )حقوقی( تبریز

)آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي(
در خصوص دادخواست آقاي محمود دباغی فرزند: قاسم بطرفیت: 1- محمدباقر دباغی2- ناهیده دباغی 3- خانم سلطان دباغی 4- حسنبه 
دباغی 5- طیب کندرودی به خواس��ته تقاضای تحریر ترکه که به ش��وراي حل اختالف حوزه 23 به آدرس تبریز-شهرک باغمیشه- خیابان 
موالنا- مجتمع شورای حل اختالف امام خمینی، ارجاع گردیده و تحت کالسه 920711 ثبت شده است.  روز دوشنبه مورخ 1392.12.26 
ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگي تعین شده است و خوانده در آدرس اعالمی خواهان شناخته نشده لذا حسب تقاضای خواهان و تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود. خوانده از تاریخ آگهی ظرف 20 روز به محل شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حضور به هم 

رساند. ضمنا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن 20 روز خواهد بود. 
برگ بازجوئی و صورتمجلس

 شاکی: محمود دباغی با وکالت قادر سیفی متشکی عنه: 1- محمدباقر2- ناهیده3- خانم سلطان4- حسنیه دباغی 5- طیب کندرودی 
موضوع: تحریر ترکه تاریخ: 1399.11.05 شعبه 23 پرونده: 920711 بتاریخ نهم بهمن ماه سال نودو دو در وقت فوق العاده جلسه شورای حل 
اختالف تشکیل است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحضه میشود که محمود دباغی به استناد گواهی فوت و انحصار وراثت درخواست 
تحریر ترکه اموال غیر منقول مرحوم آقای قاسم دباغی را نموده است. با توجه به درخواست به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.  
قرار تحریر ترکه: نظر به اینکه خواهان با استناد گواهی فوت و انحصار وراثت درخواست تحریر ترکه اموال غیر منقول را کرده است و بنابراین با 
احراز نسبت متقاضی و فوت متوفی مستندا به مواد 206 قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه اموال غیر منقول متوفی را صادر و اعالم می نماید. 

تحریر ترکه مطابق مقررات و توسط اعضایی از شورا اجرا خواهد شد.  
م الف 18318- قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی تبریز– علیلو

  دادنامه
ش��ماره دادنامه: 9209974111000929 ش��ماره پرونده: 9209984111000411 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920499 تاریخ تنظیم: 
1392.09.09 پرونده کالس��ه: 9209984111000411 ش��عبه 10 دادگاه عومی حقوقی تبریز دادنامه ش��ماره: 9209974111000929  
خواهان:آقای میرفتاح موسوی اقدم با وکالت آقای محمدتقی گهرنیا بنشانی: خ امام روبروی مسجد ساالر ساختمان سبالن طبقه 6 واحد 601  
خواندگان: 1- آقای حسن پارسائی گلزار 2- آقای محمود فتاح زاده بقائی همگی به نشانی: مجهول المکان  خواسته : الزام به تنظیم سندرسمی 
ملک گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی  مبادرت به انشاءرای 
مینماید. رای دادگاه:در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای میرفتاح موسوی اقدم با وکالت اقای محمدتقی گهرنیا به طرفیت خواندگان 
اقایان: 1- محمود فتاح زاده بقائی 2- حسن پارسائی گلزار به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
یکباب خانه بشماره پالک ثبتی: 37 فرعی از 6553و6564و6566و1/6597 و 6772 واقع در بخش 4 تبریز، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی 
است موکل وی در مورخه: 1372.7.1 اقدام به ابتیاع ششدانگ یکباب منزل مسکونی با منضمات ثبتی فوق از خوانده ردیف دوم نموده و خوانده مذکور 
نیز از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است. و در مبایعه نامه ها خوانده ردیف اول متعهد به تنظیم سند به نام خوانده ردیف دوم گردیده و مشارالیه نیز متعهد 
به تنظیم سند به موکل گردیده است و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکرده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته را دارد. دادگاه نظر 
به ضمائم دادخواست و اینکه خواندگان علیرغم اخطار و ابالغ صحیح در جلسه رسیدگی حضور بهم نرسانده اند از طرفی حسب استعالم ثبتی مالکیت 
و سابقه ثبتی به نام خوانده ردیف اول میباشد النهایه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده 198-519 از قانون ائین دادرسی 
مدنی و مواد 219-220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه و پرداخت مبلغ 263.000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تحدید نظر استان می باشد. 
م الف 18319- رئیس  شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز- عزیزی

 آگهی ابالغ احضاریه متهم
درخواس��ت: 9210464119800021 ش��ماره پرون��ده: 9209984119801057 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 921316 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03 اقای یاشار جسور فرزند: احمد به عنوان متهم به اتهام کالهبرداری، تحت تعقیب بوده و پرونده به کالسه بایگانی: 921316.24 
د در شعبه 24 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز ثبت و در جریان رسیدگی می باشد. و نظر به متواری بودن مشارالیه و به استناد ماده 
115 قانون ائین دادرسی کیفری یک بار در روزنامه کثیراالنتشار اگهی میشود تا نامبرده ظرف یک ماه پس از انتشار اگهی در جلسه رسیدگی 

حاضر در غیر اینصورت شعبه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
18320- مدیر دفتر شعبه 24 دادسرای عمومی و انقالب تبریز- بابازاده

 متن آگهی احضار متهم
ش��ماره ابالغیه: 9210104117201414 ش��ماره پرونده: 9209984117200919 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920998 تاریخ تنظیم: 
1392.11.01 در پرونده کالسه: 9209984117200919 این شعبه بهرام نصیری  به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری  به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  
م الف 18321- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادسرای عمومی و انقالب تبریز- توحید ورمزیاری

آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464115900002 ش��ماره پرونده: 9209984115901182 شماره بایگانی شعبه: 921257 تاریخ تنظیم: 
1392.11.02 در پرونده کالسه: 921257-*ب3 اقایان  رمضان صدقی الوندی فرزند: یعقوب و ارسالن میرزابابایی فرزند: محمدحسین برعلیه 
آقای محمد صدقی الوندی فرند: یعقوب شکایتی مبنی بر به ترتیب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد 
مزاحمت تلفنی، تقدیم شعبه سوم بازپرسی نموده است و بتاریخ 92.12.12 ساعت 9:00 صبح وقت رسیدگی تعیین با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و به تجویز مادتین 115-180 از قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1381.11.09 این شعبه 
اقدام به نشر اگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه ها می نماید تا متهم در وقت مقرر رسیدگی در شعبه سوم بازپرسی حاضر ادای توضیح 

نماید در غیر اینصورت این بازپرسی در خصوص موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف 18322- مدیر دفتر شعبه سوم بازپرسی تبریز- ایزدخواه

 متن آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464126900043 ش��ماره پرونده: 9209984126900111 شماره بایگانی شعبه: 920122 تاریخ تنظیم: 
1392.11.01 نظر به اینکه در پرونده کالسه: 9209984126900111 این شعبه آقای حمیدرضا رضا زاده شهیر فرزند: اکبر، به اتهام قاچاق 
ارز- خرید و فروش دالر، تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری  به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  
م الف 18323- بازپرس شعبه 19 دادسرای عمومی و انقالب تبریز- صمدی

 متن آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464126900044 ش��ماره پرونده: 9209984126901149 شماره بایگانی شعبه: 921280 تاریخ تنظیم: 
1392.11.02 نظر به اینکه در پرونده کالسه: 9209984126901149 این شعبه آقای عباس آذربیگ فرزند: یوسف، به اتهام کالهبرداری، 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری  به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  
م الف 18324- بازپرس شعبه 19 دادسرای عمومی و انقالب تبریز- صمدی

آگهی احضار متهم
شماره درخواس��ت: 9210464121600018 ش��ماره پرونده: 9209984121600686 شماره بایگانی شعبه: 920752 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 آقای  مهدی برنا  فرزند: صالح به عنوان متهم تحت تعقیب است، نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
مشارالیه ممکن نگردیده، لذا به تجویز  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در مدت یکماه پس از انتشار اگهی در 
یکی از جراید کثیراالنتشار در محل شعبه 16 بازپرسی در جهت دفاع از خود در برابر اتهامات وارده دفاع  نماید در غیر اینصورت شعبه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف 18325- مدیردفتر شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب تبریز- محمدرضا پناهی

آگهی احضار متهم
شماره درخواس��ت: 9210464121600017 ش��ماره پرونده: 9209984121600612 شماره بایگانی شعبه: 920673 تاریخ تنظیم: 
1392.10.28 خانم خدیجه عبداهلل زاده فرزند: علی به عنوان متهمه تحت تعقیب است، نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت مشارالیه ممکن نگردیده، لذا به تجویز  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در مدت یکماه پس از انتشار 
اگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار در محل شعبه 16 بازپرسی در جهت دفاع از خود در برابر اتهامات وارده دفاع  نماید در غیر اینصورت شعبه 

غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف 18326- مدیردفتر شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب تبریز- محمدرضا پناهی

آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464121600019 ش��ماره پرونده: 9209984121600804 شماره بایگانی شعبه: 920880 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 خانم پریا کریم زاده فرشبافیان فرزند: محمدرضا به عنوان متهم به اتهام فریب در ازدواج، تحت تعقیب است، نظر به اینکه ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت مشارالیه ممکن نگردیده، لذا به تجویز  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا در مدت یکماه پس از انتشار اگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار در محل شعبه 16 بازپرسی در جهت دفاع از خود در برابر اتهامات 

وارده دفاع  نماید در غیر اینصورت شعبه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف 18327- مدیردفتر شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب تبریز- محمدرضا پناهی

 آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464118100064 ش��ماره پرونده: 9209984118100764 شماره بایگانی شعبه: 920987 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه: 920987.7 د، متهمان مجتبی و هادی عالمیان هر دو فرزند: نصراله، از طرف این ش��عبه به 
اتهام مشارکت در سرقت تحت تعقیب است. و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا در اجرای  ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف 18328- دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب تبریز- ندرتی کلوانق
آگهی احضار متهم

ش��ماره درخواست: 9210464118100064 ش��ماره پرونده: 9209984118100764 شماره بایگانی شعبه: 920987 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه: 920987.7 د، متهمان مجتبی و هادی عالمیان هر دو فرزند: نصراله، از طرف این دادس��را به 
اتهام مشارکت در سرقت تحت تعقیب است. و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، لذا در اجرای  ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف 18329- دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب تبریز- ندرتی کلوانق
 متن آگهی احضار متهم

ش��ماره ابالغیه: 9210104127000831 ش��ماره پرونده: 9209984127000679 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920828 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 در پرونده کالسه: 9209984127000679 این شعبه آقای امیرمحمد امینی ورضا خدابخشی به اتهام سرقت اینترنتی از جساب 
بانکی، تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون ائین  دادرسی دادگاهای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )مورخه: 1393.01.18 ساعت 10:00( جهت دفاع از اتهام انتسابی 

دراین شعبه حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد امد. 
م الف 18330- مدیردفتر شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب تبریز- شکرزاده آرباطان

آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464119300089 ش��ماره پرونده: 9209984119301163 شماره بایگانی شعبه: 921535 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 نظر به اینکه در پرونده کالسه: 921535 دادیاری 19 شبنم باقرپور از طرف این دادسرا به اتهام موجود در پرونده، تحت تعقیب 
است. و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای  ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه نوزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز جهت پاسخگوئی به اتهام 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف 18331- دادیار شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقالب تبریز- فاتحی

آگهی احضار متهم
شماره درخواس��ت: 9210464119300090 ش��ماره پرونده: 9209984566701461 شماره بایگانی شعبه: 921533 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 نظر به اینکه در پرونده کالسه: 921533 دادیاری 19 اقای یعقوب چوبدار فرتاش از طرف این دادسرا به اتهام موجود در پرونده، 
تحت تعقیب است. و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای  ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نوزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز جهت پاسخگوئی 

به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف 18332- دادیار شعبه نوزدهم دادسرای عمومی و انقالب تبریز- فاتحی

آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464118500045 ش��ماره پرونده: 9209984118500797 شماره بایگانی شعبه: 921028 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03 بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 115 قانون ائین دادرسی کیفری به متهم لیال حسین نسب فرزند: زلفعلی ابالغ می گردد که 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر اگهی جهت دفاع از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای مهدی فرمانی در این شعبه حاضر شوید. و اال وفق 

ماده 180 قانون ائین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
م الف 18333- دفتر شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز- جباروند

آگهی احضار متهم
ش��ماره درخواست: 9210464118500044 ش��ماره پرونده: 9209984118501000 شماره بایگانی شعبه: 921274 تاریخ تنظیم: 
1392.11.02 بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 115 قانون ائین دادرسی کیفری به متهم علیرضا آبساالن فرزند: ... ابالغ می گردد که ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر اگهی جهت دفاع از اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به مصدومیت موضوع شکایت آقای علیرضا شمیع زاده در این شعبه 

حاضر شوید. و اال وفق ماده 180 قانون ائین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
م الف 18334- دفتر شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز- جباروند

آگهی ابالغ احضاریه متهم
درخواس��ت: 9210464119800022 ش��ماره پرون��ده: 9209984568101024 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 921315 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03 اقای علیرضا محمودی فرزند: مصطفی به عنوان متهم به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو، تحت تعقیب بوده و پرونده به کالسه 
بایگانی: 921315.24 د در شعبه 24 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تبریز ثبت و در جریان رسیدگی می باشد. و نظر به متواری بودن 
مشارالیه و به استناد مادده 115 قانون ائین دادرسی کیفری یک بار در روزنامه کثیراالنتشار اگهی میشود تا نامبرده ظرف یک ماه پس از انتشار 

اگهی در جلسه رسیدگی حاضر در غیر اینصورت شعبه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
18335- مدیر دفتر شعبه 24 دادسرای عمومی و انقالب تبریز- بابازاده

 پنج شنبه 
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آگهی



رای شعبه 
در خصوص اتهام آقایان 1- سعد بابکر زاده اقوام فرزند عبداله شغل راننده دایر بر حمل کاالی 
قاچاق 2- بهروز رضائی راشد فرزند علی اکبر شغل آزاد 3- حسین زینی نژاد فرزند عبداله شغل 
آزاد 4- علی احمدی فرزند رضا شغل آزاد 5- محمد کهوند فرزند احمد شغل آزاد 6- خانم هاجر 
حسین زاده برده دوزی فرزند احمد شغل خانه دار همگی دایر بر مباشرت در قاچاق کاال اعالمی 
طی گزارش شماره 0206049762/0318 مورخ 92/6/17 ایستگاه ایست و بازرسی توره و اعالم 
جرم ش��ماره 127/21/525/68/92/11655 مورخ 92/7/10 گمرکات استان مرکزی با عنایت به 
محتویات پرونده و نحو اظهارات و دفاعیات بالوجه متهمین به شرح متهم ردیف اول قبول حمل 
کاالهای مورد توقیف و معرفی مالکین کاالهای مذکور به شعبه متهمین ردیف دوم تا پنجم هر 
یک قبول مالکین یک دستگاه کولر گازی و ارائه فاکتور خرید و متهم ردیف ششم قبول مالکیت 
دو دستگاه ماشین ظرفشویی بوش و ارائه فاکتور خرید مالحظه می گردد که کلیه فاکتورهای ارائه 
شده توسط یک واحد صنفی در بانه صادر شده و البته کاالها به طور مجتمع و یک جا از خودروی 
حامل کشف گردیده اند که این موضوع مباشرت متهمین دوم تا ششم در قاچاق کاالهای مورد 
توقیف را تصدیق و از این حیث بلحاظ بند 1 ماده 113 قانون جدید امور گمرکی مصوب س��ال 
1390 اتهام وارده به ایشان را ثابت و مسلم می نماید فلذا متهم ردیف اول آقای سعد بابکر زاده 
با اس��تناد به ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز نامبرده را به 
پرداخ��ت مبلغ 10/000/000 ریال جزای نق��دی در حق دولت محکوم و متهمین ردیف دوم تا 
ششم را با استناد به بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 
و ماده 8 همان قانون و استفس��اریه آن مصوب س��ال 81 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 2 
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عالوه بر ضبط  کاالهای 
توقیفی به نفع دولت به ترتیب متهمین را به پرداخت مبالغ 21/711/262 ریال – 23/572/226 
ریال – 21/711/262 ریال - 21/711/262 ریال – 27/672/658 ریال جزای نقدی در حق دولت 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره حضوری و قطعی می باشد دفتر محترم پرونده از آمار شعبه 

کسر و وفق مقررات اقدام گردد . بایگانی 9207000002 
4878 سعید نوراللهی – رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز 
گلوگاه توره

رای شعبه 
در خصوص اتهام انتس��ابی به آقایان 1- رسول رضائی فرزند بندر دایر بر حمل کاالی قاچاق 
2- جواد پور دالور فرزند جهانبخش 3- ابراهیم میرزائی فرزند صحبت 4- ناوخاص ملکی فرزند 
مهر علی 5- مهدی پور دالور فرزند جهانبخش 6- مهران واالئی فرزند صید محمد 7- س��لمان 
ملکی فرزند مهر علی همگی دایر بر قاچاق کاال به وکالت خانم علی آبادی با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شماره 893070604020119 مورخ 89/2/13 فرماندهی ایست و بازرسی گلوگاه توره و شماره 
127/21/525/39/89/1776 مورخ 89/2/14 و شماره 39/89/4960  مورخ 89/4/13 گمرکات استان 
مرکزی و نیز نحوه اظهارات و اقاریر صریح متهمین موصوف و اینکه متهم ردیف سوم الی آخر هر یک 
مالکیت یک دستگاه کولر را پذیرفته و متهم دوم مالک ما بقی کاالهای مکشوفه می باشد و نیز اینکه 
حامل به ایست ماموران توجهی نکرده و پس از تعقیب نیز کماکان به فرار خود ادامه داده که همگی 
حاکی از اطالع وی از قاچاق بودن کاالها بوده و اینکه نامبردگان هیچگونه مدارک مثبته گمرکی نسبت به 
کاالهای مکشوفه ارائه نکرده اند و توجها به جمیع اوراق پرونده شعبه اتهام انتسابی به آنان را محرز دانسته 
در رابطه با متهم ردیف اول با استناد به ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال 
و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص متهم ردیف دوم با استناد به بند ب ماده 2 قانون 
مذکور و بند الف ماده 29 قانون امور گمرکی ضمن صدور حکم به ضبط  کاالهای مکشوفه متعلق به 
ایشان به نفع دولت وی را به پرداخت مبلغ 59/107/642 ریال ) پنجاه و نه میلیون و یکصد و هفت هزار 
و ششصد و چهل و دو ( ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در رابطه با سایر متهمین 
نظر به اینکه ارزش ریالی هر یک از کولرهای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال می باشد با استناد به بند 
الف ماده 2 قانون صدر الذکر حکم به ضبط کاالهای مکشوفه متعلق به هر یک از آنان به نفع دولت 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر وفق 

مقررات اقدام فرمائید . بایگانی 9202000023 
4882 فالح - رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز گلوگاه توره

آگهی حصروراثت 
فرامرز مهدیخانی دارای شماره شناسنامه 526 به شرح دادخواست کالسه 1172/92/ح 8 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی مهدیخانی سروجهانی به شماره شناسنامه 29 در تاریخ 92/11/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به : آقای فرامرز مهدیخانی ش ش 526 پسر متوفی و خانم مبارکه مقدم ش ش 5 همسر متوفی و 
ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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 .
600 رئیس حوزه 8  شورای حل اختالف ابهر 

اصالحیه 
پیرو درج آگهی احضاریه منتش��ره در تاریخ 92/11/2 متهم پرونده محمد حس��ن برزونی فرزند رحمت اهلل صحیح می باش��د که بدین 

وسیله اصالح می گردد .

اصالحیه 
پیرو درج آگهی انحصار وراثت به شماره 96216 منتشره در تاریخ 92/11/1  در روزنامه حمایت نام متوفی کبری افشاری بدرلو صحیح 

می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد .

اگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح و دادخواست و ضمایم تجدید نظرخواهی به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
آقای شهرام دهخوارقانی

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای فرهاد کریمی  بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره: 9209974111001031 
موضوع پرونده کالس��ه: 910435 ش��عبه 10 حقوقی تبریز با عنایت به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقای ش��هرام دهخوارقانی و 
درخواست تجدیدنظر خواهان و دستور دادگاه محترم مطابق ماده 73 قانون ائین دادرسی مدنی مراتب در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می گردد 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به دفتر شعبه دهم حقوقی دادگستری تبریز رسید نسخه ثانی دادخواست 
تجدید نظر را تحویل گرفته و ظرف ده روز پاسخ خود را کتبا ارائه نماید. در غیر اینصورت دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی ابالغ شده 

محسوب و ظرف ده روز پس از نشر اگهی پرونده به دادگاههای تجدید نظر استان اذربایجانشرقی ارسال خواهد شد. 
م الف 18336- مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- روحانی

دادنامه 
شماره پرونده 3859139205000023 ش��ماره دادنامه 38601392000411 تاریخ صدور 
رای 1392/5/9 نام و مشخصات واخواه : آقای جالل دهقان فرزند علیمراد شغل راننده به آدرس 
برازجان خیابان ش��هید بهش��تی کوچه چهارم درب دوم س��مت چپ واخواسته : تقاضای نقض 
دادنامه ش��ماره 6 مورخ 90/2/8 این ش��عبه مبنی بر محکومیت ایشان به ضبط کاالی مکشوفه 
ب��ه نفع دولت و پرداخت مبلغ 1/115/635/500 ریال جریمه نقدی در حق دولت و 6 ماه اقامت 
اجباری در شهرس��تان دهدش��ت . شعبه رسیدگی کننده : شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دلیجان گردشکار : به تاریخ 91/6/12 در وقت فوق العاده 
جلس��ه شعبه مذکور به تصدی امضاء کننده ذیل تش��کیل پرونده کالسه صدر الذکر تحت نظر 
اس��ت مالحظه می شود سرپرست پلیس آگاهی انتظامی شهرستان دلیجان طی گزارش شماره 
82/63/89/0025 مورخ 89/4/27 به گمرکات اس��تان مرکزی اعالم کرده که در تاریخ 89/4/19 
طی بازرس��ی از کامیون ش��ماره 947 ع 32 ایران 63 به رانندگی آق��ای دهقان مقادیری کاالی 
قاچاق کشف نموده اند گمرک اراک پس از بررسی و ارزیابی کاالها مراتب را طبق شکوائیه شماره 
127/21/525/140/89/6679 مورخ 89/5/18 به دادسرای عمومی و انقالب دلیجان منعکس که 
پس از وصول ثبت و به ش��عبه بازپرس��ی ارجاع و در تاریخ 89/6/19 به این شعبه ارسال گردیده 
است شعبه پس از وصول پرونده و عدم حضور متهم در شعبه طی دادنامه واخواسته موصوف مبادرت 
به صدور حکم مقتضی کرده و سپس طی نیابت شماره 58/89 مورخ 90/2/12 از اداره محترم تعزیرات 
حکومتی برازجان درخواست نموده رای صادره را به ایشان ابالغ و وثیقه متناسب تودیع و در غیر اینصورت 
نامبرده را بازداشت نماید شعبه مجری نیابت دادنامه صادره را به وی ابالغ که به آن اعتراض کرده و یا 
تودیع وثیقه متناسب آزاد گردیده سپس در تاریخ 90/5/19 در این شعبه حاضر و اظهارات و دفاعیات 
ایشان اخذ شده نامبرده آقایان جواد جوکار و مهدی شاکر را به عنوان مالک کاالهای مکشوفه معرفی و 
شعبه طی نیابت شماره 58/89 مورخ 90/5/19 از تعزیرات حکومتی دشتستان درخواست نموده آنان 
را احضار و مفاد نیابت را در صورت قبول مالکیت کاالها در مورد آنان اجرا نماید لیکن علی اینکه رغم 
حامل خود موظف به راهنمایی و ارشاد ماموران جهت شناسایی افراد مورد ادعا شده با گذشت حدود 
یک سال ازتاریخ اعطای نیابت هیچگونه پاسخی به شعبه ارائه نشده و مالکیت افراد مورد ادعا بر کاالهای 
مکشوفه ثابت گردیده و حامل نیز عاجز از اثبات مالکیت افراد مورد ادعا بوده علی ایحال شعبه با عنایت 
به محتویات پرونده اتهام انتسابی به وی را محرز دانسته به دلیل اینکه دلیل و مدرکی که موجبات فسخ 
دادنامه واخواسته صدر الذکر را فراهم آورد از ناحیه واخواه به شعبه ارائه نشده شعبه دادنامه واخواسته 
مذکور را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده از 

آمار کسر و وفق مقررات اقدام فرمایند .
4883 شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی دلیجان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9209974110600769 شماره پرونده: 9209984110600219 شماره بایگانی شعبه: 920253 تاریخ تنظیم: 1392.09.04 
خواهان: اقای ضرغام زارع اسفنجانی به نشانی: تبریز- خ الله- کوچه نسیم پ17 خواندگان:1- اقای وحید حبیبی موالمحمود مجهول المکان2- اقای 
هادی محمدی به نشانی: تبریز- خ الله روبروی مدرسه شهید قنبری کوچه شهید نیکنام پ 50منزل هادی محمدی خواسته: مطالبه وجه گردش کار: 
پس از وصول پرونده و ثبت ان به کالسه فوق و تعیین وقت فوق العاده و جری تشریفات قانونی دادگاه ضمن ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی اقای ضرغام زارع اسفنجانی بطرفیت آقای وحید حبیبی موالمحمود و هادی محمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 58.500.000 از بابت وجه یک فقره چک به شماره : 977917 مورخه: 92.3.10 بر عهده بانک سپه به همراه مطالبه هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده اسناد و مدارک مندرج و چک استنادی خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک 
محال علیه و بقاء اصل الشه چک در ید خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه ذر دادگاه حاضر نشده و دلیل و مدرکی بر رد ادعای خواهان و 
مستندات ایشان و برائت ذمه خویش ارائه دادگاه ننموده اند دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آ.د. مدنی 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 58.500.000 ریال بعنوان اصل خواسته به همراه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول اصل وجه چک در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی است. 
م الف 18337- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تبریز- قادر پاشاپور

 دادنامه
ش��ماره دادنام��ه: 9209974112900741ش��ماره پرونده: 9209984119300235ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920769 تاریخ تنظیم: 
1392.11.03پرونده کالس��ه: 9209984119300235 ش��عبه 106 دادگاه عمومی )جزائی( دادگس��تری شهرستان تبریز دادنامه شماره: 
9209974112900741 گزارش دهنده: نماینده محترم دادستان تبریز متهم: اقای فرامرز حسین زاده به نشانی: ...  اتهام: غیب از مرخصی 
زندان گردشکار: پس از وصول کیفرخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه پس از جری تشریفات قانونی در وقت مقرر ختم  رسیدگی را اعالم 
و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه: در خصوص اتهام اقای فرامرز حسین زاده فرزند: فیروز بدون سایر مشخصات و فعال 
مجهول المکان، دایر بر غیبت از مرخصی زندان از فروردین ماه سال نود موضوع کیفرخواست مورخه: 92.6.1 صادره توسط دادسرای محترم 
عمومی و انقالب تبریز و گزارش اداره زندان تبریز، دادگاه با بررسی کلیه اواق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره وگزارش 
مذکور علیه متهم و مجموع تحقیقات معموله و اینکه متهم علیرغم احضار از طریق نشر اگهی در تحقیقات مقدماتی در جلسه رسیدگی دادگاه 
حاضر نشده و الیحه و دلیلی بر برائت خود اقامه و ارائه نکرده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع بزه انتسابی را 
وارد و ثابت تشخیص داده و با توجه به اینکه نامبرده حسب اعالم سوابق کیفری وی توسط اداره زندان تبریز دارای سابقه کیفری بوده و از جمله 
محکومیت وی به هفت سال و غیره که مجازات وی از نوع درجه چهار بوده که تا بحال بطور کامل اجرا نشده و بزه صدر الذکر نیز مجازاتش از 
نوع درجه شش می باشد. در نتیجه مجازات وی به لحاظ تکرار جرم مشمول ماده 137 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 می باشدو و نهایتا 
به استناد مواد 11-19-25-137-160 قانون مرقوم ماده 547 و تبصره آن از قانون تعزیرات مصوب 1375 مشارالیه را با لحاظ تشدید قانونی به 
تحمل نه ماه )9 ماه( حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه بوده و سپس ظرف مهلت بیست  روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان اذربایجانشرقی می باشد.
18338- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی تبریز- حسن عباسی

برگ اجرائیه
ش��ماره اجرائیه: 9210424111100208 ش��ماره پرونده: 9209984111100100 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920119 تاریخ تنظیم: 
1392.10.18 مشخصات محکوم علیه : 1- مهدی سمرقندی نام پدر: جواد نشانی: تبریز- خیابان عارف پالک 192 و 2- ابوالقاسم سمرقندی 
نام پدر: جواد نشانی: تبریز- خیابان عارف پالک 192و 3- مجید سمرقندی نام پدر: جواد نشانی: تبریز- خیابان عارف پالک 192 مشخصات 
محکوم علیه: 1- عبداله فرزین بنش��انی: مجهول المکان 2- س��ازمان هالل احمر تبریز )شیرخورشید سابق( نشانی: تبریز- جهار راه آبرسان 
ساختمان هالل احمر  مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم له : ابوالقاسم علیپور مقتدر نام پدر: حسینقلی نشانی: تبریز- اول خ فردوسی- باالی 
عکاسی کتایون  نوع رابطه: وکیل محکوم له: مهدی سمرقندی- ابوالقاسم سمرقندی- مجید سمرقندی محکوم به: به موجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره: 9210094111102621 و شماره دادنامه مربوطه: 9209974111100401 محکوم علیها محکوم است به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال منافع اقدام و نیز پرداخت هزینه اجرای احکام در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1� پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد. 2� ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3� مالی معرفی 
کند اجرا حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد  اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارائی خودر ا به قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خودر ا معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی 
خود بدهید بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد یا قسمتی از مفاد اجرائیه معتسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد. 4 عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 

21/1/79 و همچینن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 ابان 1377 توجه نمائید. 
م الف 18339- مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تبریز- اقامحمدی

 دادنامه
ش��ماره دادنامه: 9209974111100732 ش��ماره پرونده: 9209984111100220 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920272تاریخ تنظیم: 
1392.10.14 پرونده کالس��ه: 9209984111100220 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تبریز دادنامه شماره: 9209974111100732 
خواهان: ش��رکت صوت آذین با مدیریت افش��ین س��پهوندی با وکالت خانم مریم خوش اخالق بنشانی: خ ش��ریعتی جنوبی- باالتر از پاساژ 
ضرغامی- جنب بانک پاسارگاد- ساختمان 167- طبقه دوم- واحد 14 خوانده: آقای سیدمهدی جواهری بهتاش به نشانی: تبریز- خ ارتش 
جنوبی- کوچه صدر- پالک 96- مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه 3 فقره چک گردشکار- پرونده به کالسه فوق تحت نظر است دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. راي دادگاه: در خصوص دعواي شرکت صوت 
آذین )سهامی خاص( با مدیریت افشین سپهوندی علیه خوانده اقای سیدمهدی جواهری بهتاش بخواسته مطالبه مبلغ 225000.000 ریال 
وجه سه فقره چک به شماره های: 250399.23– 91.6.10 و 250398.37-91.6.25 و 250397.51-91.7.10 با احتساب خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه با استناد کپی مصدق چکها و گواهی برگشت با عنایت بر وجود چکها دست خواهانها که بیانگر مدیونیت خوانده است و نامبرده 
علیرغم ابالغ حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده است مستندا به ماده 2 قانون صدور چک بالمحل، و مواد 198-515-519 آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی 4500.000 ریال و حق الوکاله طبق تعرفه و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی وظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز از اتمام مهلت 

واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. 
م الف 18340- رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تبریز- یحیوی

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی و ضمائم
ش��ماره درخواست: 9210464111100085 ش��ماره پرونده: 9209984111100341 شماره بایگانی شعبه: 920422 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 خواهان: آقای ابراهیم بختیار- تبریز- خسروشهر- خ شیخ ساالر- دربند بختیاری  خواندگان: 1- راضیه2-محمد3-علی اصغر4-
مهین دخت5-مرضیه6-ملوک7-معصومه شهرت همگی ایمانزاده خواسته: ابطال سند مالکیت )3 دانگ از ششدانگ پالک 5251 از 11- اصلی 
بخش 9 تبریز قطعه 547( دادخواست تقدیم شعبه یازدهم حقوقی که به کالسه حقوقی ثبت و در جریان رسیدگی می باشد. نظر به اینکه 
خوانده برابر اعالم خواهان مجهول المکان می باشد بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه محترم به استناد ماده 73 قانون ائین دادرسی مدنی  
یکبار در روزنامه کثیراالنتشار رسمی اگهی میشود تا نامبرده با مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نسخه ثانی و ضمائم دادخواست در مورخه: 

1393.01.17 ساعت 12 وقت اداری  در جلسه رسیدگی حاضر واال غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. 
م الف 18341- مدیر دفتر شعبه 11 حقوقي تبریز-آقامحمدی 

برگ اجرائیه
ش��ماره اجرائیه: 9210424111100215 ش��ماره پرونده: 9109984111100026 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910029 تاریخ تنظیم: 
1392.11.05 مشخصات محکوم علیه : مسعود نوروزی راد نام پدر: صمد نشانی: تبریز- خیابان امام- باالتر از تپلی باغ- نرسیده به کوی 13 
آبان-جنب کاراژ نوروزی- نمایندگی مرکزی دوو  مشخصات محکوم علیه: رضا فقهی نام پدر: محمود نشانی: خسروشهر-مجتمع مسکونی رادار 
ویالیی 109 مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام محکوم له : صمد عالمی نام پدر: محمدرحیم نشانی: تبریز- اول خ امام- نرسیده 
به چهاراه آبرسان- روبروی خانه فرهنگ تبریز- ساختمان اطباء- ط 5- دفتر وکالت نوع رابطه: وکیل محکوم له: مسعود نوروزی راد محکوم 
به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره: 9210094111102762 و شماره دادنامه مربوطه: 9209974111100257 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و شش میلیون و ششصد وهفتاد هزار ریال اصل خواسته و نیز خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا موعد پرداخت طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی صادر و نیز 
پرداخت هزینه اجرای احکام  در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1� پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
انرا به موقع اجرا بگذارد. 2� ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3� مالی معرفی کند اجرا حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد  اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خودر ا به قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خودر ا معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه معتسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4 عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 و همچینن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 

مالی مصوب 10 ابان 1377 توجه نمائید. 
م الف 18342- مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تبریز- اقامحمدی

  متن آگهی 
 حسب محتویات پرونده کالسه 920694 این شعبه اتهام اقای کیومرث مرزبانی مشارکت در تهدید وتوهین می باشد که متواری است لذا 

در اجرای ماده 115 از ق.ا.د.ک به ایشان ابالغ که درمورخه 92/12/15 خود را به این شعبه  اعزام ومعرفی نماید.
3126 مدیردفترشعبه 105 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه

متن آگهی 
 حس��ب محتویات پرونده کالس��ه 920702 این شعبه اتهام اقای جهانشاه دژم خویی فرزند فتح اله ترک انفاق – توهین – ایراد ضرب 
وجرح می باش��د که متواری اس��ت لذا در اجرای ماده 115 از ق.ا.د.ک به ایشان ابالغ که درمورخه 92/12/22 ساعت 8  خود را به این شعبه  

اعزام ومعرفی نماید.
3127 مدیردفترشعبه 105 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه

احضار متهم
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره 106823 در پرونده  کالسه 9209988322301584 
برای مهدی کاظمی به اتهام ترک انفاق   تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/12/11 
ساعت 9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3130 مدیر دفتر شعبه 104 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره 5002773 در پرونده  کالسه 9209988316200767 
برای حسین قنبری به اتهام کالهبرداری    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/12/10 
ساعت 9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3131 مدیر دفتر شعبه 104 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه

احضار متهم
مجتمع مرکزی شهرس��تان کرمانشاه )ش��عب د ادگاه( به موجب کیفرخواس��ت  ش��ماره 9210438315106290در پرونده  کالسه 
9209988322301270 برای اسداله الهامی به اتهام ترک انفاق   تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  
برای مورخه 92/11/30 ساعت 10 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در 

وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3133 مدیر دفتر شعبه 101 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه

احضار متهم
مجتمع مرکزی شهرس��تان کرمانش��اه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواس��ت  ش��ماره 9210438315107291در پرونده  کالسه 
9209988322901676 برای یعقوب شکری به اتهام ترک انفاق    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  
برای مورخه 92/12/7 ساعت 9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 
و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت 

مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3134 مدیر دفتر شعبه 101 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه

متن آگهی 
خواهان   سجادمحمدی کهره   دادخواستی  به  طرفیت  خوانده  شرکت پایانه احداث    به  خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
کرمانشاه نموده  که  جهت رسیدگی به شعبه  102 دادگاه  عمومی  جزائی شهرستان کرمانشاه واقع درکرمانشاه بلوار بنت الهدی ارجاع و به 
کالسه پرونده 9209988312500037  ثبت گردیده که وقت  رسیدگی آن 92/12/10 و ساعت 11 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ونیز درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانونی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگا ه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
3135 شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

متن آگهی 
به استناد ماده 180 ق.ا.د.ک دادگاه های عمومی وانقالب درامور کیفری به اقای بهمن اناری که درپرونده کالسه 920490-102ج به اتهام 
سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب است ابالغ میگردد  در وقت رسیدگی  به تاریخ 92/12/4 ساعت 8/30 در شعبه 102 دادگاه جزائی 

کرمانشاه حاضر شوید در صورت عدم حضور د ادگاه غیابا مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
3139 منشی شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322500687 برای 
مجتبی عبدیان به اتهام ترک انفاق     تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/11/30 
ساعت 9/30 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3176 مدیر دفتر شعبه 108 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322901887 برای رضا رضایی 
به اتهام صدمه بدنی دراثر بی احتیاطی درامر رانندگی که موجب مرض جسمی و... غیر قابل عالج شود     تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/11/30 ساعت 10/30 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و 
دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام 

انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3175 مدیر دفتر شعبه 108 د ادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322900734 برای 
مجتبی عبدیان به اتهام ترک انفاق     تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/12/7 ساعت 
9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3169 منشی شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322901411 برای 
سجاد غالمی به اتهام اخالل درنظم وتوهین به مامور وایجادهیاهو وحرکات غیر متعارف    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه  و وقت رسیدگی  برای مورخه 92/11/30 ساعت 9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم 
و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3171 منشی شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322901331 برای 
ارکان احمدی به اتهام ایجاد مزاحمت با چاقو وضرب وجرح عمدی و شرب خمر و مزاحمت وقدرت نمایی و تهدید با چاقو وتخریب   تقاضای 
کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه  و وقت رس��یدگی  برای مورخه 92/12/3 ساعت 9/30 تعیین  گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3170 منشی شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

احضار متهم)مربوط به د ادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه )شعب د ادگاه( به موجب کیفرخواست  شماره در پرونده  کالسه 9209988322901721 برای 
سیروس کرانب به اتهام ضرب وجرح عمدی وترک انفاق  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه  و وقت رسیدگی  برای 
مورخه 92/12/3 ساعت 9 تعیین  گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن  وعدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 115 و 180 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت  دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 

دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
3168 منشی شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

آگهي وقت رسیدگي
در اجراي ماده 180 قانون آئین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 78/6/28 به آقاي مس��عود ویسی فرزند 
اس��داله  که در پرونده کالس��ه 9209988323700818 به اتهام ایراد جرح عمدی با قمه   تحت تعقیب مي باشد ابالغ مي گردد که در وقت 
رسیدگي به تاریخ 92/12/10  رأس ساعت 9  با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفي نماید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیاباً با اتخاذ تصمیم مي نماید. 
3164 مدیر دفتر شعبه107 دادگاه جزائي کرمانشاه 

آگهي وقت رسیدگي
در اجراي ماده 180 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 78/6/28 به آقاي ارش مرادیان مراد حاصلی 
فرزند کیومرث   که در پرونده کالس��ه 9209988322900992 به اتهام  بی احتیاطی درامر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی   
تحت تعقیب مي باشد ابالغ مي گردد که در وقت رسیدگي به تاریخ 92/12/10  رأس ساعت 8 با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را 

در موعد مقرر به دادگاه معرفي نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً با اتخاذ تصمیم مي نماید. 
3163 مدیر دفتر شعبه107 دادگاه جزائي کرمانشاه 

آگهي وقت رسیدگي
در اجراي ماده 180 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب 78/6/28 به آقاي حسن نوری اولی کندی  
که در پرونده کالسه 9209988322900910 به اتهام مزاحمت تلفنی    تحت تعقیب مي باشد ابالغ مي گردد که در وقت رسیدگي به تاریخ 
92/12/10  رأس ساعت 8/30 با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفي نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه غیاباً با اتخاذ تصمیم مي نماید. 
3162 مدیر دفتر شعبه107 دادگاه جزائي کرمانشاه 

متن آگهی 
درخصوص شکایت مرتضی فالحی علیه متهم معن شبانات دائر بر مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانشاه نموده  
که  جهت رسیدگی به شعبه  111 دادگاه  عمومی  جزائی شهرستان کرمانشاه واقع درکرمانشاه بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه پرونده 
9209988322901230   ثبت گردیده که وقت  رس��یدگی آن 92/12/3 و س��اعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ونیز درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانونی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگا ه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
3161 شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی  شهرستان کرمانشاه 

اصالحیه
آگهی حصر وراثت کد 112206 مورخ 92/11/7 روزنامه فناوران اطالعات نام شادروان هدایت حسن زاده جانبهان به شماره شناسنامه 
85 و ش��ماره شناس��نامه وارث راحله حسن زاده جانبهان 14119 و پسوند فامیلی همه فرزندان مرحوم جانبهان صحیح می باشد که بدین 

وسیله اصالح می گردد.

آگهی احضار متهم مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست 
مجتمع مرکزی شهرستان کرمانشاه شعب دادگاه به موجب کیفر خواست شماره 15003319 درپرونده کالسه 9209988315200539 
برای اکبر کاکاوندی و آرش سبزواری به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 92/12/21 ساعت 9 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسبای 

در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
3276 مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضارمتهم 
درخص��وص ش��کایت آقای علی اصغر فعلی  وش��ریف قیطاس��ی علیه آق��ای اصغر کرمی که ب��ه حکایت محتویات  پرونده کالس��ه 
9209988315200634 در این شعبه متهم است به مشارکت در سرقت تعزیری چون نامبرده مجهول المکان می باشد در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری برای حضور در جلسه تحقیقات بدوی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در روزنامه های کثیراالنتشار سراسری 

احضار میگردد و در صورت عدمحضور ظرف مهلت فوق غیاباتصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
16006 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وکرمانشاه 

آگهی
حس��ب محتویات پرونده کالس��ه 920725 این شعبه اتهام آقای حسین دهشیری فرزندغالم حسین بی احتیاطی دررانندگی می باشد که 

نامبرده متواری است لذا در اجرای ماده 115 از ق ا د ک به ایشان ابالغ که در مورخه 92/12/22 ساعت 9 صبح خود را به این شعبه معرفی نماید .
3280 مدیردفترشعبه  105 دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه 
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سال 92 که به فرمایش مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامیده 
شد برای گروه صنعتی ایران خودرو، سال متفاوتی بود.

از یک سو شرایط تحریم های بین الملل و محدودیت های تخصیص ارز برای صنایع 
کشور از جمله صنایع خودروسازی و از سوی دیگر فشارهای داخلی برای کاهش قیمت 

در این صنعت مشکالت فراوانی را به وجود آورد.
این مشکالت برای بسیاری از صنایع آنقدر سنگین بود که یا به افت کیفیت کاالها و 

یا حتی به ورشکستگی آنان منتهی شد.
اما در بزرگترین خودروساز خاورمیانه وضع به گونه دیگری رقم خورد. ایران خودرو 
علی رغم تمام محدودیت ها توانست ضمن ارائه عملکرد مالی مناسب، مانع از افت کیفی 
محصوالت خود شود و حتی در این زمینه به موفقیت هایی دست یافت که به آن اشاره 

می کنیم.
آنچه در ذیل می آید گوشه ای از عملکرد و تالش های ایران خودرو به مناسبت سی 

و پنجمین فجر انقالب اسالمی ایران است.
تنوع محصول

ارتقای کیفیت محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو یکی از مهمترین سیاست های 
مدیر عامل این ش��رکت بوده و کلیه ش��رکت های زیر مجموعه نی��ز باید طبق برنامه 

ریزی های انجام شده میزان کیفیت محصوالت تولیدی خود را باال ببرند.
مهن��دس یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو،  در ماه های اخیر، یکی از 
سیاس��ت های اصلی این شرکت را توجه به رضایت مشتریان و بهبود کیفیت از طریق 
ارتق��ای فناوری، ارائه پلت فرم و محصوالت جدید و بهبود کیفی قطعات معرفی کرده 
اس��ت و با اعالم این که تحریم های بین المللی تنها 30 درصد مشکالت خودروسازان و 
صنعت کشور است،  تاکید کرد که ایران خودرو با فائق آمدن بر مشکالت،  روند مستمر 
بهبود کیفی و رضایت مش��تریان را در دس��تور کار قرار داده و برنامه و استراتژی ایران 
خودرو بهبود کیفیت محصوالت نسبت به سال های قبل است و این مهم از طریق ارائه 
محصول جدید، بهبود کیفی قطعات،  افزایش همکاری با خودروسازان معتبر جهان،  تنوع 
محصول، و... پیگیری می شود و ایران خودرو تنها به یک موضوع خاص برای بهبود کیفی 
اکتفا نمی کند بلکه همه راهکار های بهبود کیفیت و حتی بهبود سبد سوخت و عرضه 

خودروهای دیزلی نیز مورد توجه است. 
در این راس��تا،  عرضه محصوالت جدید با نشان ایرانی، گسترش بازار های جهانی و 
جلب رضایت مشتریان در برنامه استراتژیک ایران خودرو از جمله مهمترین اهداف برای 
بهبود کیفیت نسبت به سال های قبل است و در سال 93 نسبت به سال های قبل با بهبود 

کیفی محصوالت مواجه می شود. 
از س��ال 93 به تدریج و در مدت پنج س��ال، با تحقق پروژه های دو پلتفرم ملی، 

افزون بر 90 درصد س��بد محصول به برند داخل��ی اختصاص می یابد در 10 درصد 
باقی مانده برای تکمیل سبد محصول، در بخش های خاصی که مقیاس اقتصادی، 
طراحی و س��اخت را توجیه نمی کند، با مشارکت خودروسازان جهانی، محصول 

جدید تعریف می شود.
دنا، وانت سمند و وانت یو 90 و رانا در مدل های لوکس و هاچ بک هم امسال به 
دوست داران عرضه می شود.   تولید انبوه خودرو جدید دنا نیز تا پایان سال جاری 
آغاز خواهد ش��د. این خودرو که استاندارد یورو 4 را تامین می کند، با موتور ای اف 

7 پایه گازسوز و بنزینی و سیستم مالتی پلکس تولید خواهد شد. 
 در مرحله اولیه، دنا با گیربکس دس��تی تولید می ش��ود، اما تجهیز آن به گیربکس 
اتوماتیک نیز در دس��تور کار قرار دارد. سیس��تم ترمز دنا دیسکی اس��ت و با ارائه این 
محصول، سیستم جدید کنترل پایداری خودرو، ای اس پی به مشتری معرفی خواهد 
ش��د.  وانت جدید پی یو  وان از دیگر محصوالتی اس��ت که امس��ال به تعداد پنج هزار 
دس��تگاه تولید می ش��ود. این وانت با موتور یو اچ وی جی 2 مجهز به استاندارد یورو 4 

عرضه می شود. 
طراحی کلی قطعات جدید وانت پی یو وان انجام شده و سازندگان طراحی تفصیلی 
قطعات را آغاز کرده اند که در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز، نیمه دوم سال آینده 
این محصول در دو نوع بنزینی و پایه گازسوز با گنجایش بار 600  و 700 کیلوگرم وارد 

بازار می شود. 
ران��ا در مدل ه��ای هاچ بک و لوکس و با موت��ور ای اف 4 و گیربکس اتوماتیک نیز 

امسال به بازار می آید.
 رانای لوکس تغییراتی در بخش های برق و الکترونیک و بخش های ظاهری و بصری 
خواهد داش��ت و فعالیت های ابتدایی برای تولید رانای هاچ بک آغاز ش��ده که با تامین 

قطعات و قالب سازی، تا پایان سال وارد بازار خواهد شد.
رانا دومین خودروی برند ملی ایران خودرو در سال گذشته به تولید انبوه رسید. این 
نخستین خودروی ایرانی است که ضمن برخورداری از استاندارد محافظت از عابر پیاده 
در هنگام برخورد، طراحی، صنعتی سازی و تجهیز خطوط آن، توسط کارشناسان ایرانی 

به ثمر رسیده و قطعه سازان ایرانی در سراسر فرآیند مشارکت داشته اند.
ایران خودرو در سال گذشته، تندر 90 اتوماتیک را عرضه کرد و پژو 206 که تولید 
آن، در اثر تشدید محدودیت های بین المللی مختل شده بود، کامال داخلی سازی شد و 

بار دیگر در خط تولید قرار گرفت.  
در این فرآیند، سامانه مدیریت موتور یا ای ا م اس موتور پژو 206 شامل ای سی یو 
و سنس��ورها که از بوش تامین می ش��د و با پک پژو می آمد، با داخلی سازی آن از سال 

گذشته از پک پژو خارج شد. 

صادرات ایران خودرو افزایش می یابد
شرکت های خودرو سازی ایران در حالی شرایط تحریم  را پشت سر می گذارد که در 
فضای محدودیت های بین المللی در سال گذشته به صادرات خود جان دوباره بخشید؛ 
به گونه ای که برنامه صادرات گروه صنعتی ایران خودرو در س��ال 92 حدود 50 هزار 

دستگاه می باشد.
در این راستا مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو پیشتر تاکید کرد: شرکای تجاری 
ای��ران خودرو باید به گونه ای عمل کنند که ایران خودرو از راه همکاری مش��ترک به 

هدف های مهم خود در زمینه ارتقای کیفیت و تنوع محصوالت دست یابد.        
مهندس هاشم یکه زارع با بیان این که شرکایی که چنین انتظاری از آن ها می رود، 
الزم اس��ت از واحدهای تحقیق و توس��عه قوی برخوردار و دانش فنی روز جهان را نیز 
داش��ته باشند تاکید کرد: هم چنین در همکاری ها، منافع و خواسته های ایران خودرو 

مبنی بر ساخت داخل قطعات و مجموعه ها را مورد توجه قرار داده و به عمل برسانند.
وی با اشاره به این که جذب و انتقال دانش فنی نوین طراحی و تولید، خواسته اصلی 
صنعت گران ایرانی است، متذکر شد: صادرات 30 درصد از محصوالت تولیدی مشترک 
با خودروسازان جهانی با شناخت قوانین و تامین نیازهای مشتریان کشورهای هدف نیز 

مورد تاکید ما است.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تولید خودروی جدید، بهبود بهره وری و کیفیت 
در حد کالس جهانی و به کارگیری توان برون سپاری برای رسیدن به کیفیت جهانی با 
قیمت رقابتی، از اهداف و برنامه هایی اس��ت که ایران خودرو تا س��ال 2017 در زمینه 

همکاری با خودرو سازان جهانی دنبال می کند.
یکه زارع با بیان این که ایران خودرو توسعه قوای محرکه و موتور دیزلی و موتورهایی 
با میزان آالیندگی و مصرف کم و البته فناوری باال را نیز در دستور کار قرار داده است، 
ادامه داد: فعاالن صنعت خودروی دنیا در این بخش نیز می توانند با این خودروساز ایرانی 

همکاری داشته باشند.

خط مشی جدید کیفیت
گروه صنعتی ایران خودرو خط مش��ی کیفیت خودرو را در راس��تای جهانی شدن، 
راهبری بازار خودرو در کشورهای اسالمی، دستیابی به کیفیت و خدمات در سطح جهانی 
برای کسب حداکثری رضایت و خلق ارزش برای مشتریان و تحقق سیاست های دولت 
جمهوری اسالمی ایران قرار داده است. خط مشی کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو در 
9 بند تنظیم شده که در بند نخست آن آمده است ما در ایران خودرو بر این باوریم که 
چیزی جز بهترین ها را برای مش��تریان و همکاران خود نمی خواهیم، براین اس��اس در 

تالشیم با بهبود مستمر، باالترین ارزش را خلق کنیم.
  

برنامه های مدیریت ایران خودرو در راستای کاهش مصرف سوخت
مهندس هاشم یکه زارع مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو طی بیانیه ای تاکید 
کرد:  باید عزمی جدی در جامعه صنعتی کشور ایجاد شده و با در نظر گرفتن جوانب 
مختلف اقتصادی و صنعتی، کاهش مصرف سوخت از سوی تمامی نهادها و دستگاه های 
مرتبط پیگیری شود. تولید محصوالت پایه گازسوز و دیزلی و در نهایت تولید خودرو با 
موتورهای کم مصرفی چون خانواده TU5، استراتژی بلندمدت ایران خودرو در زمینه 
کاهش آالیندگی و تولید محصوالت با استاندارد یورو پنج و باالتر است که در 10 سال 
آینده محقق خواهد شد. وی با تاکید بر این که بلندمدت بودن این برنامه مرتبط بودن آن 
با سایر نهادها است، تصریح کرد: در این بخش ایران خودرو به تنهایی تصمیم گیرنده و 
مجری اصلی نیست، بلکه بخش های مختلف زنجیره تامین منابع اقتصادی و کلیه عوامل 

مانند ترافیک و یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در این طیف قرار می گیرند.
یکه زارع با اش��اره به این که ایران خودرو برای تجهیز محصوالت خود به استاندارد 
یورور 4 برنامه های مدونی دارد، تصریح کرد: باید در این زمینه به این نکته توجه داشت 

که ابتدا باید سوخت با استاندار یورو 4 به طور کامل در جایگاه ها توزیع شود، استفاده از 
سوخت یورو 2 موجب آسیب به موتور خودروها و درنهایت باعث متضرر شدن مشتریان 

و بی اثرشدن این پروژه می شود.
وی با اش��اره به این که رویکرد ایران خودرو در این زمینه جامع و الزم االجر اس��ت؛ 
ادامه داد: عالوه بر این که خود به سطح معقولی از دانش و فناوری دست می یابد، موجب 

رشد و توسعه در بخش های تامین و خدمات پس از فروش خواهد شد.
یکه زارع افزود: همچنین گروه صنعتی ایران خودرو برنامه های کوتاه مدت و  میان 
مدت، در زمینه کاهش مصرف سوخت دارد. راهبرد کوتاه مدت ایران خودرو در زمینه 
کاهش مصرف س��وخت که تا پایان س��ال 94 محقق خواهد شد، دست یابی به مصرف 
ش��ش تا ش��ش و نیم لیتر در هر 100 کیلومتر در سبد کلیه محصوالت، حذف کامل 
موتورهای پرمص��رف از چرخه تولید و تولید محصوالت با موتورهای کم مصرف مانند 
ای. اف. 7. اس��ت. وی همچنین افزوده ش��دن موتورهای دیزلی را از برنامه های کوتاه 
مدت گروه صنعتی ایران خودرو دانست و تاکید کرد: کالیبراسیون و تنظیم مجدد مغز 
هوشمند خودرو )ECU( و مدیریت سامانه موتور )EMS( نیز از دیگر برنامه های کوتاه 
مدت ایران خودرو برای دستیابی به کاهش آالیندگی ها و مصرف سوخت است و این 
اقدامات موجب به روز رس��انی و ارتقای خودروها براس��اس استانداردهای مصوب ملی 

تعریف شده می شود.

خودروساز جهانی شدن در سی و پنجمین سالگرد انقالب، ایران خودرو در 
بین 10 خودروساز برتر جهان قرار می گیرد

گ��روه صنعتی ایران خودرو و خودروس��ازان ایرانی می توانند با تکیه بر ظرفیت های 
س��رمایه گذاری و 50 س��ال تجربه و موقعیت منطقه ای در ایران، مناس��بات خوبی با 
خودرو سازان جهانی داشته باشند و با سه میلیون تولید ساالنه در میان 10 خودرو ساز 
برتر جهان قرار گیرند و همچنین با مشارکت خودرو سازان معتبر جهانی، انتقال دانش 
فنی نوین، طراحی و تولید خودرو و صادرات 30 درصد از محصوالت تولیدی مشترک با 

خودرو سازان بین المللی را در دستور کارقرار دهند.
گروه صنعتی ایران خودرو با هدف رهبری بازار خودروی ایران، برنامه ریزی کرده تا 
سال 2017 ساالنه یک محصول جدید و دو فیس لیفت را به بازار عرضه کند. پس از این 
سال نیز تولید ده محصول در هشت سال منتهی به 2025 میالدی هدف گذاری شده و 

در دستور کار قرار گرفته است.  
ظرفیت تولید این گروه بالغ بر 850 هزار دستگاه خودرو در سال است و این پتانسیل 
بسیار مطلوبی قرار داده تا ضمن حرکت باشتاب به سمت توسعه کمی و کیفی در تولید، 

با عرضه محصوالت متنوع و جدید رهبری بازار ایران را نیز در اختیار داشته باشیم.
وی در ادامه به تشریح و تبیین استراتژی های گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت و 
گفت: ما می خواهیم تا سال 2017 میالدی ساالنه یک محصول جدید و دو فیس لیفت را 
به بازار عرضه کنیم. در این هدف گذاری، سهم صادرات محصوالت از کل تولید 30 درصد 
در نظر گرفته شده و عرضه محصوالت جدید با پالتفرم های دارای تکنولوژی مدرن نیز 

در شمار اولویت های ما قرار دارد.
به گفته یکه زارع »همکاری با خودروسازان مطرح جهانی برای تولید خودرو جدید«، 
»بهبود بهره وری و کیفیت در حد کالس جهانی« و »به کارگیری توان برون سپاری برای 
رسیدن به کیفیت جهانی با قیمت رقابتی« از اهداف و برنامه هایی است که ایران خودرو 

تا سال 2017 در زمینه همکاری با خودروسازان جهانی دنبال می کند.
مدی��ر عامل گروه صنعت��ی ایران خودرو افزود: در زمینه همکاری با خودروس��ازان، 
قطعه س��ازان و ارائه کنندگان خدمات فنی-مهندس��ی جهانی فضای بسیار مناسبی در 
ایران خودرو فراهم اس��ت، چرا که این گروه به عنوان بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه 
برنامه ریزی کرده که در فاصله سال های 2017 تا 2025 میالدی ده محصول را از طریق 

توسعه دو پالتفرم جدید به بازار عرضه کند.

وژیه
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 کفالت 
حقوق به زبان ساده

كفالت در امور كيفري
  شخصي كه در مظان اتهام قرار می گيرد و توسط بازپرس يا دادستان يا داديار 
تفهيم اتهام می شود پس از تفهيم اتهام، مقام قضايي مكلف است از او تامين 
بگيرد. يكي از قرارهاي تامين كه در مورد متهم صادر می شود »قرار تامين 
كفالت« است. آش��نايي با قواعد و اصول اين نوع قرار، هم براي متهم و هم 
شخصي كه از متهم كفالت می كند الزم است و از طرفي براي جلوگيري از 

طوالني شدن جريان دادرسي مفيد است.

 تعريف كفالت
اصوال كفالت عقدي اس��ت كه به موجب آن يك نفر در مقابل طرف ديگر 
حضور شخص ثالثي را تعهد می كند. در اصطالح حقوق به متعهد »كفيل« 
و به شخص ثالث كه از او كفالت می شود »مكفول« و به شخصي كه تعهد 
به نفع او صورت می گيرد تا شخص ثالث نزد او حضور پيدا كند، »مكفول له« 

گفته می شود.
  قرارهاي تامين بر مبناي شدت و ضعف جرايم و مجازات ها، شخصيت مرتكب 
و وضعيت جسمی و اجتماعي او و داليل ارتكاب جرم و سابقه او صادر می شود. 
كفالت نيز يكي از اين قرارهاي تاميني است كه مقام قضايي بر پايه اين اصول 
صادر می كند و شايد بتوان گفت يكي از معمول ترين و شناخته شده ترين نوع 
تامين نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به 
متهم از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي می كند 
و مقام قضايي با تشخيص اينكه كفيل داراي مالئت و اعتبار مالي به اندازه مبلغ 
كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر می كند يا اينكه شخص معرفي شده فاقد 
اعتبار مالي است يا اصوال متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي نمی كند كه 

در اين دو حالت اخير متهم به زندان اعزام خواهد شد.

چه اشخاصي می توانند كفيل شوند؟
كفالت اشخاصي پذيرفته می شود كه اعتبارشان به تشخيص مقام قضايي 

صادركننده قرار براي پرداخت مبلغ كفالت محل ترديد نباشد.

مقامات قضايي با چه معياري اين مساله را تشخيص می دهند؟
معموال با كارت شناسايي و فيش حقوقي اشخاصي كه كارمند يا مستخدم 
اداره هاي دولتي و شركت هاي خصوصي هستند يا با پروانه كسب، سند مالكيت 
اتومبيل يا خانه، كارت بازرگاني... اما به هر حال تشخيص موضوع با قاضي 
است. حتي قاضي می تواند اعتبار كفيل را از طريق پاسگاه انتظامی  و تحقيق 

از مطلعان به دست آورد.

مبلغ كفالت )وجه الكفاله( بر چه مبنايي تعيين می شود؟
فرض كنيم شخصي مرتكب 
بي احتياط��ي در ام��ر رانندگي 
منجر به آس��يب صدمه بدني 
غيرعمدي ساده می شود. قاضي 
با توجه به ميزان مجازات قانوني 
عمل و خسارات وارده به شاكي 
و س��اير عل��ل و عوام��ل موثر 
مانند ش��خصيت متهم، سابقه 
و وضعي��ت جس��می  او  هم در 
صدور نوع ق��رار و هم در ميزان 
مبلغ ريالي آن، تمام مالك هاي 
گفته ش��ده را در نظر می گيرد. 
در هر ص��ورت مبلغ ريالي قرار 
تامين كفال��ت نباي��د كمتر از 
خسارت هايي باشد كه به مدعي 
خصوصي يا شاكي وارد می آيد.

كفيل براي كفالت از متهم 
چه حقوق و تكاليفي دارد؟
اگ��ر مقام قضايي درخواس��ت 
كفيل را ب��راي كفالت از متهم 
پذيرفت بايد به او تفهيم كند كه 
در صورت احضار متهم و عدم 
حضور متهم يا عدم معرفي متهم 
از سوي او نسبت به وصول مبلغ 

كفالت اقدام خواهد شد. پس از صدور قرار قبولي توسط قاضي و امضاي آن 
توسط كفيل و قاضي، با درخواست كفيل بايد رونوشت اين تفاهم نامه را به 
كفيل بدهد. اگر متهم در مواقعي كه حضورش نزد قاضي ضروري است، براي 
مثال بازپرس او را براي تفهيم مفاد گزارش پليس يا تحقيقات محلي يا نظريه 
كارشناس يا مواجهه حضوري و احضار كند بايد به موقع حاضر شود. البته بايد 
توجه داشت كه ممكن است در جريان رسيدگي به پرونده چه در دادسرا و چه 
در دادگاه بارها متهم احضار ش��ود و هر بار حضورش ضروري باش��د، كفيل 
نمی تواند با اس��تناد به اينكه متهم يك مرتبه نزد قاضي حاضر شده است از 

خودش رفع مسئوليت كند.

در چه مواردي كفيل براي حضور متهم مسئوليت ندارد؟
كفيل حق دارد در هر مرحله از رس��يدگي هاي كيفري چه در دادسرا و چه در 
دادگاه با معرفي و تحويل متهم از قاضي رسيدگي كننده به پرونده درخواست 
رفع مسئوليت كند. همچنين اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود يا اينكه متهم 
از اتهام وارده تبرئه ش��ود يا با مختومه شدن پرونده يا با فرض محكوميت به 

محض شروع به اجراي حكم، از كفيل رفع مسئوليت می شود.

اگر كفيل بعد از ضبط وجه الكفاله متهم را نزد قاضي حاضر كند 
يا اينكه خود متهم نزد قاضي حاضر ش�ود از اموال ضبط شده 

رفع اثر می شود؟
خير مالك حضور متهم يا حاضر كردن او نزد قاضي در موعد مقرر و قبل از 
پايان 20 روز از تاريخ ابالغ واقعي به كفيل است و حضور متهم پس از پايان 

اين مدت به هر نحوي رافع مسئوليت كفيل نمی شود.

آيا می توان كفيل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت كرد؟
خير نمی توان كفيل را بازداش��ت كرد و مس��ئوليت كفيل فقط به اندازه مبلغ 

كفالت است.

 از ابتداي س�ال پذيرفته ش�دن  كنوانس�يون حقوق كودک )1372( تا س�ال 
1388 كه مرجع كنوانس�يون حقوق كودک از سوي دولت تاييد شد، خألهايی 
براي اجراي اين كنوانسيون وجود داشت چراكه معموال نهاد رسمي حكومتي 
بايد مس�ئوليت اجرا كنوانس�يون را بر عهده گيرد. البته در خود كنوانسيون در 
اي�ن خصوص تكليفی وجود ندارد اما كش�ورها معم�وال برای اجرای بهتر اين 
كنوانس�يون مرجع ملی اجرای كنوانس�يون حقوق كودک را تشكيل می دهند. 
ايران نيز اين مرجع را تش�كيل داده و برای اجرای دقيق اين كنوانس�يون بر 

اساس موازين اسالمی به طور جدی دست به كار شده است. 
 نقش وزارت دادگستری در اجرای حقوق كودكان

در فاصله س��ال هايی كه كنوانس��يون حقوق كودك در ايران تصويب ش��ده است، گرچه 
نهادها، س��ازمان ها و وزارت خانه ها و مراكز متعددي كه با حقوق كودك سروكار داشتند، 
اقدامات خوبی انجام داده اند و در اين زمينه پيشرفت هاي خوبي هم داشتيم، اين اقدامات 
خ��وب ب��ا توجه به نبود يك مرجع هماهنگ كننده مناس��ب، از هماهنگي الزم بر خوردار 

نبود به همين دليل كار متمركزي بر اس��اس هدف و برنامه خاصي پيش نمي رفت. براي 
رفع اين نقيصه در سال 1388 با توجه به خصوصيات وزارت دادگستري، اين وزارت خانه 
كه تنها وزارت خانه كش��ور اس��ت كه نقش هماهنگ كنده س��ه قوه  را داراست، و با توجه 
به حقوقی و قضايی بودن موضوعات كنوانس��يون، پيش��نهاد شد كه اقدامات كنوانسيون 
بين المللي حقوق كودك بر عهده وزارت دادگستري قرار داده شود. پيشنهاد تعيين مرجع 
ملي به دولت ارايه ش��د و اين موضوع مورد بررس��ي دولت قرار گرفت. پس از اين دولت 
نيز در دي ماه 1388 اين موضوع را تصويب كرد و  طي مصوبه اي، وزارت دادگستري به 

عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك تعيين شد.
بعد از آن دبيرخانه مرجع در وزارت خانه دادگس��تري تش��كيل ش��د و به صورت مقدماتي 
س��ازمان ها و نهادهاي مرتبط دولتي، حقوقي كودك شناسايي شدند. بر اين اساس بيش 
از 15، 16 س��ازمان مرتبط در اين زمينه شناس��ايي ش��دند و از نمايندگان آنها دعوت به 
عمل آمد و كارهايي براي اجرا ش��دن مفاد قانوني كنوانس��يون بين المللي حقوق كودك 
انجام ش��د. از اين تاريخ به بعد بود كه اقدامات گس��ترده اي براي اجراي مفاد كنوانسيون 

بين المللي حقوق كودك با برگزاري جلس��ات مس��تمر و كالس  هاي آموزش��ي در قالب 
كارگروه هاي تخصصي به وجود آمد.

 
 وظايف مرجع ملی حقوق كودک

در جلس��ات مرجع ملي كنوانس��يون بين المللي حقوق كودك، موضوعات ماهوی مربوط 
به حقوق كودكان و همچنين س��ازوكار اجرايی آنها و عام��الن اجرا و نهادهاي دولتي و 
غيردولتي حقوق كودك مورد بررس��ی قرار گرفته و حيطه وظايف آنها مش��خص ش��ده 
اس��ت. اين مرجع بر اساس اين اطالعات وظيفه پيگيری حقوق كودك را انجام می دهد. 
هم زمان با تصويب مرجع ملي جمهوري اس��المي ايران گزارش ادواري در مورد رعايت 
حق��وق ك��ودك به كميته حقوق كودك نيز ارائه ش��د. حض��ور در همايش هاي داخلي و 
خارجي و تش��كيل جلس��ات تخصصي از جمله ديگر اقدامات اين دبيرخانه و مرجع ملي 
اس��ت. به طور كلی وظايف و تش��كيالت اين مرجع در آيين نامه آن كه به تصويب هيات 

وزيران رسيده، موجود است. 

  ح��ق��وق��ی  

  وكالت اتفاقی يعنی چه؟
وكالت مرسوم در دادگاه ها تحت عنوان وكالت دادگستری شناخته می شود؛ عالوه بر چنين وكالتی، از نظر 
قانون يك نوع وكالت موقتی تحت عنوان وكالت اتفاقی وجود دارد. توجيه به وجود آمدن چنين نوعی از 
وكالت، جلوگيری از تضييع حقوق افراد است. البته فرد متقاضی وكالت اتفاقی بايد دارای شرايطی نظير 
داشتن معلومات كافی حقوقی باشد. در ضمن وی تنها درباره بستگان، آن هم حداكثر سه بار در سال 
حق وكالت كردن به طور موقتی را دارد. خواهان وكالت فوق بايد درخواست كتبی خود را همراه با مدارك 

قانونی به كانون وكالی دادگستری بدهد و روی آن تمبر ده هزار ريالی باطل كند.
اصوال وكالت اتفاقی به اين معناست كه شخصی بدون دارا بودن پروانه وكالت دادگستری، به صورت 
استثنايی و محدود از حق خويشاوندان خود به شرط داشتن ميزانی دانش حقوقی در دادگاه ها دفاع كند.

 فلسفه وكالت اتفاقي
اساسا طرح دعوا در دادگستري يا دفاع از حق مستلزم دارا بودن يك دانش حقوقي مناسب است. به عالوه 
وكالت در دادگاه ها يك فن كاربردی محسوب می شود. به اين ترتيب شخص بايد با تمرين و كسب 
تجربه در دادگاه ها برخوردار از چنين مهارتی شود. فقدان علم حقوقی در اين رابطه و نيز نبود چنين مهارتی 
باعث خواهد شد كه حق شخص در دادگستری مورد تضييع قرار گيرد يا دست كم با كندی مواجه شود 
يا به ميزان كمتری قابل مطالبه در دادگاه باشد. به اين ترتيب وجود وكالی متخصص و كاركشته برای 
دفاع از حقوق افراد در دادگستری امری حياتی به حساب می آيد. اما در كنار اين موضوع، برای همه افراد 
جامعه امكان  اخذ يك وكيل دادگستری از نظر مادی ميسر نيست زيرا اخذ وكيل دادگستری بسته به 
نوع دعوای به وجود آمده، مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان حق الوكاله است. البته اصل 35 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران به موضوع دسترسی آسان به وكيل برای جلوگيری از تضييع حقوق افراد توجه 
شايانی داشته است؛ به موجب اصل اخير: »در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند تا براي خود وكيل 
انتخاب كنند و اگر توانايي وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود«. بنابراين 
قانون پيش بينی كرده است كه تحت شرايطی اگر مردم جامعه توانايی اخذ وكيل يا پرداخت حق وكالت 
آنها را نداشته باشند، برای آنها وكيل دادگستری تعيين كنند. در اين صورت به چنين وكيل دادگستری، 

وكيل معاضدتی گفته می شود.
با اين حال دسترسی هر چه بيشتر افراد جامعه به افراد كاردان غير از وكالی دادگستری برای دفاع از حق 

خود ايجاب می كند تا وكالت اتفاقی نيز در نظام قضايی وجود داشته باشد.

 شرايط وكيل اتفاقی
طبق اصل و قاعده اوليه برابر با قانون ايران غير از وكالي دادگستری دارای مجوز وكالت، هيچ شخصی 
نمي تواند در جلسه هاي دادگاه ها برای وكالت كردن يا دفاع از حقوق افراد حاضر شود، مگر به طور اتفاقي 
و آن هم به صورت محدود. برای بررس��ی شرايط الزم وكالت اتفاقی يك شخص ابتدا بايد به مستند 
قانونی اين موضوع اشاره كرد. در اين رابطه ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 مقرر كرده است: 
»اشخاصی كه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند، ولی شغل آنها وكالت در دادگستری نباشد، در 
صورتی كه بخواهند برای اقربای سببی يا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند، ممكن است 

به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقی داده شود«.
به اين ترتيب اوال ش��خص متقاضی وكالت اتفاقی بايد دارای دانش حقوقی كافی باش��د. ثانيا وكيل 
دادگستری نباشد. ثالثا تنها برای بستگان خود به ترتيبی كه در ماده فوق بيان شده است، می تواند وكالت 
اتفاقی انجام دهد. رابعا خواهان وكالت اتفاقی تنها سه بار در سال می تواند اين كار را انجام دهد. در ضمن 
براي انجام وكالت موقتی نياز به صدور مجوز است. به اين ترتيب متقاضي وكالت مذكور بايد درخواست 

خود را به طور كتبي در دفتر كانون وكالی دادگستری ثبت كند.

 تشريفات و مدارک الزم
قانونا متقاضی وكالت اتفاقی بايد درخواس��ت كتبی خود را به طور كام��ل ارايه كند. همچنين ميزان 
تحصيالت، تجربيات و ساير جهات و داليل احتمالی موثر در قضيه ، مشخصات كامل و نشانی موكل يا 
موكالن موردنظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات  موضوعی را كه متقاضی قرار است، طرح كند يا 

عهده دار دفاع از آن شود،  به كانون وكال اعالم كرده و مدارك مورد استناد را پيوست كند.
الزم به ذكر است كه شخص فوق بايد به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقی ، فتوكپی مدارك 

زير را نيز به كانون وكال بدهد:
الف- فتوكپی شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلی و دو قطعه عكس . ب- فتوكپی شناسنامه موكل يا 
موكالن و مدارك اثبات كننده قرابت. ج- اصل درخواست موكل به عنوان كانون وكال )به شرح فرم 

تهيه شده ( كه امضای موكل توسط  كانون و يا يكی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
 د- اخطاريه يا گواهی مرجع قضايی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگی آن نسبت به  دعاوی 
طرح شده . ه�- فتوكپی كارت پايان خدمت يا معافيت دايم برای متقاضيانی كه مشمول خدمت نظام 

وظيفه هستند. 
در ضمن مدارك اخير به هيچ صورتی قابل باز پس گيری نيستند . نكته مهم در مورد وكالت اتفاقی اين 
است كه شخص متقاضی وكالت موقتی بايد برای هر مورد وكالت اتفاقی خود، درخواست جداگانه ای 
همراه با ضمايم كامل فوق تهيه و تسليم كانون وكال كند. همين طور اين قاعده در مورد پرونده هايی 
كه از دو يا چند دعوای مرتبط به هم تشكيل شده باشد نيز رعايت خواهد شد، مگر ای كه به تشخيص 

كانون وكالی دادگستری تكرار اصل تقاضا يا مدارك و مستندات و اطالعات ضروری  نباشد. در ضمن 
كانون وكالی دادگس��تری می تواند از متقاضيان جواز وكالت اتفاقی پس از احراز شرايط ، اختباری به 
منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوای اعالم شده به عمل آورد و صدور جواز وكالت منوط 

به  موفقيت متقاضی در اختبار به تشخيص كانون وكال است .
در نهايت اينكه برای صدور ج��واز وكالت اتفاقی يا تمديد آن، تنها مبلغ ده هزار ريال به موجب قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب س��ال 13۷3 مجلس ش��ورای 
اسالمی بايد تمبر الصاق و ابطال شود. مبلغ مذكور نيز به هيچ صورتی به متقاضی وكالت اتفاقی فوق 

پس داده نخواهد شد.

راهکاری برای دفاع از حقوق خویشاوندان
با مفهوم وکالت اتفاقی آشنا شوید؛

اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که 
بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه 

نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود

تعيين تكليف آرای مغاير در يک پرونده
ماده 3۷6 قانون آيين دادرسی مدنی مقرر می كند: چنانچه 
در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر ش��ده باشد بدون 
اينك��ه طرفين و يا صورت اختالف تغيير كند يا به س��بب 
تجديدنظر يا اعاده دادرس��ي راي دادگاه نقض شود، راي 
موخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن 
اعالم مي ش��ود. همچنين راي اول در صورت مخالفت با 
قانون نقض خواهد ش��د، اعم از اينكه آراي يادشده از يك 

دادگاه و يا دادگاه هاي متعدد صادر شده باشند.

مــــرور
قـانــون

 بسياری از مردم قانون را دس�تورهايی خشک و بدون انعطاف 
گروه

حقـــوقی
می  پندارند؛ هر چند وظيفه قانون اين اس�ت ك�ه خط قرمزها را 
مش�خص كند و اجازه تخطی از آنها را ب�ه هيچ كس ندهد و اگر 
كسی تخلف كرد، جريمه مناسبی برای او در نظر بگيرد اما به اين 
نكته بايد توجه كرد كه قانون خوب قانونی اس�ت كه برای شرايط مختلف تدابير 
گوناگونی داشته باشد و بتواند منعطف عمل كند و در هر شرايطی بهترين راهكار را 
ارائه دهد. به عنوان مثال طبق قانون، هر كس بخواهد از وكيل در دعاوی دادگستری 
استفاده كند بايد به يكی از وكالی دادگستری مراجعه كند. يعنی يک نوشته عادی 
بي�ن دو نفر تحت عن�وان وكال�ت نمی تواند صالحيت�ی برای حض�ور در محاكم 
دادگستری باشد زيرا اين موضوع يک امر تخصصی است و بايد توسط متخصص 
آن انجام ش�ود. اما همين قانون خشک در يک مورد اجازه داده است كه از افرادی 

غير از وكالی دادگستری به عنوان وكيل استفاده شود. 

کنوانسیونحقوقکودکچهمیگوید؟
كنوانسيون س��ازمان ملل در مورد حق و حقوق كودكان معمواًل كنوانسيون حقوق كودك ناميده می شود. اين كنوانسيون می گويد كه همه 
كودكان در تمام كش��ورها بايد از حق و حقوق خود برخوردار باشند و دولت هر كشوری موظف است از كودكان حمايت كند و مسئوليت دارد 
كه كودكان به حق و حقوق خود دس��ت يابند. ماده اول اين كنوانس��يون افراد زير 18 س��ال را كودك دانسته و ماده هفتم آن بدين ترتيب به 
برخی از حقوق اين افراد اش��اره كرده اس��ت: تولد كودك  بالفاصله  پس  از به  دنيا آمدن  ثبت  مي شود و از حقوقي  مانند حق  داشتن  نام ، كسب  
تابعيت  و در صورت  امكان ، شناس��ايي  والدين  و قرار گرفتن  تحت  سرپرس��تي  آنها برخوردار است. كشورهاي  طرف  كنوانسيون  اين  حقوق  را 
مطابق  با قوانين  ملي  و تعهدات  خود طبق  اس��ناد بين المللي  مربوطه  در اين  زمينه ، خصوصًا در مواردي  كه  كودك  در صورت  عدم  اجراي  آنها 

آواره  محسوب  شود، الزم االجرا تلقي  خواهند كرد.
جمهوي اسالمي ايران در سال 13۷2 كنوانس��يون حقوق كودك را پذيرفت، در ادامه اين روند نيز مجلس مفاد كنوانسيون را با شرط اينكه 
مغاير با ش��رع نباش��د، پذيرفت و بنابراين با راي مجلس شوراي اسالمي مفاد اين كنوانس��يون در داخل كشور نيز الزم االجرا شد. در نهايت 
بايد گفت كه دولت هايي كه به اين كنوانس��يون مي پيوندند به نوعي ملزم به رعايت مفاد اين كنوانس��يون هستند و بايد زمينه را براي اجراي 

بندهاي اين كنوانسيون در كشورشان ايجاد كنند.

جایگاهمرجعملیکنوانسیونحقوقکودک
مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك، نهادی است كه در راس��تای اجرای وظايف بين المللی جمهوری اسالمی ايران در وزارت دادگستری 
تشكيل شده است. اين مرجع براساس آيين نامه ای كه در هيات دولت به تصويب رسيده است فعاليت می كند. اين آيين نامه برای اين مرجع 
چهار ركن اساس��ی در نظر گرفته اس��ت: رئيس مرجع، دبيرخانه مرجع، ش��ورای هماهنگی و كارگروه های چهارگانه و دائمی مرجع. تدوين 
طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وی، پايش و ارزيابی رعايت حقوق كودك در سطح ملی، ارايه نظرات 
مشورتی در زمينه قوانين و برنامه های مرتبط به نهادهای دولتی و غيردولتی، پيشنهاد اصالح قوانين موجود مرتبط، تهيه گزارش ملی حقوق 
كودك و ارائه گزارش های مرتبط از اصلی ترين وظايف اين مرجع ملی است. طبق آيين نامه مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك، چشم انداز، 
سياس��ت ها و برنامه های اجرايی ارتقای حقوق كودك، بررسی پيشنهادهای مربوط به اصالح قوانين و مقررات و پيش نويس لوايح قانون و 
بررسی گزارش موارد نقض حقوق كودك به همراه تصويب آيين نامه داخلی شورای هماهنگی از اصلی ترين وظايف اين شورا به حساب می آيد. 
چهار كارگروه پايش و ارزيابی، حقوقی و قضايی، آموزش و اطالع رس��انی و حمايتی و هماهنگی نيز از ديگر اركان اين مرجع طبق آيين نامه 
هس��تند. البته رئيس مرجع می تواند در موارد خاص و ضروری با ارائه پيشنهاد به ش��ورای هماهنگی و تصويب آن به تشكيل كارگروه های 

ديگری نيز اقدام كند. هر كدام از اين كارگروه ها حسب مورد از كارشناسان دولتی و غيردولتی بهره خواهند گرفت.

مرجعملیحقوقکودکچگونهتشکیلشد؟

در اصطالح 
حقوق به متعهد 

»کفيل« و به 
شخصی که از او 
کفالت می شود 

»مکفول« و 
به شخصي 
که تعهد به 

نفع او صورت 
می گيرد تا 

شخص ثالث 
نزد او حضور 

پيدا کند، 
»مکفول له« 
گفته می شود
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  قضایی  

 اشتغال 1500 زندانی اصفهانی 
در30 کارگاه صنعتی و تولیدی

مدیرکل زندان های اصفهان گفت: خوش��بختانه استان اصفهان خیران 
و سخاوتمندانی دارد که در تمامی زمینه ها با این اداره تعامل و همکاری 
داشته اند. رمضان امیری در بازدید استاندار اصفهان از سومین نمایشگاه 
دس��تاوردها و توانمندی های س��ازمان های مردم نهاد استان اصفهان با 
اشاره به حضور خیران در این عرصه ها گفت: خیران در خیریه امام موسی 
کاظم)ع( در طی سه سال گذشته برنامه های زیادی همچون جشن آزادی 
زندانیان، برپایی جش��ن های مختلف ویژه زندانیان و خانواده های آنان، 
کمک به معیش��ت خانواده زندانیان و .. برگ��زار کرده اند که در این یک 
اقدام بی نظیر است.وی همچنین تصریح کرد:  تاکنون بیش از 30 کارگاه 
صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ راه اندازی شده  است که بیش از 1500 

زندانی در آنها مشغول به کار شده اند.

توجه ویژه به نقش قرآن 
در تقویت بنیه دینی کارکنان

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری گفت: نظارت و برنامه ریزی 
اصول طالیی موفقیت در  ارتقای نظام زندانبانی و پیشرفت امور است .

 علی نظری در جلسه کمیته ارتقای نظام زندانبانی که با حضور مسئوالن 
س��تادی برگزار ش��د، افزود: باید به نقش قرآن در تقوی��ت بنیه دینی و 
اعتقادی کارکنان بی��ش از پیش توجه ش��ود . وی تصریح کرد: تقویت 
بازرس��ی ها، بررسی مس��تندات، بهره مندی حداکثری از توان روحانیان 
تشویق کارکنان ساعی و تالشگر و برخورد با متخلفان، ما را در راستای 

پیشبرد اهداف نظام زندانبانی یاری خواهد رساند.

»حفظ حقوق 
شهروندی خانواده 

زندانیان الزامی است«
عباس��علی ع��رب، مدیرکل 
زندان ه��ای س��منان، با بیان 
مطلب فوق در جلسه پرسش و 
پاسخ کارکنان زندان شاهرود  
و با بیان اینکه کار زندانبانی س��خت و طاقت فرساست، اظهار کرد 
زندانی امانتی است که در طول مدت تحمل حبس در اختیار زندانبان 
قرار دارد  و وظیفه زندانبان نگهداری و اجرای برنامه  های اصالحی 

و تربیتی است. 
وی همچنین با تاکید بر رعایت قانون و مقررات و آیین نامه سازمان 
زندان ها خاطر نش��ان کرد که یاد و خاطره رفت��ار خوب زندانبان با 
زندانی، دایمی  است و همیش��ه در ذهن زندانی حتی پس از آزادی 

خواهد ماند.

 »شاکیان تا 
 کنون90درصد

 از میزان طلب خود را 
بخشیده اند«

موس��ی احم��دی، مدی��رکل 
زندان های فارس، در نشست 
مددکاران زندان های استان با 
بیان مطلب فوق  و با اشاره به رسالت مددکار در زندان ها اظهار کرد 
که مددکاران باید به دنبال حل مشکالت زندانی و خانواده وی باشند 
و با رعایت س��رعت، دقت و صداقت در تکمیل پرونده ها، همچنین 
رازداری و امانتداری و ایجاد ارتباط  و تعامل مؤثر با زندانی، در آزادی 

و رفع مشکالت زندانیان تسریع کنند.
وی همچنین درخصوص زندانیان جرایم غیرعمد با تأکید بر اینکه 
این افراد مجرم نیس��تند، خاطرنش��ان کرد که اولویت اصلی ما در 
زندان ها، آزادسازی محکومان مالی غیرعمد است و مددکاران باید 
در بدو ورود با تشکیل پرونده برای این دسته از زندانیان و ارسال به 

موقع پرونده به ستاد دیه، زمینه آزادی آنها را فراهم کنند.

 »  زندانبانی اسالمی 
نیازمند ایثار و کار 

متراکم و متعهدانه 
است«

 اکب��ر محب��ی، مدی��ر کل 
زندان ه��ای کهگیلویه  و بویر 
احمد، در جلسه پرسش وپاسخ 
با کارکنان زندان ها بر لزوم توجه بیش��تر به مس��ئولیت زندانبانی و 
اصالح قشر بزهکار و انجام تکالیف محوله تأکید و تصریح کرد که 
کار زندانبانی که شغلی سخت و طاقت فرساست مسئولیت باالیی را 
هم به دنبال دارد بنابراین این تکلیف سترگ را باید با تعهد و احساس 

مسئولیت افزونتر پیگیری کرد و محقق ساخت. 
وی ادامه داد که نظم و انضباط کاری، همدلی و همکاری همکاران 
بیش از بیش موجب پیش��رفت و جهش��ی تازه در رون��د زندانبانی 
خواهد بود. وی تصریح ک��رد که نمی توان به بهانه کمبود امکانات 
در زمینه ها ی مختلف، مسئولیت و تکلیف خویش را در برابر وظیفه 

زندانبانی نادیده  گرفت وسهل انگاری کرد.

 قضایی 
روی خط خبر

 مدی�رکل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان 
گــــروه
قضایی

اردبیل از صدور س�ند ب�رای 42 درصد 
و  مل�ی  طبیع�ی،  مناب�ع  اراض�ی 
محیط زیست خبر داد و گفت: مساحت 
این اراضی سنددارش�ده  در مجموع بیش از 406 هزار و 

524 هکتار است. 
شهرام دهقانی در گفت وگو با »حمایت« افزود: همچنین با هدف 
رسمی کردن اسناد، نقشه کاداس��تر نیز در 26 شهر استان انجام و 
وارد سیس��تم بانک جامع امالک و کاداستر ش��ده  و بر این اساس 
37هزار و 167 فقره س��ند تک برگ صادر ش��ده است. برای طرح 
مسکن مهر نیز هزار و 200 فقره س��ند صادر شده و بقیه در دست 

اقدام است.
وی تعداد پرونده تشکیلی اسناد رسمی صادرشده در راستای اجرای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند را 22 هزار و 874 فقره و تعداد 

رای صادره را 4 هزار و 823 فقره اعالم کرد. 
این مقام مسئول درباره میزان ثبت اسناد در سامانه ثبت الکترونیک 
اسناد رسمی این اس��تان نیز اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه از 
اواخر ش��هریور تا پایان دی ماه، 86 هزار و 579 س��ند رس��می در 

120دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. 
دهقان��ی با بیان اینکه در 10 ماه س��ال جاری ه��زار و 403 پرونده 
الکترونیکی در س��امانه اجرای مفاد اس��ناد رس��می تشکیل شده  
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: 42 مورد بدهکاری اشخاص در سامانه 
ممنوع الخروجی، همچنین 16 رفع ممنوعیت خروج درج شده است. 

وی تصریح کرد: در 10 ماهه گذشته نیز 705 شرکت تجاری، 157 
ش��رکت تعاونی ، 130 موسس��ه و در مجموع 992 فقره در سامانه 

الکترونیک ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

  ثبت 15هزار واقعه ازدواج
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل  همچنین تعداد ازدواج 
به ثبت رسیده در دفاتر زیر نظر این اداره  کل را 15 هزار و 32 فقره و 
تعداد طالق ثبت شده را 2 هزار و 62 فقره عنوان کرد و افزود: در هر 
دو بخش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد را شاهد 
بودیم. وی با اشاره به افزایش قابل  توجه دفاتر اسناد رسمی در چند 
سال گذشته خاطرنشان کرد: تعداد این دفاتر در سطح استان اردبیل 
به 120 دفتر رسیده و بهره برداری از شیوه ها ی نوین مانند سامانه 
استعالم و ارسال خالصه معامالت به صورت الکترونیک  در قالب 
سیستم مدیریت کشوری امالک و س��امانه اعالم وقایع ازدواج و 
طالق در سطح استان در بهبود کیفیت ارایه خدمات موثر بوده است. 

  افزایش آگاهی اطالعات حقوقی مردم
دهقانی درباره مشکالتی که از سوی مردم مطرح می شود، اظهار 
کرد: بیشتر این مشکالت ناش��ی از بی اطالعی و ناآگاهی افراد از 
مس��ایل حقوقی و ثبتی اس��ت که به طور معمول این مشکالت با 

مشاوره  حل می شود. 
وی با بیان اینکه برای توس��عه فرهنگ تبدیل اسناد غیررسمی به 
سند رسمی نیز فعالیت هایی انجام شده است، یادآور شد: این اقدام از 

طریق رسانه ها و جراید انجام می شود. همچنین در آزمون مشاوران 
امالک و خودرو بر تنظیم سند رسمی در دفاتر تاکید می شود. 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک اس��تان اردبیل با اشاره به اینکه ثبت 
اسناد و امالک سومین دستگاه درآمدزای کشور محسوب می شود 
گفت: هر قدر به این س��ازمان توجه بیشتر ش��ود در نهایت به نفع 

جامعه و دولت خواهد بود.
 دهقانی با اظهار تاس��ف از کمبود اعتب��ارات هزینه ای و عمرانی 
تصریح کرد: ساختمان های استیجاری و قدیمی و همچنین کمبود 

نیرو و تجهیزات از مشکالت این نهاد به شمار می آید.       
وی ادام��ه داد: تم��ام ت��الش اداره کل ثب��ت اس��ناد و امالک و 
زیرمجموعه های این س��ازمان در شهرستان ها تس��ریع در روند 
خدمت رس��انی اس��ت و ایجاد و فعالیت س��امانه های الکترونیک 
در راس��تای س��هولت در انج��ام معام��الت و خدمات س��ریع به 

مراجعه کنندگان صورت گرفته است.  

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل در گفت وگو با »حمایت« مطرح کرد؛ 

 مدیران کل زندان ها 
گزیده ها

نقش خیران در رفع نیازهای بهداشتی و 
درمانی زندان ها

 مدیرکل زندان های هرمزگان در حاشیه بازدید مدیرعامل 
مجمع خیرین و مس��ئوالن بهداش��ت و درم��ان از زندان 
مرک��زی بندرعباس با تش��ریح نیازهای ض��روری واحد 
بهداش��ت و درمان، خواس��تار تامین این نیازها از س��وی 

مجمع خیرین استان شد.
اکبر س��لیمانی  در این باره گفت: حفظ و ارتقای سالمت 
جس��می و روانی زندانیان و رس��یدن به اس��تانداردهای 
بهداشت و س��المت یکی از اصلی ترین اولویت های ما در 
امر نگهداری زندانیان است وخیران همواره یاری رسان ما 

در این امر بوده اند.

تــیـتــر
فــرعــی

 بهبود کیفی خدمات ثبتی 
با راه اندازی سامانه های الکترونیک

 85159 زندانیان اندرزگاه نسوان زندان مرکزی مشهد مشغول به کار هستند.  هوشنگ شریف نژاد ، مدیر زندان مرکزی مشهد 
با اشاره به سیاست های سازمان زندانها در پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری ازبازگشت مجدد به زندان گفت: امروزه 

کارخانجات وابسته به بنیاد تعاون و کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی زندان نقش مهمی را در نیل به این اهداف 
ایفا می کنند.وی افزود: اشتغال عالوه بر اثراتی که در ایجاد روحیه و نشاط و ایجاد اعتماد به نفس در زندانیان دارد 

باعث می شود که زندانیان از کسالت و بی انگیزگی رها شده و روحیه امید به زندگی در بین آنان افزایش یابد و از همه 
مهمتر فرهنگ کار، اشتغال و عادت به کار در بین زندانیان ایجاد شود.

زندانی در آزمون فنی وحرفه ای ندامتگاه فردیس که با همکاری اداره کل فنی وحرفه ای 
استان البرز برگزارشد، شرکت کردند.

در این آزمون  زندانیان بندهای نسوان ومردان در 8 رشته شامل پرورش قارچ ، کمک 
نصاب تابلوهای برق، رایانه کار، مهارت های فروش ، فنون مذاکرات ، مهارت های کار آفرینی 
و راسته دوزی ، شرکت کردند.قرار است شرکت کنندگان درکالس ها پس از آزمون  وکسب 

امتیاز قبولی گواهی نامه فنی وحرفه ای دریافت کنند.

راههای دستیابی به عزت نفس در گفت و گو با یک روانشناس؛

فرزندتان را شماتت نکنید
کارشناس�ان عل�وم رفتاری 

گــــروه
اجتماعی

معتقدن�د 6س�ال نخس�ت 
در  نق�ش مهم�ی  زندگ�ی 
شکل گیری شخصیت افراد در 
بزرگسالی دارد. بر این اساس باید کودک را از 
همان ابتدای شکل گیری شخصیت به اعتماد به 
عزت نفس تشویق کرد. باید بدانید که در این 
میان خانواده مهم ترین نقش را دارد.  ابراهیم 
محمدی روانشناس کودک در این باره بیشتر 

توضیح می دهد.

منظور از اعتماد به نفس چیست؟
اعتماد به نف��س به معن��ای ارزیابی ف��رد از توانایی ها و 
ویژگی های فردی اس��ت به طوری که  زمانی که  کودک 
خود را ارزیابی می کند به رضایت نسبی درباره عملکرد خود 
دست یابد. البته این موضوع به وضعیت مکانی و زمانی نیز 
بس��تگی دارد بطور مثال موفقیت در درس ، دوست یابی، 
درس��ت صحبت کردن و... می تواند به کودک اعتماد به 
نفس دهد. خوب اس��ت بدانید که مجموع ارزیابی هایی 
که کودک از خود می کند، احس��اس اعتماد به نفس را در 

او به وجود می آورد. 

ب�ه نظر ش�ما مناب�ع کس�ب اعتماد ب�ه نفس 
چیست؟

مادر مهم ترین منبع قابل دسترسی برای تقویت ریشه های 
اعتماد به نفس برای کودک به شمار می رود به طوری که 
بررسی ها نش��ان می دهد مادرانی که فرزند خود را مورد 
ش��ماتت قرار می دهند فرزندانی با اعتماد به نفس پایین 
تربیت می کنند. طرح اولیه ش��کل گیری شخصیت افراد 
ناش��ی از برخورد مادر و کودک است، به طوری که ریشه 
همه برداش��ت های کودک در آینده است که تغییر آن به 
سختی صورت می گیرد. بعد از پدر و مادر همساالن نقش 

مهمی در برداشت کودک از خودش را دارند.  

نش�انه افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند 
چیست؟ 

اف��رادی که اعتماد به نفس پایینی دارند بیش��تر غمگین 
هستند و تمایلی به حضور در جمع ندارند و بیشتر به صورت 
انفرادی هستند. بنابراین این افراد نمی توانند از حق خود 

دفاع کنند و در کاری مش��ارکت نمی کنند. بر این اساس 
افرادی مهاجم و ستیزه جو و تشنه رقابت هستند، افرادی 
که الف می زنند و به دیگران فخر می فروشند، افرادی که 
به سختی نیاز به کامل و بی عیب بودن را در خود احساس 
می کنند، اف��رادی که محتاج تصدیق از س��وی دیگران 

هستند، از اعتماد به نفس پائین برخوردارند.

آیا اعتماد به نفس پایین می تواند بیماری های 
روانی را به افراد تحمیل کند؟

بله. حسادت،س��وظن، اضطراب و نگرانی، احساس عدم 
شایستگی و لیاقت و غرق در مشکالت خود بودن، اعتقاد 
داشتن به این که نکته که همیشه حق با آنان است تصور 
می کنند که مجبورند همه توقعات دیگران را بر آورده کنند 

اینان از بیماری رنج می برند.

چه راه هایی برای درمان اعتماد به نفس پایین 
وجود دارد؟

از تفک��رات منفی درب��اره خود بپرهیزید، ه��دف را روی 
انجام متمرکز کنید بنابراین ب��ه انجام صحیح کار توجه 
نکنید. از اشتباه نترسید زیرا اشتباه فرصتی برای یادگیری 

اس��ت. کارها و تجربی��ات جدید را امتح��ان کنید؛ انجام 
 کارها و فعالیت های متفاوت در ش��ناخت اس��تعدادها و 
توانایی های تان کمک بزرگی به شما می کند همچنین در 
نتیجه کسب مهارت های جدید احساس غرور و رضایت به 
شما دست می دهد. از نظرات و عقاید خود احساس رضایت 
کنی��د، ورزش و تفریح را از یاد نبرید زی��را این فعالیت ها 
می تواند بر افزایش اعتماد به نفس کمک کند. خوب است 
بدانید که اف��راد با اعتماد به نفس باال به راحتی با دیگران 
دوست می شوند، ش��ادترند و روابط بهتری با همکاران و 

همساالن دارند و  با اشتباهات شان کنار می آیند. 

آی�ا از دارو می ت�وان برای درم�ان عزت نفس 
پایین استفاده کرد؟

باید بدانید که اعتماد به نفس پایین به خودی خود بیماری 
محسوب نمی شود اما اگر به تدریج عارضه های روانی را به 
دنبال داشته باشد می توان با تجویز دارو و البته جلسه های 
مشاوره این بیماری را درمان کرد. باید توجه داشته باشید 
که درمانی که پزش��ک برای شما تجویز می کند را باید تا 
آخرین مرحله ادامه دهید تا به مرحله کامل بهبودی برسید 

.  در این صورت است که سالمتی را به دست می آورید.

آسیب های اجتماعی

حکایت تلخ زندگی کارمند دیروز، قاتل امروز

آن شب بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را کردم!
مه�دی روزگاری یک کارمند 

گــــروه
گفت وگو

دولتی بود اما از سال 88 به جرم 
قتل به زندان افتاده است. او در 
حالی این روزه�ای تلخ را می 
گذارند که به 2 بار قصاص محکوم شده است. 
ظاهری مرتب دارد در چهره اش هیچ ش�رارتی 
وجود ندارد. ش�اید اگرروز حادثه یک تماس با 
پلیس گرفته ب�ود اکنون در مح�ل کارش بود و 

زندگیش را سپری می کرد.

آغاز ماجرا 
مقتوله همس��ر س��وم دایی مادرم بود که البته فوت ش��ده 
بود ی��ک روز وقتی ب��رای دیدن مادر بزرگم به خانه ش��ان 
 رفته بودم، حسین فرزند 7 س��اله مقتول هم آنجا بود برای 
بچه ها خوراکی خریده بودم حسین گوشه ای ایستاده بود وقتی 
 به او هم خوراکی دادم ابزار بی میلی کرد و گفت : نمی خورم، 
عمو هایم برایم می خرند. تعجب کردم گفتم عموهایت؟ گفت 
بله وقتی به دیدن مادرم می آیند. عصبانی شدم و دستش را 

گرفتم و داخل خانه بردم. 

اشتباهی که به تباهی انجامید 
من نتوانستم این موضوع را تحمل کنم برای همین مرتب 
کشیک می دادم تا ببینم چه کس��ی به آن خانه رفت و آمد 
دارد باالخره یک شب آن فرد را دیدم. او را شناختم از شدت 
عصبانیت یک چوب برداشتم و در خانه را زدم مقتوله در را باز 
کرد، وقتی حرفهای من را شنید شروع کرد به هوچی گری و 
داد و هوار راه انداخت، ترسیدم، آن موقع شب کسی حرف مرا 
باور نمی کرد باالجبار فرار کردم ولی دوباره کنار خیابان اصلی 
منتظر ماندم. آن شب بزرگترین اشتباه زندگی ام را کردم نباید 
سر خود اقدام می کردم وقتی آن صحنه را دیدم باید با پلیس 
تماس می گرفتم.  کنار خیابان اصلی شهر آنقدر منتظر ماندم 
تا آن مرد از خانه خارج شد صدایش کردم وقتی آمد دستش را 
گرفتم خواستم او را به کالنتری ببرم. ابتدا مقاومت کرد ولی 
بعد به گریه افتاد، قسم داد التماس می کرد. دلم برایش سوخت 
رهایش کردم ولی کاش اینکار را نکرده بودم چون او به جای 
عمل به قس��می که خورده بود. پای مرا هم به این ماجرا باز 
کرد. بعد ها متوجه شدم که آن زن  فاسد است و همه شهر او 
را می شناس��ند.  8 ماه از آن شب گذشته بود یک روز محمد 
رضا، همان فردی که آن شب با او درگیر شده بودم پیشم آمد. 

متاسفانه آن زن باردار شده بود. محمد رضا پیش من گریه 
می کرد. او را شماتت کردم. در عین ناباوری محمد رضا مرا 
تهدید کرد که نباید این ماجرا را پیش کسی بگویم چون پای 
برادر خودم هم در میان است باورم نمی شد با برادرم تماس 
گرفتم از او خواستم پیشم بیاید وقتی آمد ماجرا را به او گفتم 
ابتدا انکار کرد ولی وقتی او را زدم رابطه اش با آن زن را تأیید 
کرد. دنیا روی سرم خراب شد. اول می خواستم موضوع را با 
خانواده مطرح کنم که آن دو نفر مانع شدند در حین صحبتها 
فهمیدم که بجز برادرم پای پس��ر خاله مان نیز در این میان 
هست. دیدم آن شب محمد رضا بجای عمل به قسمی که 
خورده بود برادر و پسر خاله ام را نیز درگیر این ماجرا کرده بود 

تا به خیال خود زبان مرا ببندد. 

اجرای نقشه 
 چن��د روزی از ای��ن ماجرا گذش��ت. روزی متوجه ش��دم 
محمد رضا به همراه برادر و پسرخاله ام در حال تهیه داروی 
دست ساز هستند تا آن را به خورد مقتول بدهند تا بچه سقط 
شود. عصبانی شدم محتویات دارو را روی زمین ریختم گفتم 
این کار اشتباه است. فعاٌل صبر کنید تا ببینیم چه پیش می آید. 
چند روز بعد محمد رضا به من زنگ زد و گفت بابت کاری می 

خواهم با تو مشورت کنم وقتی پیش او رفتم متوجه شدم نقشه 
قتل زن را کشیده اند. محمدرضا گفت امشب می خواهیم او را 
بکشیم. من هم که از این ماجرا کالفه بودم نه تنها تأیید کردم 
بلکه خودم هم با آنها همراه شدم. درخانه مقتول را زدیم او در را 
باز کرد. مقتول فکر می کرد این بار هم مثل شب نشینی های 
هر شب است. من باالی سرش نشستم گردنش را گرفتم او 
را خفه کنم خیلی عصبانی بودم ولی نتوانستم و رهایش کردم 
محمد رضا گردنش را دوباره گرفت و او را خفه کرد. آن سه نفر 
اتاق مقتول را با بنزین به آتش کشیده بودند. آن زن مرده بود و 

جنازه اش در حال سوختن بود. 

پایان ماجرا 
 بعد از آن ماجرا ما دس��تگیر ش��دیم. بعضی از همس��ایه ها 
محمد رضا را دیده بودند که به خانه مقتول رفت و آمد دارد اول 
او دستگیر شد سپس ما را گرفتند. پسرخاله ام با حکم شالق 
آزاد شد ما سه نفر ماندیم. من ابتدا به خاطر برادرم گفتم که 
من در قتل نقش داشتم شاید برادرم آزاد شود ولی االن هر دو 
اینجا هستیم. برای من حکم دو بار قصاص صادر شده است. 
یک بار به دلیل قتل مقتول و قصاص دوم برای قتل پسرش 

حسین که همان شب در شعله های آتش سوخته بود. 

گفت وگوی زندان

امینه افروز / گروه گفت و گو

زندانیدرصد

 بیشترمشکالت ناشی از بی اطالعی و 
ناآگاهی افراد از مسایل حقوقی و ثبتی 
است که به طور معمول این مشکالت 

با مشاوره  حل می شود
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دالر

جریمه ای است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای 
آندرانیک تیموریان، بازیکن استقالل، به دلیل رفتار خشنی که 

در بازی استقالل مقابل ذوب آهن از خود نشان داد، در نظر 
گرفته است.   

پولی است که ساالنه از سوی فدراسیون فوتبال ایران به 
حساب کارلوس کرش، سرمربی تیم ملی واریز می شود؛ 

این ادعایی است که یکی از سایت های ورزشی کشور 
آفریقای جنوبی مطرح کرده است.

ورزشی

 پنجشنبه 
  17بهمن1392
 شماره  3003

15
 اظهار نظر 
گزیده ها

حسین محمد پورزرندی، معاون مالی 
و اقتصاد شهری شهرداری تهران:

بیش از 15 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی 
در تهران در حال انجام اس��ت، ش��هرداری 
تهران تامین منابع مالی طرح های عمرانی را 
در اولویت کاری خود قرارداده تا هیچ طرحی 
به دلیل مشکالت مالی متوقف نشود. شهر تهران تبدیل به کارگاه 
عمرانی بزرگ شده است که در هر گوشه ای از آن، طرح های عمرانی 
با رویکردهای مختلف در حال اجراست که اجرای تمامی این طرح ها 
مستلزم تامین منابع مالی است. تامین منابع مالی هر یک از طرح های 
عمرانی در شهر با توجه به محدودیت های منابع درآمدی شهرداری 
و مشخص نشدن ردیف های درآمدی شهرداری ها پس از خود کفا 
شدن در سال 62 از سوی دولت، مشکالت متعددی را برای مدیریت 

شهری به همراه داشته است.

 مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش:

فعالیت های جاری و ساری باید طوری باشد 
که پیام ما به دانش آموزان برسد زیرا تهاجم 
فرهنگی در کش��ور م��ا با هدف ق��راردادن 
نوجوان��ان و جوانان قصد دارد کش��ور را در 
عرصه های مختلف علمی و فرهنگی بیمار س��ازد؛ بنابراین باید با 
گستردگی فراوان بچه ها را مصون کنیم و به آنان دانش، خوداتکایی 
و مهارت های زندگی را بیاموزیم و تقویت کنیم تا در این تالطم ها، 
دانش آموزان، نوجوانان و جوانان کش��ور به نحو موفقیت آمیز این 

مرحله را طی کنند.

 ژاله فرامرزیان، فعال جامعه زنان:
نگاه و رویک��رد معاونت امور زنان ریاس��ت 
جمهوری گس��ترش تعامل س��ازمان های 
غیردولت��ی حوزه زن��ان با دولت اس��ت زیرا 
این س��ازمان ها ش��رکای اجتماعی جامعه 
هس��تند. س��ازمان های مردم نهاد در حوزه 
زنان می توانند عامل انتقال رویکردها و نگاه ها از مردم به حاکمیت 
و به عکس باش��ند بنابراین سازمان های غیردولتی می توانند بسیار 
تأثیرگذار باش��ند و اگر نگاهی به عملکرد سازمان های غیر دولتی 
داش��ته باشیم متوجه می ش��ویم که حرکت وسیع و عظیمی شکل 
گرفته است و با توجه به دغدغه های زنان نهادهای تخصصی غیر 

دولتی ایجاد شده است که می تواند گام های مؤثری بردارد. 

 حسین نحوی نژاد، رییس دبیرخانه 
ش�ورای ملی س�المندان بهزیستی 

کشور:
بس��یاری از بیماری ه��ای س��المندان قابل 
پیشگیری هس��تند، اما طب س��المندی در 
کشور رشد نکرده اس��ت، 80 درصد مسایل 
و مشکالت س��المندان قابل پیشگیری است و در برنامه توسعه ای 
کش��ور باید به برنامه های مربوط به س��المندان توجه ویژه ای شود 
هرچند طبق آمار در حال حاضر بیش از 90 درصد از س��المندان به 
همراه خانواده زندگی می کنند که این امر نقطه قوت برای این قشر 
محسوب می شود. توجه و اهمیت به سالمندان فقط نیم قرن است 

که در کانون مجامع بشری قرار گرفته است.

 محمد حاجی آقاجانی* 
گزارش خبری

آخرین اقدامات از امدادرسانی به 
سرمازدگان

  سیستم اورژانس در شهرهای سرمازده مستقر است و قطع برق بیمارستان 
تنکابن که به مدت 2 روز ادامه داشت وصل شده است. در این بیمارستان 
عمل های جراحی اجرا نمی شد و فقط یکسری اقدامات اورژانسی در آن 
صورت می گرفت. بیمارستان های غرب مازندران که طی دو سه روز اخیر 
دچار بحران آب و غذا شده اند امکاناتشان تامین شده است و در حال حاضر 

مشکل جدی نداریم اما همچنان در معابر دچار مشکل تردد هستیم.
 به دلیل نبود آمبوالنس های کمک دار و ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی 
که فاقد آمبوالنس کمک دار هستند در مناطق صعب العبور دچار مشکالت 
خدمات رسانی هس��تیم هرچند که اورژانس مازندران تمام تالش خود را 

کرده است. 
بسیاری از بیماران نیازمند به بیمارستان ها منتقل شده اند اما به دلیل کمبود 
این آمبوالنس ها و نیز زنجیر چرخ که پاره ش��ده بودند و مغازه ها نیز بسته 
بودند دچار مشکل بودیم اما همکاری تمام دستگاه ها موجب شد تا مشکل 

جدی  پیش نیاید. 
در روزهای نخس��ت به دلیل قطعی برق اعمال جراحی متوقف شده بود 
و فقط خدمات اورژانس��ی به حادثه دیدگان ارایه ش��د ولی در حال حاضر 
مش��کالت در حال کاهش است. به دلیل اینکه ناوگان از آمبوالنس های 
کمک دار و دو محور محروم است در چنین زمان هایی برای ارایه خدمات با 
مشکل مواجه می شویم به طوری که در برف و کوالک مازندران با مشکل 
زنجیر چرخ برای آمبوالنس ها مواجه شده بودیم. اما خوشبختانه با کمک 
ش��هرداری، پیمانکاران خصوصی و هالل احمر برای کاهش مشکالت 

حادثه دیدگان برف و کوالک مازندران در تالش هستیم.
* معاون درمان وزیر بهداشت

  اجتماعی  

مرضیه گرد درباره الگوی تعیین شهریه مدارس 
و مراکز آموزشی غیردولتی اظهار داشت: در سال 
گذشته پس از آنکه شورای نظارت مرکزی درباره 
این طرح نظر داد، مقرر شد، الگوی تعیین شهریه 
در برخی اس��تان ها و شهرستان های تهران اجرا 
شود که بررسی و ارزیابی از نقاط ضعف و قوت آن 

تا یک ماه آینده احصا و اعالم خواهد شد.
مدارس غیر انتفاعی چند سالی است که مشکالت 
عدی��ده ای را ب��رای خانواده ها ایج��اد کرده اند. 
مدارس��ی که به رغم تمام توصی��ه های آموزش 
و پرورش برای دریافت ش��هریه راس��ا اقدام می 
کنند و دس��تورالعمل های این وزارتخانه را برای 
دریافت ش��هریه به هیچ می انگارند. مدارسی که 
قرار است آینده س��ازان مملکت را پرورش دهند 

البته با امکاناتی ویژه.
 در س��ال های ابتدای��ی آغ��از ب��ه کار م��دارس 
غیرانتفاعی متولیان این مدارس اغلب خانه های 
استیجاری را برای استفاده انتخاب می کردند اما 
کم کم و با اعت��راض خانواده ها این مدارس جای 
خود را به مدارس نوساز داد و به این ترتیب یکی از 
مشکالت پیش پای آموزش و پرورش درخصوص 

مدارس غیرانتفاعی برطرف شد.
اما مدارس غیرانتفاع��ی به ظاهر جایگاه ویژه ای 
در نظام آموزش��ی کش��ور پیدا کرده ان��د. از اخذ 
شهریه هایی بیش��تر از آنچه در مصوبات آموزش 

و پرورش آمده تا تشکیل کالس های فوق برنامه 
و اعزام به خارج از کش��ور و... از برنامه های برخی 

مدارس غیرانتفاعی در تهران است. 
تهران از سال های گذشته شهر تفاوت های بزرگ 
و تبعیض های بزرگ تر بوده، همه چیز در تهران 
با دیگر شهرها متفاوت اس��ت از آب و هوا گرفته 
تا وضعیت م��دارس.  خانواده های مرفه بهترین 
وضعیت تحصی��ل را برای فرزندانش��ان فراهم 
می کنن��د و خانواده ه��ای فرودس��ت مجبورند 
فرزندانشان را به مدارس فرسوده دولتی با تراکم 

باالی دانش آموز بفرستند.
درحالی که توسعه متوازن آموزشی حکم می کند 
که مدارس ب��ا امکانات پایین هم ب��ه امکاناتی 
پیش��رفته مجهز ش��وند تا فاصله آموزشی میان 
مدارس غیرانتفاعی و دولتی کمتر ش��ود. تعداد 
م��دارس غیرانتفاع��ی ویژه که امکان��ات فراتر 
از تص��ور ب��رای تحصیل دانش آم��وزان فراهم 
کرده اند در تهران از تعداد انگش��تان دو دس��ت 

فراتر نمی رود. 
پهنه شمالی پایتخت پذیرای مجتمع غیرانتفاعی 
با متراژهای باالی 8 هزار متر است. مجتمع های 
تحصیلی که برای راضی نگه داش��تن خانواده ها 
سعی می کنند از بهترین مربیان و معلمان استفاده 
و بهتری��ن امکانات ورزش��ی و تحصیلی را برای 

دانش آموزان فراهم کنند. 

مجتمع  آموزش��ی »خ« در پهنه ش��مالی تهران 
یکی از مجهزتری��ن مجتمع های آموزش��ی در 

پایتخت است.
مجتمعی که در سال 79 آغاز به کار کرده و برای 
رس��یدن به تراز جهانی از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کند. موسسه ای با 12 هزار مترمربع زیربنا که 
دارای امکاناتی از قبیل خانه هنر، سالن اجتماعات 
و همایش،  آتلیه هنرهای تجس��می و س��نجش 
سالمت به همراه مجموعه ورزشی شامل سالن 
ورزش ه��ای توپی و راکتی و س��الن ورزش های 

رزمی و بدنسازی و استخر است.
در مقاب��ل این مدارس می ش��ود س��ری هم به 
مدارس جنوبی ترین قسمت پایتخت زد. جایی که 
هنوز  برخی دانش آموزان در شیفت صبح و بعد از 
ظهر درس می خوانن��د و تراکم کالس ها در آنها 
به حدی اس��ت که معلم وقت درس پرس��یدن از 
همه دانش آموزان را ن��دارد و برای باال بردن بنیه 
علمی دانش آموزان از مادران دانش آموزان برای 
کمک به پیشبرد تحصیل دانش آموزان استفاده 
می شود. مدارسی که با کمترین بودجه آموزشی 
و به رغم خود گردان بودن به دلیل فقر خانواده ها 
هیچ امکانات فرادرسی برای دانش آموزان ندارند 
و تدریس آنچه در کت��اب آمده نهایت آموزش به 

دانش آموزان است.
دانش آموزانی که به قول برخی مدیران مدارس 

جنوب شهر برای صبحانه به خوردن نان و چای 
اکتفا می کنند.

دکت��ر ام��ان اهلل قرائ��ی مق��دم در ای��ن ب��اره 
می گوید:حس��رت های اجتماعی که در مواجهه 
با این مدارس و دانش آموزان به وجود می آید در 
نهایت باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود 
زیرا جامعه احساس می کند عده ای آنقدر درآمد 
دارند که می توانند فرزندان خود را به مدارسی با 
بهترین کیفیت فرستاده و برای قوی شدن بنیه 
علمی آنان را به خارج از کش��ور می فرستند و از 
طرف دیگر عده ای چنان درگیر مسایل اقتصادی 

هستند که به نان شبشان هم محتاج  اند.
دکتر س��عید معیدفر اما نظری متف��اوت در این 
باره دارد، به عقیده این جامعه ش��ناس آموزش و 
پرورش در سال های گذشته بار خود را کم کرده 
است و تعداد مدارس غیرانتفاعی طی سال های 
گذشته زیاد شده است به این ترتیب تعداد زیادی 
از دانش آم��وزان در م��دارس غیرانتفاعی درس 
می خوانند و نمی ت��وان گفت این موضوع باعث 

شکاف طبقاتی می شود.
وی تاکید می کند:  تعداد باالی مدارس غیرانتفاعی 
به حدی است که تعداد زیادی از افراد حتی از نان 
شبشان می زنند تا بتوانند فرزندانشان را در مدارس 
غیرانتفاعی ثبت نام کنند. به گفته معیدفر االن در 
کش��ور ما خانه هایی وجود دارند که از قصرهایی 
که این روزها به موزه تبدیل ش��ده مجلل ترند یا 
خودروهایی به کشور وارد می شوند که هزینه خرید 
آنها خارج از حد تصور است پس این قبیل مدارس 

نیز می توانند وجود داشته باشند.

وعده راه اندازی مدارس غیردولتی ارزان قیمت
مسئوالن آموزش و پرورش معتقدند شهریه های مدارس غیرانتفاعی واقعی نیست

از سفرهای غیرضروری پرهیز کنید
رییس مرکز کنترل ترافیک راهور با اش��اره به ادامه بارش 
برف در جاده های 5 اس��تان کشور از شهروندان خواست از 
سفرهای غیرضروری بپرهیزند و وسایل گرمایشی و زنجیر 
چرخ به همراه داشته باشند. سرهنگ محمدحسین حمیدی، 
با اشاره به بارش برف در تعدادی از استان های کشور گفت: 
برابر آخرین اخب��ار دریافتی اکثر محورها در اس��تان های 
البرز، تهران، خراس��ان جنوبی، اصفهان و قم با بارش برف 
همراه شده اس��ت. وی افزود: در محور کوهرنگ در استان 
چهارمحال و بختیاری، آزادراه س��اوه – همدان در استان 

مرکزی نیز بارش برف ادامه دارد.

 تیتر
فرعی

روز گذشته رییس س�ازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه ش�هریه های مدارس غیرانتفاعی که از خانواده ها  گــــروه
گرفته می شود، واقعی نیست، گفت: مدارس غیردولتی ارزان قیمت را ایجاد می کنیم.اجتماعی

بررسی آخرین وضع حریفان ۵ تیم مدعی در ۵ هفته باقیمانده؛

راه آسان پرسپولیس، مسیر دشوار استقالل
گــــروه فردا سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر وارد 

هفته بیست و ششم برگزاری خود خواهد شد و ورزشی
در حال�ی که تنها ۵ هفته تا پای�ان این رقابت ها 
باقی مانده است ۵ تیم شانس قهرمانی دارند؛ اتفاقی که در دوازده 
دوره گذش�ته لیگ برتر ش�اهد آن نبودیم. در دوره های گذش�ته در 
نهایت ۳ تیم در هفته های پایانی برای تصاحب جام قهرمانی با هم 
رقابت شانه به شانه داشتند اما در لیگ سیزدهم استقالل و فوالد 47 
امتیازی پرس�پولیس و نفت 44 امتیازی و سپاهان 4۳ امتیازی این 
شانس را دارند که جام قهرمانی را باالی سر ببرند. امتیازات این ۵ 
تیم به گونه ای اس�ت که اختالف تیم اول با تی�م پنجم تنها 4 امتیاز 

است؛ 4 امتیازی که به آسانی قابل جبران است.

  ۳ هفته جهنمی برای استقالل 
اس��تقالل که در یک روز س��رد برفی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی با باخت 
مقاب��ل مس کرمان از رس��یدن به فینال ای��ن رقابت ها باز ماند  ب��ا وجود ارائه 
بازی های نه چندان تماشاگرپسند در صدر جدول قرار دارد اما برای حفظ جایگاه 
امروزش در 5 هفته باقیمانده کار سختی پیش رو دارد. سایپا، ملوان، نفت، فوالد 
و تراکتورسازی 5 حریف ش��اگردان امیر قلعه نویی در 5 هفته پایانی لیگ برتر 
هس��تند که در این میان آبی ها در س��ه هفته پایانی لیگ برتر با 3 مدعی دیگر 

قهرمانی مصاف خواهند کرد. 
از این رو به نظر می رسد آبی پوشان پایتخت کار فوق العاده سختی پیش رو دارند 
البته در این میان آنان این امتیاز را دارند که  دو بازی از س��ه بازی سرنوشت ساز 
خود را در ورزش��گاه آزادی بر گزار می کنند و تنها برای بازی مقابل فوالد باید از 

تهران خارج شوند. 
 

  قرعه استقالل برای فوالد با یک تفاوت
وضع فوالد ش��باهت های زیادی به اس��تقالل دارد؛ این تیم مثل اس��تقالل با 
قبول شکست مقابل تراکتورسازی نتوانست حضور در بازی نهایی جام حذفی 
را جش��ن بگیرد و از طرف دیگر سرخ های اهوازی در پنج هفته پایانی قرعه ای 
شبیه استقالل دارند. مردان حس��ین فرکی در پنج هفته باقیمانده از لیگ برتر 
به مصاف ملوان، نفت، تراکتورسازی، استقالل و گسترش فوالد خواهند رفت. 
نکته جالب اینجاست که ۴ تیم از این 5 تیم در هفته های باقیمانده باید به مصاف 

استقالل هم بروند.
 البته فوالد از این لحاظ شانس آورده است که در هفته آخر برابر گسترش فوالد 
در خانه بازی دارد. ضمن اینکه هر دو تیم استقالل و فوالد دیدار مشترک با ملوان 

را هم تجربه خواهند کرد.

  راه راحت پرسپولیس 
پرسپولیس لیگ سیزدهم را خوب شروع کرد اما امروز با توجه به وضعی که این 
تیم با آن مواجه اس��ت تضمینی وجود ندارد که سرخ های پایتخت نشین پایانی 

شیرین در این بازی ها داشته باشند.
 ش��اید به همین دلیل هم باش��د که علی پروین، مدیرعامل جدید پرسپولیس 
در مصاحبه ای به صراحت گفت که کس��ب جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
هم برای این تیم یک موفقیت بزرگ است. با این حال هنوز علی دایی با وجود 

قرارداد سه ساله پیش  روی والسکو

دایی پشت سر بازیکنان پرسپولیس

2 پیشنهاد فرانسوي به فدراسیون فوتبال

مس کرمان میزبان فینال جام حذفی  

دیدار دوستانه بوسنی و نیجریه با اسپانیا

خسروی وفا رییس ماند

گوتیرز، رئیس فدراسیون والیبال آرژانتین، در مصاحبه ای اعالم کرد تضمین می دهد که 
خولیو والسکو هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده خواهد گرفت، اما مشکل اینجاست 
که والسکو  هدایت تیم ملی ایران را تا ژانویه آینده برعهده دارد. به گفته گوتیرز در صورت 
حضور والسکو درآرژانتین با وی قرارداد سه ساله ای ثبت خواهد کرد که در پایان رقابت های 

المپیک ریودوژانیرو 2016 به پایان خواهد رسید.

 در حالی که قرار بود تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس در سالن مجموعه سبز واقع 
در منطقه ولنجک برگزار ش��ود، بازیکنان این تیم با وجود حضور در محل تمرین در 
ادام��ه اعتصاب خود، دیروزهم تمرین نکردند.  بزرگترهاي تیم با علي دایي جلس��ه 
داشتند و در نهایت تصمیم براین گرفته شد تا با ادامه وضع کنونی تمرین نکنند. گفته 

مي شود دایي  هم در وضع  کنوني حق را به بازیکنانش داد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال از دو پیشنهاد یک باشگاه فرانسوي به فدراسیون فوتبال ایران خبر 
داد.به گفته مهدي محمدنبي، مسئوالن باشگاه »اوسر« فرانسه پیشنهاد دادند در صورتي 
که تیم ملي ایران بخواهد قبل از جام جهاني در اروپا کمپي را برگزار کنند، این آمادگي را 
دارند که اردوي تیم ملي فوتبال ایران در کمپ این باشگاه فرانسوي برگزار شود. همچنین 

پیشنهاد همکاري آکادمي این باشگاه با آکادمي فدراسیون فوتبال ایران را ارائه کردند.

 غالمرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ؛ اکبر ایرانمنش، مدیرعامل 
باشگاه مس کرمان و نصیری، نماینده باشگاه تراکتورسازی دیروز جلسه ای برگزار 
کردند تا در مورد وضعیت زمان و مکان فینال جام حذفی تصمیم گیری کنند. طرفین 
در این جلسه برای تعیین میزبانی به توافق نرسیدند و مقرر شد میزبان فینال با قرعه 
کشی مشخص شود که پس از قرعه کشی میزبانی فینال جام حذفی به مس رسید.

تیم های ملی بوسنی و هرزگوین و نیجریه دو تیم هم گروه ایران در جام جهانی قصد 
دارند پی��ش از آغاز این رقابت ها در اردوی تمرینی در آمریکا برابر تیم ملی اس��پانیا 
مدافع عنوان قهرمانی ب��ه میدان بروند. تیم ملی ایران در اولی��ن دیدار خود در جام 
جهانی برزیل باید در ش��هر کوریتیبا برابر تیم ملی نیجریه به میدان برود که توانسته  

بود در سال 2013 به مقام قهرمانی در جام ملت های آفریقا برسد 

پس از انصراف حمید علی صمیمی و غفور کارگری دو نامزد پست ریاست فدراسیون 
جانبازان و معلولین، محمود خسروی وفا رئیس فعلی این فدراسیون تنها نامزد کسب 
سمت ریاست، به عنوان رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برای چهار 
سال دیگر انتخاب شد.  محمود خسروی وفا با 31 رای از 32 رای ماخوذه  برای چهار 

سال دیگر در سمتش ابقا شد. 

اعتصاب بازیکنانش به دلیل مشکالت مالی امیدش را از دست نداده است و هنوز 
هم از باال بردن جام قهرمان��ی در پایان لیگ صحبت می کند. البته زنده ماندن 
امی��د قهرمانی در نزد دایی برمی گردد به این موضوع که او تیمش را باید در پنج 
بازی انتهای لیگ سیزدهم مقابل تیم هایی به زمین بفرستد که شانس زیادی 
 برای پیروزی مقابل آنها برای تیمش قائل اس��ت. فجر سپاسی، صبا، داماش، 
راه آهن و اس��تقالل خوزستان پنج تیمی هستند که هر یک از آنها می تواند پلی 

باشد برای رسیدن پرسپولیس به جام سیزدهم.
 در این میان تنها نکته منفی 5 بازی آینده پرسپولیس می تواند این باشد که آنها در 
سه بازی مهمان حریفان خود هستند. اما سرخ ها با هیچ کدام از مدعیان قهرمانی 
دیدار نخواهد کرد که این موضوع کار ش��اگردان دایی را برای رسیدن به عنوان 

قهرمانی راحت تر خواهد کرد. 
پرسپولیس با اینکه 3 امتیاز کمتر از سایر تیم ها دارد در صورتی که قدر این فرصت 
را بداند و سایر دیدارهایش را با برتری به پایان برساند، به راحتی عنوان قهرمانی 
فصل جاری را کسب خواهد کرد. البته مردان علی دایی یک امتیاز دیگر نسبت 
به سایر مدعیان قهرمانی دارند چرا که آنها در لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی 
هم حضور ندارند و به آس��انی می توانند با تمرکز روی لیگ، قهرمانی را پس از 

7 فصل جشن بگیرند. 

  سخت ترین قرعه برای نفت 
روزی که یحیی گل محمدی هدایت تیم نفت تهران را قبول کرد کمتر کس��ی 
توقع داشت که او بتواند با یک سری بازیکن جوان از نفت تیمی بسازد که امروز 
شانسی برای ایس��تادن بر روی سکوی قهرمانی داشته باشد اما این اتفاق افتاد 

هرچند گل محمدی و بازیکنانش برای رس��یدن به این خواسته خود کار بسیار 
سختی را پیش رو دارند حتی سخت تر از استقالل. تراکتورسازی، فوالد، استقالل، 
گسترش فوالد و سپاهان به ترتیب 5 حریف بعدی نفت تهران تا انتهای فصل 
هستند. بازی با 3 مدعی دیگر قهرمانی آن هم برای تیمی که تماشاگر ندارد به 
طور حتم بازی های راحتی نخواهد بود ضمن اینکه بازی با دو تیم تبریزی لیگ 
برتر هم بازی آس��انی برای نفت تهران نخواهد بود. قرعه س��خت نفت در بین 
تیم های مدعی حتی باعث شده است تا این احتمال که نفت تهران قبل از اینکه 
در هفته پایانی به مصاف س��پاهان برود شانس قهرمانی یا حتی کسب سهمیه 

آسیایی را از دست داده باشد، کم نباشد .

  نه خیلی سخت، نه خیلی آسان برای سپاهان 
هر چقدر قرعه نفت در هفته های پایانی لیگ سخت است، قرعه سپاهان آسان 
اس��ت و »طوفان زرد« تقریباً کار راحتی دارد. بازی با تیم های ذوب آهن، مس، 
سایپا، ملوان و نفت تهران حداقل روی کاغذ نباید برای مردان کرانچار زیاد سخت 
باشد. زردپوش��ان اصفهانی تا پایان لیگ تنها با نفت به عنوان مدعی قهرمانی 
دی��دار می کند، هرچند که تجربه ثابت کرده اس��ت، دربی اصفهان هم همواره 

دشواری های خاص خودش را برای سپاهان به همراه دارد.
 قرعه سپاهان در بین 5 تیم مدعی قهرمانی نه زیاد آسان است و نه سخت و اگر 
کرانچار بتواند به گونه ای بین لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تعادل ایجاد کند 
رسیدن دست زردهای اصفهانی به جام س��یزدهم زیاد دور از دسترس نیست، 
ب��ه خصوص اینکه این تی��م در 5 هفته آینده 3 میزبان��ی و 2 مهمانی را تجربه 

خواهد کرد. 
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تو دستگير شو ای خضر پی خجسته که من          پياده می روم و همرهان سوارانند 
بيا به ميکده و چهره ارغوانی کن                                    مرو به صومعه کان جا سياه کارانند 

حرص آدم را نابود می کند
پيامبر اك��رم )ص( فرمود : از ح��رص بپرهيزي��د، زيرا كه 

پيشينيان شما در نتيجه حرص نابود شدند.

پیچ اشتباهی 

تب »اجتماعی ساختن« به شیوه فرهادی، دقیقا پس از موفقیت های 
بین المللی »درباره الی« آغاز شد؛ فرهادی با آن فیلم، شیوه نوینی را 
پایه ریزی کرده بود که به ش��دت متکی بر داستان بود و شخصیت 
پردازی ها، در قبال گمانه های منطقی و احساسی که در موقعیت های 
مختلف مطرح می ش��د، خود را به خوبی نشان می داد؛ اتفاق مهمی 
که تا آن زمان در سینمای ایران رخ نداده بود. فرهادی همین شیوه 
را در فیلم بعدی اش )جدایی نادر از س��یمین( نیز تکرار کرد و نتیجه 
هم گرفت اما این س��ینما، تنها متعلق به او ب��ود. از زمانی که این دو 
فیلم، موفقیت های گسترده بین المللی را به خود دیدند، فیلمسازان 
و فیلمنامه نویسان بسیاری تالش کردند تا جا پای فرهادی گذاشته 
و به مدد گنجاندن یک سوژه ابهام برانگیز و متعاقب آن، چند گمانه 
پیرامون یک اتفاق خاص، فی الواقع ادای سینمای فرهادی را درآورده 
و بعد هم به سادگی صحبت از استقالل سبک کاری کرده و بگویند 
که به سینمای فرهادی تعلق ندارند. »ملبورن« جدیدترین فیلمی 
اس��ت که تبعیتی محض از آن دو فیلم مهم فرهادی به عمل آورده 
است و به عبارتی تنها فیلمی اس��ت که تا این اندازه، خواسته شبیه 
آن فیلم ها باشد.  وقتی فیلم شروع و سوژه مطرح می شود با این گفته 
درونی مواجه می شویم که »عجب سوژه شاهکاری«؛ سوژه ای که 
خیلی راحت می ش��د بر روی آن مانوری گسترده داد و با آن، یکی از 
بهترین های سال را س��اخت، اما در ادامه هر چه جلوتر رفتیم شاهد 
فرصت س��وزی های متناوبی بودیم که در اثر موقعیت های نابارور 
داستانی، یک به یک قربانی می شدند و راه فرار و گمانه زنی های متعدد 
را از جلوی پای دو کاراکتر اصلی فیل��م می گرفتند.  زمینه های این 
انحطاط، درست از زمانی شروع شد که کاراکتر مرد به پدر دختر فوت 
شده می گوید که همسرش، بچه او را بیرون برده است. داستان همین 
جا ضربه فنی می شود و دنیایی از موقعیت های بکرتری که می شد 
برای این صحنه در نظر گرفت را از دست می دهد؛ بقیه  موقعیت ها 
نیز به پشتوانه همین پیچ اشتباه، مسیر منحطی را پیمودند تا در انتهای 
فیلم، همان اتفاقی رخ دهد که آنها می توانس��تند در همان فرصت 
اولیه، آن را انجام دهند؛ تحویل دادن دختر به همسایه روبرویی، گریز 
منطقی و دراماتیکی برای فرار از این بحران نبود؛ که اگر بود آنها می 
توانستند چنین صحنه سازی ای را بر روی پدر دختر یا پرستار او در 

همان نیمه ابتدایی فیلم پیاده کنند. 
 این کشش بی رمق، یک تعلیق خنثی را نیز بر فیلم متحمل می کند؛ 
جایی که همه می خواهند ببینند این دو کاراکت��ر با آن آدرس دهی 
اش��تباه، چگونه می خواهند از این مخمصه ف��رار کنند که تمام این 
انتظارات با دیدن آن پایان بندی ضعیف تر از متن اصلی فیلم، تقریبا 
جای هیچ شکی را باقی نگذاشت که اپیدمی تقلید،  مخصوصا از جانب 
کارگردانان اول تا چه اندازه می تواند از یک سوژه منحصر به فرد، فیلم 

سطحی و ضعیفی بسازد.

مبتالیان به آنفلوانزا سریعا به پزشک 
مراجعه کنند

رییس انجمن پزشکان متخصص داخلی با تاکید بر اینکه عدم درمان به 
هنگام آنفلوانزا خطر مرگ بیمار را به همراه دارد، گفت: برای مبتالیان 
به این ویروس در طی مدت 24 تا 48 ساعت اولیه ابتال می توان اقدامات 
درمانی مثبتی انجام داد. دکتر ایرج خس��رونیا با بیان این که اخیرا چند 
نفر از افراد و حتی پزش��کان در اثر ابتال به آنفلوانزا جان خود را از دست 
داده اند، گفت: پزشکان به محض تغییرات صدا در سمع، قلب یا ریه بیمار 
را در بیمارستان بستری کنند. وی با تاکید بر اینکه استفاده از درمان های 
سرپایی موجب مزمن شدن بیماری می شود، یادآور شد: عدم درمان به 
موقع آنفلوانزا عالوه بر خطر بروز نارسایی تنفسی ممکن است به مرگ 
بیمار منجر ش��ود. این متخصص داخلی در خصوص نشانه های ابتال به 
آنفلوانزا گفت: سرفه های مکرر و سخت، بی حالی، بدن درد شدید و تب 
باالی 39 تا 40 درجه از نشانه های اصلی ابتال به آنفلوانزا است به طوری 

که سرفه ها تا حدی شدید است که با درد عضالت شکم همراه است.

 کلسترول خونتان را به دست این گیاه 
بسپارید

کلس��ترول خون بیماری ای نیس��ت که بتوان به راحتی از آن غافل شد، 
بلکه گاهی اوقات می توان به راحتی این بیماری ها را با گیاهان دارویی نیز 
درمان کرد.  مجید تهرانی متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
گفت: گنجاندن زنجبیل و س��یر در برنامه غذایی یکی از بهترین روش ها 
برای کاهش وزن اس��ت، این گیاه دارویی به دلیل خاصیت چربی سوزی 
که دارد و اگر همزمان با غذا مصرف ش��ود می تواند به راحتی چربی ها را 
تحریک کرده و در م��واردی نیز به کاهش وزن نی��ز کمک می کند. وی 
افزود: زنجبیل را می توان در ماس��ت، غذا و یا سبزی های تفت داده شده 
میل کرد. این گیاه به دلیل داشتن ماده ای اسیدی در بافت خود آنزیم های 
 مع��ده را تحریک کرده و موجب افزایش س��وخت و س��از و متابولیس��م

 بدن می شود. 
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  بارش شدید برف در صومعه سرا / تسنیم

 آگهی  ابالغ رای 
آقای مصطفی ساسانی نژاد

نظر به اینکه پرونده اتهامی شما جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم به این هیات ارجاع ومنجر 

به صدور رای اخراج  از دستگاه متبوع گردیده است لذا با شرح به مجهول المکان بودن شما 

وبا تجویز تبصره2 ماده 4 قانون رس�یدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت وماده 73 آئین 

دادرسی  مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشور آگهی می شود 

تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ آگهی درواحد مربوطه یا دفتر این ش�عبه در بزرگ راه یادگار 

امام –س�عادت آباد- کوی فراز سازمان ها زندان ها – طبقه اول دفتر هیات های رسیدگی به 

تخلفات اداری  حضور یافته تا نسبت  به ابالغ رای اقدام شود. بدیهی است درغیر این صورت 

رای اصداری ابالغ شده محسوب خواهد گردید. 

رئیس شعبه سوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان سازمان زندان ها

م الف4820

راه بهشت در شبکه سحر 
 فیلم سینمایی »راه بهشت« به کارگردانی مهدی صباغ زاده، داستان 
مصعب )امین زندگانی(، پسر اشراف زاده ای در مدینه را روایت می کند. 
مصعب جوانی زیبا رو اس��ت که دختران شهر را شیفته خود کرده است، 
اما از کودکی عاشق زلفا )الهام حمیدی( دختر بادیه نشین و فقیری است 
که همین باعث شده به شخص دیگری نیندیشد. مادر مصعب )نسرین 
مقانلو( س��عی دارد تا دختری اش��راف زاده را به همسری او برگزیند؛ اما 
مصعب نمی پذی��رد و از طرفی دیگر، به دلیل اعتقادات مادر نمی تواند 
حرفی از زلفا به میان آورد.  فیلمنامه به قلم محمد تقی انصاری اس��ت. 
این داستان اثری است ژرف و قابل تعمق که به خوبی توانسته داستانی 
تاریخی را با چفت و بست های دراماتیک روایت کرده و برای مخاطب 
قابل درک و هضم جلوه دهد. روایت پیروزی خیر بر شر دغدغه ای است 
که سالیان دراز به آن پرداخته و اینک در قالب زیر ژانر تاریخی ارایه شده 
است. در ابتدای داستان، با نشان دادن عشق بین زلفا و مصعب و سپس 
زندگی سس��ت و بی ریشه خانواده مصعب و با سیر این توالی دراماتیک 
توانسته شخصیت ها را به خوبی معرفی کند. قهرمان داستان با پشت سر 
گذاش��تن موانع بسیاری پیش می رود و هرگز از هدفش دور نمی شود. 
در صحنه ای که مصعب بر س��ر جس��م نیمه جان زلفا می رسد، به اوج 
روایت دراماتیک می رسیم. فریاد مصعب مو به تن مخاطب راست می 
کند و او را مشتاق تماشای ادامه فیلم می کند.  کارگردانی این اثر توسط 
مهدی صباغ زاده انجام ش��ده اس��ت.  او که کارگردان نام آشنای ایرانی 
است به خوبی توانسته حال و هوای تاریخی فیلم را حفظ کند و آن را به 
مخاطب القا کند. البته این موفقیت بدون استفاده از هنر طراحان صحنه 
و لباس چیره دس��ت میسر نیس��ت. طراحی صحنه )حبیب کریم زاده و 
علیرضا آرایش( و طراحی لباس )فرانک حمزه ای( به زیبایی انجام شده 
و در ایجاد اتمس��فر تاریخی کمک شایانی به فیلم کرده است. طراحی 
چهره نیز به زیبایی اجرا شده و مخاطب را با کاراکترها همراه می سازد. 
از شاخصه های دیگر فیلم راه بهشت می توان به نقش آفرینی درخشان 
بازیگران مطرح سینمای ایران اشاره کرد که با اینکه چهره ای آشنا دارند، 

برای مخاطب تصنعی به نظر نمی رسند. 
امین زندگانی با بازی در نقش مصعب، با آن چهره جویای حقیقتش 
برای ایفای این نقش انتخاب خوبی است. او با بازی آرام و جسورانه اش 
توانسته شخصیت مصعب را به خوبی به نمایش بگذارد. رضا رویگردی 
نی��ز در این فیلم نقش دایم الخم��ری را بازی می کند که هیچ اراده ای 
ندارد و همیشه از سوی همسرش سرکوب می شود. او توانسته به خوبی 
ایفاگر دو شخصیت متضاد باشد. نسرین مقانلو نیز بازی قابل ستایشی را 
به نمایش گذاشته است، وی به خوبی توانسته شخصیت مادر جاه طلبی 
را بازی کند که ناکام می ماند و فرزندش را از دس��ت می دهد. فیلم راه 
بهشت به سفارش شبکه جهانی سحر ساخته شده و در مقابل چشمان 

نظاره گر بینندگان خارجی و داخلی قرار گرفته است.

روایت فیلم

 مشهد: خبر نگار حمایت - مدیر کل ثبت اسناد و 
امالک خراس��ان رضوی در مراسم   افتتاح  اداره قضایی

ثبت اس��ناد و امالک احمد آباد گفت: به منظور 
تحقق خواس��ته به ح��ق مردم ش��ریف بخش 
احمدآبادشهرستان مشهد و تس��هیل  در امور ثبتی مردم این بخش و 
شهروندان شهر جدید بینالود با پیگیری های انجام شده مجوز تاسیس 
اداره ثبت اسناد و امالک احمد اباد مش��هد اخذ و همزمان با دهه فجر 

افتتاح گردید.
غالمرضا رحمتی زاده  در این مراس��م که با  حضور فرماندار مش��هد  
مدیران  اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر مش��هد  و فرماندهان نظامی 
و انتظامی در ش��هر ملک آب��اد بخش احمد  اباد  تش��کیل ش��ده بود 
خاطرنشان کرد: شهر ملک  اباد  دارای یک دفتر خانه  اسناد رسمی  نیز 

می باشد  که  به زودی فعالیت  آن  آغاز خواهد شد. 
وی افزود: با افتتاح اداره ثبت اس��ناد و امالک  احمد آباد  این بخش از 
ناحیه یک ثبت اس��ناد و امالک مش��هد انتزاع گردید و حوزه ثبتی آن 
شامل مرز شمالی  روستای ده غیبی )بند طرق( و هم مرز با حوزه ثبتی 
مشهد ، مرزجنوبی رباط سفید و هم مرز یا حوزه ثبتی تربت حیدریه ، مرز 
شرقی آزاد راه مشهد باغچه و هم مرز با حوزه ثبتی فریمان و مرز غربی 

روستای دیزباد و هم مرز با حوزه ثبتی زبرخان  می شود. 
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رض��وی از در اختیارگرفتن 
زمینی به مساحت 2000 مترمربع در شهر ملک آباد  جهت  ساختمان 
اداره ثبت اس��ناد و امالک این ش��هر خبر داد و گفت :درمراسم افتتاح 
اداره ثبت اس��ناد و امالک احمد آباداز طرف شورای شهر و شهرداری 
شهرملک آباد زمینی به مساحت 2000مترمربع به صورت بال عوض 
در اختیار ثبت اسناد و امالک  جهت  احداث ساختمان اداره ثبت اسناد 

و امالک قرار گرفت. 
رحمتی زاده همچنین در خصوص گزارش عملکرد 10ماهه اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراس��ان رضوی  گفت :با اجرای وظایف 

ذاتی  ادارات ثبت اسناد و امالک خراس��ان رضوی در ده ماه اول سال 
جاری،  466میلی��ارد و 365 میلیون ریال  درام��د حاصل که با 33/42 
درصد رشد نسبت به  مدت مشابه س��ال 1391  به حساب درآمد های 
عمومی کشور واریز شده است . مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان 
رضوی  افزود:در ده ماهه  ابتدای سال 1392 در اجرای  وظایف شعبه 
اجرای  اداره ثبت اس��ناد و امالک  اس��تان 819میلیاردو 813میلیون 
ریال از مطالبات آن مربوط به بانک های  دولتی و خصوصی می باشد 
وصول و بیش از 64 میلیارد و 365 میلیون ریال حقوق دولتی حاصل و 

به حساب درامد های عمومی کشور واریز گردیده است. 
رحمتی زاده از ثبت 3385 شرکت تجاری و 577 شرکت تعاونی در ده 
ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت : در حوزه  ثبت شرکت های 
تجاری  شاهد رش��د 14/01درصدی  و در حوزه ثبت  شرکت تعاونی 
ش��اهد کاهش 28/41درصدی  به نسبت مدت مش��ابه  سال گذشته 
هستیم  وی با بیان اینکه در این مدت 1057 اجراییه چک بال محل در 
شعبه اجرا ی ادارات ثبت اس��ناد و امالک خراسان رضوی  صادر شده 
اس��ت گفت : این میزان به نسبت مدت مش��ابه در سال گذشته 9/97 
درصد کاهش داشته اس��ت . مدیر کل ثبت اس��ناد و امالک خراسان 
رضوی گفت:در ده ماه اول س��ال جاری تع��داد 142 هزار و 213 جلد 
س��ند مالکیت برای اراضی و امالک اش��خاص  حقیقی و حقوقی در 
سطح استان  صادر گردیده است که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

6/08درصد رشد  داشته است. 
وی  با بیان اینکه با صدور 141هزار 633 فقره  سند مالکیت کاداستری  
در سطح استان در ده ماهه سال جاری ش��اهد رشد7/30درصدی در 
این حوزه بوده ایم یاد آور ش��د:در این مدت 209 هزار و 651 مورد از 
معامالت اموال منق��ول و غیر منقول  و 364 ه��زار و 89 مورد وکالت 
مردم در 508 دفتر خانه  اسناد رسمی فال  استان به ثبت رسیده است  
که نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل  به ترتیب 9/88 و 4/60 درصد 

کاهش داشته است.

رحمتی زاده با اش��اره به اینکه تا پایان دی ماه  س��ال جاری از هر 42 
ازدواج رسمی  10 مورد به طالق منجر گردیده است، گفت :از ابتدای  
سال تاکنون 57هزار و 698 واقعه زادواج و 13 هزار و 500 واقعه طالق  
در سطح س��امانه  ثبت آنی ازدواج و طالق به ثبت رسیده است  که بر 
این اساس میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/52 درصد 

کاهش و طالق 13/71 درصد افزایش  داشته است. 
رحمتی زاده گفت :در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد سند رس��می  از ابتدا تا کنون 60595 تقاضا از 
طریق ش��امانه پذیرش شده که بیشترین که بیش��ترین آن مربوط به 

حوزه ثبتی  ناحیه یک ثبت مشهد با 10835 تقاضا و کمترین به حوزه 
ثبتی  شهرستان جغتای با 90 تقاضا می باشد. 

وی افزود:از این تعداد پرونده تش��کیلی 42805 پرونده در هیات های 
رسیدگی کننده مطرح شده و برای 10586 مورد قرارکارشناسی  صادر 

و 3297 تقاضا منجر به صدور رای گردیده است.
وی  گفت : با اجرایی ش��دن  س��امانه ثبت آنی   اس��ناد تا کنون 493 
هزار  انوع س��ند بیع ، صلح ، وکالت ، رهنی ، اجاره ، تقسیم نامه ،اقاله،  
اقرار،تعه��د نامه ،رضای��ت نامه ،خدمات ثبتی و س��ایر بوس��یله 508 

دفترخانه اسناد رسمی استان ثبت الکترونیکی  شده است.

 باخزر :خبر نگار حمایت � رییس کل 
دادگستری خراسان رضوی در مراسم  قضایی

افتتاح دادگستری باخزر گفت:تعامل، 
ه��م اندیش��ی وه��م فک��ری همه 
مسئوالن بخش های مختلف در شهرستان  ،برای پیشبرد 

امور شهرستان باخزر ضروری است.
حجت االسالم والمس��لمین سید حسن ش��ریعتی در این 
مراسم که با حضور  معاون اداری مالی دادگستری خراسان 
رض��وی، مع��اون دادس��تان و رییس حفاظ��ت اطالعات 
دادگستری استان،  امام جمعه شهرس��تان باخزر ،فرماندار 
و اعضای ش��ورای تامین رش��تخوار ،نماینده مردم تربت 
جام ،تایباد و باخزر در مجلس شورای اسالمی ،فرماندهان 
نظامی و انتظامی ،ش��هردار و اعضای ش��وراهای اسالمی 
شهر و روس��تا ، مدیران ادارات و نهاد ها تشکیل شده بود 
با بیان اینکه  تعامل و هماهنگی مس��ئوالن  قوه قضاییه با 
سایر سازمان ها و نهاد ها در شهرس��تان باخزر باید  بسیار 
مطلوب باشدگفت :دس��تگاه قضایی در استان از هیچ گونه 
تالش و همکاری و تعامل  برای تامین  امنیت وخدمت به 

مردم دریغ نمی کند.
رییس کل دادگستری  خراس��ان رضوی یکی از مهمترین 
سیاستهای قوه قضاییه را پیش��گیری از وقوع جرم ذکر کرد 
وگفت:  تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم نیازمند مشارکت 
هم��ه  ارگان ها و نهاد ه��او تعامل حداکث��ری  بخش های 
غیر قضایی ذی ربط در این  حوزه  با مجموعه دادگس��تری 

شهرستان می باشد.  
 وی افزود:مجموعه دادگس��تری در این شهرستان  ضمن 
حفظ استقالل خود در جهت  ارتقاء سطح رضایت مندی مردم  

 با همه دستگاه ها و نهاد ها همکاری و تعامل خواهد داشت.   
وی ضمن گرامی داشت  دهه فجر، انقالب اسالمی  را نعمت  
الهی دانست و گفت:انقالب اسالمی  عطیه عظیم  الهی بود 

که خدای متعال  بعد از قرن ها به بشریت عنایت فرمود.
رییس کل دادگس��تری خراس��ان رضوی خصومت آشکار 
دشمنان با ایران اسالمی را به  جهت صدور انقالب به کشور 
های دیگر دانست و گفت : بعداز سالها مردم جهان از  آزادی 
خواهی مردم ایران و انقالب ثمر بخش آن درس گرفته اند 
ومی بینیم که  قیام های مردم منطقه به نام بیداری اسالمی 

ظهور پیدا کرده است.  
وی دین م��داری ، خودب��اوری و وحدت کلم��ه و جامعیت 
رهبری را س��ه اصل اساس��ی در پیروزی مردم  بر طاغوت  
برش��مرد و گفت : والیت مداری و تبعی��ت از والیت فقیه، 
حفظ باورهای مذهبی ودینی ،ترویج وحدت کلمه وحضور 
همیشگی مردم در صحنه  از مهمترین   ارکان   حفظ انقالب 
اسالمی اس��ت. در پایان این مراسم کارگربه عنوان رییس 
دادگستری شهرستان باخزر و  جلیلیان به عنوان دادستان 

عمومی و انقالب این شهرستان معرفی  شدند.

افتتاح  اداره ثبت اسناد و امالک  بخش  احمد آباد

 ضرورت حفظ همدلي و تعامل مردم و مسئوالن

با حضور مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی صورت گرفت؛

رییس کل دادگستری خراسان رضوی  تاکید کرد:

 آگهی مزایده 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ درنظردارد اماکن واقع 
در هشتگرد خیابان مصلی درمانگاه فرهنگیان جهت داروخانه  لوازم طبی- 
فروش وساخت عینک به متقاضیان واجد  شرایط به صورت قرارداد اجاره 
واگ�ذار نماید. کلیه متقاضیان  می توانند جه�ت بازدید از محل ودریافت 
اوراق شرکت در مزایده وکسب اطالعات بیشتر سه روز پس ازانتشار آگهی 
نوبت اول و ده روز پس از انتش�ار نوبت دوم به کارشناسی حقوقی وامالک 
آم�وزش و پرورش به آدرس هش�تگرد-بلوار آیت اله خامنه ای- مدیریت 
آموزش و پرورش شهرس�تان ساوجبالغ مراجعه نموده ویا با شماره  تلفن 
44225083-026 تماس حاصل نمائید. در ضمن مدیریت آموزش و پرورش 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ساوجبالغ – رحمت اله نژاد فالح
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گزیده ها

درخواست ايران 
از عربستان براي 

افزايش سهميه 
حج 93  

نمايش چهره  
»حضرت 

ابوالفضل)ع(« بر 
پرده ی سينما

 داوطلبان
 کنکور ارشد 

93 کارت جديد 
می گيرند

رییس سازمان حج و زیارت از ارس��ال نامه ای به وزارت حج عربستان 
مبنی بر افزایش تعداد زائران ایرانی در حج سال 93 خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت؛ سعید اوحدی ضمن اشاره به 
دیدار اخیر خود با دکتر بندر بن حجار، وزیر حج عربستان، گفت: در این 
دیدار تفاهم نامه حج 93 بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج عربستان 
امضا شد. وی افزود: در این تفاهم نامه، سهمیه جمهوری اسالمی ایران 
بر اساس مصوبه سازمان کنفرانس اسالمی همچون سال 92 تعیین شد. 
اوحدی ادامه داد: البته در قالب نامه از وزارت حج عربس��تان درخواست 
کردیم تعداد زائران ایرانی در حج سال آینده افزایش یابد که قول دادند این 

مساله به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. 

نمایش فیلم سینمایی »رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش با 
نمایش چهره   حضرت ابوالفضل)ع( همراه شد. به گزارش ایسنا، صبح 
روز گذشته نمایش های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در 
کاخ جشنواره   فجر با نمایش فیلم »رستاخیز« آغاز شد، فیلمی که گفته 
می شود سرانجام با تایید برخی مراجع عظام توانست چهره ی حضرت 
ابوالفضل )ع( را نشان بدهد. پیش از این در سریال »مختارنامه« اجازه 
داده نشد که چهره ی حضرت ابوالفضل )ع( به نمایش درآید. پیش از 
نمایش فیلم رستاخیز احمدرضا درویش )کارگردان(، تقی  علیقلی زاده 
)تهیه کننده( و تعدادی از بازیگران و دست اندرکاران »رستاخیز« با عبور 

از فرش قرمز عکس یادگاری گرفتند. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون کارشناسی ارشد 
س��ال 93 در روزهای 23 تا 25 بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان 
می توانند با مراجعه به اطالعیه روز ش��نبه 19 بهمن از نحوه صدور 
کارت جدید مطلع شوند. دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود: 
با توجه به تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 93 به 
دلیل ش��رایط بد جوی گفت: داوطلبان باید برای آزمون کارشناسی 
ارش��د س��ال 93 دوباره کارت ورود به جلس��ه دریافت کنند و برای 
داوطلب��ان کارت جدید صادر خواهد ش��د. وی اضافه کرد: اطالعیه 
صدور کارت و تغییرات احتمالی برای آزمون کارشناسی ارشد سال 93 

ساعت 14 روز شنبه 19 بهمن ماه منتشر می شود .
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