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اخبار
سيدمهديشجاعي
آکادميداستاننويسيتاسيسميکند

سيد مهدي ش��جاعي در مراس��م افتتاحيه
جلس��ات داس��تانخواني خود از تصميمش
براي ايجاد آکادميداستاننويسي خبر داد.به
گزارش مهر ،نخستين نشست داستانخواني
يکش��نبهها با مديريت سيد مهدي شجاعي
عصر روز يکش��نبه در فرهنگسراي انديشه
برگزار شد.ش��جاعي در ابتداي اين مراس��م
در س��خنان کوتاهي بيان داش��ت که جمع
شدن پيرامون ادبيات و هنر در شرايط فعلي
زيس��تي ما در ايران کاري بسيار دشوار بوده
و به همين دليل بايد به حضور اين جمعيت
احت��رام گذاش��ت.وي در ادامه عن��وان کرد:
داستان کوتاه در ايران به نوعي دچار فطرت
و ضعف ش��ده اس��ت در حالي ک��ه بيش از
قالبهاي ديگر حرف براي گفتن دارد.اساس
اين جلس��ات ماهيانه نيز همين خواهد بود و
س��عي خواهيم داشت تا در رفع اين موضوع
کاري انج��ام دهي��م.وي در ادام��ه تکميل
آکادميداستاننويسي و ايجاد تعامل نزديک
ميان نويسنده و مخاطب و فضاي همدالنه
ميان اهل قلم و نيز ايجاد بستري براي تعامل
بيشتر ميان نويسندگان و سازندگان فيلمکوتاه
را مهمتري��ن بهانهه��اي ايجاد اين جلس��ه
برشمرد و از حضور داستاننويسان برجستهاي
چون رضا اميرخاني ،محمد رضا بايراميو ...در
نشستهاي آتي اين محفل خبر داد.
ارز مسافرتي زائران اربعين
براساس نرخ رسميتخصيص مييابد

رئيس س��تاد مرک��زي اربعين اع�لام کرد
براساس توافق با بانک مرکزي ارز مسافرتي
زائ��ران اربعين با نرخ رس��ميبه آن��ان ارائه
ميشود.به گزارش فارس ،حسين ذوالفقاري
رئيس ستاد مرکزي اربعين حسيني در حاشيه
هش��تمين جلسه اين س��تاد گفت :يکي از
موضوعات مهم مراسم اربعين که مورد توجه
س��تاد مرکزي اربعين بود ،بحث تعيين ارز
مسافرتي براي زائران است .در همين زمينه،
جلس��اتي را با بانک مرکزي برگزار کرده و
به اين جمعبندي رس��يديم که آنچه زائران
بايد پرداخت کنند ،براساس نرخ رسميارز در
ايران باشد.وي با اشاره به اقدامات انجام شده
در داخل کشور ،گفت :برخي اين موضوع را
مط��رح کردهاند که عنواني به نام اربعين بر
برگه رواديد ذکر نش��ود که ما نيز با اين کار
موافق هستيم که ويزايي که صادر ميشود
عنوان اربعين نداشته باشد.

علي دارابي رييس ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اس�لاميصدا و سيما برنامههاي مرتبط با اين ستاد را تشريح کرد.
به گ��زارش مهر ،نشس��ت «چهلمين س��الگرد پي��روزي انقالب
اس�لاميدر قاب رسانه ملي» صبح دوشنبه  ۸مرداد با پخش سرود
جمهوري اسالميايران و همچنين قرائت آياتي از قرآن مجيد آغاز
شد.در ابتداي اين نشست محمدحس��ين رنجبران مديرکل روابط
عموميصدا و سيما در س��خناني گفت :اميدواريم بتوانيم ذرهاي از
آنچه در اين  ۴۰سال انجام شده است از قاب رسانه نمايش دهيم.
وي اضاف��ه کرد :با توجه به تاکيد عبدالعلي عس��کري رييس صدا
و س��يما ما بايد از اين فرصت  ۴۰س��الگي انقالب براي اميدافزايي
و نمايش اقتدار جمهوري اسالمياس��تفاده کنيم.بايد فارغ از جناح
بنديها کارهاي صورت گرفته را اطالع رساني کنيم و همين باعث
نشاط خواهد شد.رنجبران عنوان کرد :ما مطالب مستندي از عکس
و تصوير داريم و اين س��ندهاي مکت��وب را بايد در اختيار يکديگر
بگذاريم و رييس س��ازمان صدا و س��يما نيز تاکيد ويژهاي دارد که
تعامل با دستگاههاي ديگر دنبال شود.ما امروز پايگاه اطالع رساني
 ۴۰سالگي انقالب را رونمايي خواهيم کرد.علي دارابي ،رييس ستاد
بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالميصدا و سيما نيز
اظهار کرد :ما افکار عموميرا ميس��ازيم و در عين حال نمايندگان
افکار عموميهم هستيم بنابراين بايد هم زبان مردم باشيم هم نقد
مشفقانه داشته باشيم و از تسويه حسابهاي سياسي دوري کنيم.
رسانه بايد مردم را اميدوار کند و از سياه نماييها بپرهيزد.وي گفت:
ما از سال  ۹۵پيگير بحث چهل سالگي انقالب هستيم و در اين ميان
براي بعضي سوالي مطرح ميشود که ضرورت برگزاري مراسم ويژه
براي  ۴۰س��الگي انقالب چيست.عدهاي به جشنهاي  ۲۵۰۰ساله
اشاره ميکنند ولي ما بنا نداريم جشنهاي  ۲۵۰۰ساله را برگزار کنيم
و اين مراس��م چهل سالگي انقالب در قالب معرفي توانمنديهاي
مردم کشور برگزار ميشود.رييس مراسم بزرگداشت چهل سالگي
انقالب با اش��اره به برگزاري ويژه چهل سالگي انقالب يادآور شد:

ترامپ اخيرا عنوان کرده است که ميخواهد با تحريمها ايران را آنقدر
سرگرم کند که دست از مديترانه بردارد و ما نخواهيم گذاشت ترامپ
به مقاصد خود برسد.دارابي با اشاره به ويژگي انتخابات آزاد انقالب
اسالميعنوان کرد :ما امروز انتخاباتهايي برگزار ميکنيم که گاهي
اف��رادي از صندوق راي بيرون ميآيند که مخالف جريان حاکم بر
کشور هستند.وي با اشاره به ساخت آثار نمايشي يادآور شد :وقتي ما
در فيلم و سريال عدهاي سرباز فشل از دشمن نشان ميدهيم جوان
ما س��وال ميپرس��د که چگونه رزمندگان در برابر اين افراد هشت
سال جنگيده اند.بايد در اين راستا کار باورپذير انجام داد.جوان امروز
پرس��ش دارد و بايد او را قانع کرد.بايد در چهل سالگي انقالب نماد
وحدت ملي باش��يم.در زمان انقالب و جنگ همه مردم در کنار هم
بودند مثل  ۲۲بهمن که ش��ايد از کسي که انتظار نداريد در جلوي

صف قرار دارد و در راهپيمايي حضور دارد.معاون امور اس��تانهاي
صدا و س��يما با تاکيد بر ساخت برنامههاي هوشمندانه و قوي بيان
کرد :امس��ال ميخواهيم در آستانه چهل سالگي به سواالت جامعه
در حوزه انقالب پاس��خ دهيم و البته ساخت برنامه و مجموعهها و
مستندها براي توليد محتوا بايد به صورت هنرمندانه بيان شود.دارابي
با اشاره به توليد و پخش يک مجموعه مستند با قسمتهاي متعدد
توضيح داد :ما برنامهاي داريم که طي آن تمام وزراي بعد از انقالب
از هر گرايشي به سازمان ميآيند و عملکرد خود را تشريح ميکنند
که اين رويکرد وحدت را در جامعه نش��ان خواهد داد.وي با اش��اره
به فعاليت دشمن در شبکههاي رسانهاي تصريح کرد :ما بايد حال
مان خوب باشد تا جامعه را هم سرزنده کنيم.دشمن هميشه ياس و
نااميدي و بذر نفاق ميپراکند ،اکنون بيش از  ۲۹۰شبکه ماهوارهاي

رئيس اتحاديه ناشران خبر داد

توقففعاليتتعداديازناشرانبهدليلگرانيکاغذ

رئيس اتحاديه ناش��ران و کتابفروشان تهران گفت :متاسفانه
تعدادي از ناش��ران به خاطر مشکالت موجود ،موقت ًا فعاليت
خود را متوقف کردهاند«.محمود آموزگار» در گفتگو با مهر،
درباره تاثير افزايش تقريب ًا صد درصدي قيمت کاغذ در بازار
مصرف کننده بر روند فعاليت ناشران عضو اين اتحاديه گفت:
اتفاقي که در اين زمينه براي ناش��ران افتاده ،اين اس��ت که
آنها همان ابتدا بايد صد درصد پولشان را براي تامين کاالي
م��ورد نياز خود جهت چاپ کتاب ،س��رمايهگذاري کنند؛ در
حالي که پيشتر با پرداخت  ۱۰درصد مبلغ پروفوما ،ميشد
براي واردات کاغذ ،گشايش اعتبار کرد.وي افزود :ما اطالع
داريم که تعدادي از ناش��ران ،فعاليتشان را متوقف کردهاند
و بايد نس��بت به نوسانات قيمتي در بازار کاغذ بسيار نگران
باش��يم.حرفه نش��ر کتاب در تمام دنيا حتي در کش��ورهاي
پيشرفته ،به عنوان شغلي که نيازمند حمايتهاي مالي است،
شناخته ميش��ود.در اين زمينه نهادهاي صنفي اقتصادي و
تعاونيهاي حوزه نش��ر ،در صورتي که نقدينگي الزم براي
آنها فراهم ش��ود ،ميتوانند کمک خوبي براي برون رفت از
اين وضعيت بکنند.آموزگار ادامه داد :در واقع به خاطر کمبود
نقدينگي در صنعت نشر از يک طرف و بهرههاي بانکي باال
از طرف ديگر ،ما در حال حاضر با يک «خواب سرمايه» در
زمينه فعاليت در اين حوزه روبهرو شدهايم.در چنين شرايطي
بهترين راهکار اين اس��ت که نهادهاي اقتصادي صنفي به

آگهی فقدان سند/خانم بهاره انصاری به استناد دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی یک کرج مدعی است
سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان بمساحت  84/5متر مربع قطعه  10تفکیکی به شماره  22659فرعی از  2اصلی مفروز و مجزا
ش��ده از پالک  1836فرعی از اصلی مزبور واقع در قلعه فرامرز مالرد که به ش��ماره چاپی  700075ذیل ثبت  16508دفتر 158
صفحه  238به نام مشارالیها ثبت و سند صادر گردیده است و برابر سند شماره  45370مورخ  92/11/2دفترخانه ده مالرد در
مالکیت مالک متن قرارگرفته است و برابر استناد  38819-45388-45387دفترخانه ده مالرد در رهن بانک تجارت و مسکن قرار
دارد و به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120آیین نامه
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد خود میباشد
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند
در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد
شد.ریاست ثبت اسنادو امالک مالرد سیدمحمدرضا حسنی  827م الف
رای دادگاه  /شماره پرونده /1302/3/96:شماره دادنامه /)96/7/26(728/3/96:خواهان:امیرحسین عبدالوندبه نشانی سراسیاب
3راه امام حسین پ / 1214خوانده  :فاطمه مهربانی به نشانی تهران میدان رسالت خ هنگام بلوار شهید کاظمی خ شهید محمدخانی
ساکن مسجد موالی متقیان پ  / 14در خصوص دادخواست خواهان اقای امیرحسین عبدالوند بطرفیت خوانده فاطمه مهربانی
به خواس��ته اعسار تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره  728/3/96مورخ  1396/7/26موضوع پرونده شماره 474/3/96
صادره از س��ه شورای حل اختالف شهرس��تان مالرد که به پرداخت مبلغ  40/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه
دادرسی خسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در عوض دین مالی را
دریافت نموده و جهت اثبات اعسار به شهادت شهود استناد نموده است ولی شهود را در دادگاه حاضر ننموده است و حسب
استعالمات اخذ گردیده لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده  1257از قانون مدنی و ماده  197از قانون ایین
دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی اعسار خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف  20روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظر خواهی دردادگستری شهرستان مالرد است .شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان مالرد  826م الف
رای دادگاه  /شماره پرونده /1214/5/96:شماره دادنامه  /)97/4/17( 257خواهان:علی کریمی اصل بطرفیت خوانده محسن امیری
به خواس��ته مطالبه  200/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره  31516مورخ  1396/12/3به عهده بانک صادرات
بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تازمان اجرای حکم به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت
به اینکه صدور و وجود اصل چک درید خواهان بر مدیونیت خوانده داش��ته و نامبرده با وصف ابالغ واقعی قانونی در دادگاه
حاضرشده و مستند دعوی خواهان مصون از تعرض باقی مانده و نظر به اینکه چک موضوع دعوی صادره به امضای خوانده
می باشدلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت تشخیص و بااحراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به
مواد310و313و 314از قانون تجارت و  198و 303و 519از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2از قانون صدور
چک مصوب  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  3/375/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  1396/12/3تازمان اجرای
حکم طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له و  %5محکوم به در حق صندوق دولت
می باشد و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و نشر آگهی صورت گرفته است و ظرف  20روز مهلت واخواهی دارند/قاضی
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مالرد حسینعلی زاده  828م الف
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم محمود رضا دادی دارای شناسنامه شماره  2801به شرح دادخواست به کالسه
 971010از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر رضا دادی به شناسنامه
 3در تاریخ  97/1/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به -1 :کبری ذبیحی
– ش ش  – 3صادره از تربت جام  -همس��ر متوفی  -2احمد رضا دادی – ش ش  – 70204صادره از مش��هد – فرزند متوفی
 -3محمد رضا دادی – ش ش  – 2801صادره از مشهد – فرزند متوفی  -4ابوالقاسم رضا دادی – ش ش  – 17163صادره
از مشهد – فرزند متوفی  -5محمد رضا دادی – ش ش  – 191صادره از مشهد – فرزند متوفی  -6مصطفی رضا دادی – ش
ش  - 092-534708صادره از مشهد – فرزند متوفی  -7مریم رضا دادی – ش ش  – 4939صادره از مشهد – فرزند متوفی
 -8محبوبه رضا دادی – ش ش  – 1865صادره از مشهد – فرزند متوفی  -9منصوره رضا دادی – ش ش  – 2888صادره از
مشهد – فرزند متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد
ی شود در مورد دادخواست اقای مظلومیان
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای غالمعلی نوروزی فعال مجهول المکان ابالغ م 
علیه ش��ما به خواس��ته مطالبه وجه بموجب حکم ش��ماره  9709977508000317در پرونده کالسه  970016/241به حکم بر
محکومیت خوانده (غالمعلی نوروزی ) به پرداخت مبلغ  79/732/950ریال بابت اصل خواسته و جبران ( پرداخت ) خسارت وارده
به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک  1393/4/6الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ  1/798/661ریال بابت خسارت وارده
به سبب هزینه دادرسی و نشر اگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ( سید مصطفی مظلومان) صادر و اعالم می
دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
قابل واخواهی در این شورا است .
شعبه  241شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد م الف 16673
ی شود در مورد
پیرو اگهی های قبلی به خواندگان  -1مرتضی خاک زاد  -2حسن احمد زاده فعال مجهول المکان میباشند ابالغ م 
دادخواست اقای مسعود نصیری مقدم بطرفیت شما به خواسته استرداد مال منقول بموجب حکم شماره 9709977501400255
در پرونده کالس��ه  9709987501400015خواندگان را بالس��ویه به پرداخت  -1مبلغ  7/000/000ریال بابت اصل خواسته -2
خسارت تاخیر تادیه از مورخه  95/8/24الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرای احکام شورا محاسبه
می شود  -3مبلغ  1/050/000ریال بابت خسارت دادرسی و ابطال تمبر  -4مبلغ  150/000ریال بابت حق الدرج اگهی روزنامه
در حق محکوم له صادر و واعالم می گردد و مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد ،رای صادره غیابی و از تاریه درج در
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد م الف 16974
ابالغ وقت بش��ماره اگهی  9710467514800076خواهان/شاکی اقای محمد اسحاقی هدک دادخواستی به طرفیت خوانده اقای
حجت اهلل یعقوبی خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد واقع در وکیل اباد – بلوار کوثر – کوثر شمالی  15ارجاع و به
کالسه  9709987514800392و بایگانی  970398ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان  1397/6/10و ساعت  8/30صبح تعیین شده
است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه

مي��دان بيايند و با ارائه تس��هيالت کمبهره به ناش��ران ،از
آنها حمايت کنند.ما اين پيش��نهاد را در قالب يک بس��ته به
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لاميدادهايم و ب��ه نظرم موثر
اس��ت؛ کما اينکه شرکت تعاوني ناشران قم توانسته با جذب
حمايتهاي��ي  ۱۵۰تُن کاغذ بالک��ي وارد کند.وي همچنين
ضمن يادآوري تالشهايي که از آبان ماه سال گذشته براي
مهار بحران کاغذ و ايس��تادگي در مقابل پيش��نهاد افزايش
تعرفه گمرکي و يا خارج کردن اين کاالي استراتژيک حوزه
نشر از فهرست کاالهايي که مشمول ارز مبادلهاي ميشوند،
توس��ط نهادهاي مسئول صورت گرفت و بيان اين نکته که
هم وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالميو هم اتحاديه ناشران و
کتابفروش��ان تهران براي جلوگيري از افزايش قيمت کاغذ،
جدي��ت به خرج دادند ،در عين ح��ال اذعان کرد :ما در حال
حاضر تاثير تزري��ق ارزهاي مبادل��هاي  ۳۸۰۰توماني را در
قيمت کاغذهايي که االن عرضه ميش��ود ،نميبينيم.رئيس
اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران يادآور شد :سال گذشته
در همين ايام که دالر  ۳۸۰۰تومان معامله ميش��د ،ميشد
ه��ر بند کاغذ چاپ و تحرير را با  ۸۰تا  ۸۵هزار تومان تهيه
کرد ول��ي االن رقميدر حدود  ۱۵۰تا  ۱۶۰تومان بايد بابت
آن پرداخ��ت کرد.اين نش��ان ميدهد ک��ه همه تالشهاي
صورت گرفته براي مهار بح��ران کاغذ ،اگرچه الزم بود اما
کافي نبوده است.

خارجي زبان عليه نظام اسالميفعاليت ميکنند و ميخواهند رژيم
پهلوي را تطهير کنند و چهل سال مقاومت ،خدمت و پيشرفت ملت
ايران را انکار کنند.معاون امور استانهاي صدا و سيما با بيان اينکه
امروز عرصه رقابت جدي و سازنده ميان رسانهها است ،عنوان کرد:
زماني که انقالب شد ما فقط دو شبکه در تلويزيون داشتيم و اکنون
 ۱۵۰شبکه داريم که به بيش از  ۳۵زبان فراملي فعاليت دارند.بخشي
از ويژه برنامهها مدتي است آغاز شده و به تدريج ساير برنامهها نيز
از قاب تلويزيون و پژواک راديو روي آنتن خواهد رفت.دارابي تصريح
کرد :در حال آماده س��ازي مستندي با نام «کارنامه انقالب» در هر
استان هستيم.همچنين مستند مشاهير و مفاخر انقالب را در دست
توليد داريم تا بتوانيم اين مفاخر کشور را معرفي کنيم.همچنين بايد
دس��تاوردهاي مهم اين انقالب را در مقايس��ه با ديگر انقالبها در
جهان نشان دهيم و براي اين منظور مستندهاي جذابي که تاکنون
نشنيده و نديدهايد از آرشيو صداوسيما بيرون کشيده شده و نمايش
داده ميش��ود.وي افزود :امسال  ۱۳۰مستند کوتاه و بلند از شهداي
مدافع حرم داريم که در هفته دفاع مقدس رونمايي ميش��ود.مردم
نقش اصلي را در مبارزههاي انقالب و حتي در اين  ۴۰سال داشتهاند
و ما بايد آنها را در برنامهها و مس��تندهاي خود نمايش دهيم.دارابي
با اشاره به نمايش چهرههاي مردميدر تلويزيون عنوان کرد :گاهي
ايراد گرفته ميش��ود که چرا در تلويزيون دائم سلبريتيها را نشان
ميدهند ايراد درستي هم هست پس کمک کنيد که در سال حمايت
از کاالي ايران��ي کارآفرين��ان را نمايش دهيم.وي در پايان تصريح
کرد :ما بايد همه خود را يک خانواده بزرگ بدانيم از نقدها ممنونيم
چراکه براي کار ما بس��يار موثر است.ما امروز در يک برهه حساس
هس��تيم و خواهشم اين اس��ت که اميدآفريني وظيفه اول ما باشد.
نگذاريم دشمنان در عمليات رواني افکار عموميرا دچار گمراهي و
ترديد کنند و بايد با بصيرت ،هوشياري ،همدلي و احساس مسئوليت
در چهلمين سالگرد انقالب اسالمينماد افتخار به گذشته و اميد به
آينده باشيم.

در معراج شهدا انجام ميشود

عملياتتخصصيشناساييپيکر ۱۳۵شهيدتازهتفحصشده

رئيس س��تاد معراج شهداي مرکز گفت :هم اکنون با احتساب
 ۷۵ش��هيدي که به تازگ��ي وارد معراج ش��دهاند ،پيکر مطهر
 ۱۳۵ش��هيد تازه تفحص شده براي انجام عمليات تخصصي
شناسايي آماده ميشوند.سرهنگ ابراهيم رنگين ،رئيس ستاد
معراج ش��هداي مرکز ،در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران پويا ،با
اشاره به ورود پيکرهاي مطهر شهداي تازهتفحصشده دوران
دف��اع مقدس در معراج ش��هداي تهران گفت :پيکر مطهر 75
ش��هيد تازهتفحصش��ده که اخيراً از مرز ش��لمچه وارد کشور
ش��دهاند ،روز يکش��نبه وارد معراج ش��هداي تهران شدند.وي
افزود :پيکر مطهر اين ش��هدا بعد از برگزاري مراس��م وداع در
بندر امام خميني(ره) با اس��تقبال عشاير منطقه و حضور عموم
مردم خوزستان براي انجام عمليات شناسايي به تهران منتقل
ش��دند.رنگين با اشاره به ش��هداي تازه تفحص شده حاضر در
معراج گفت :سهشنبه  26تيرماه  97پيکر مطهر  60شهيد وارد
معراج شدند و هم اکنون با احتساب  75شهيدي که به تازگي
وارد معراج ش��دهاند ،پيکر مطهر  135شهيد تازه تفحص شده
براي انجام عمليات تخصصي شناسايي آماده ميشوند.رنگين با
اشاره به برنامه زيارت عموميپيکرهاي مطهر شهدا در تهران
گفت :روز پنج ش��نبه  11مردادماه  97مراس��م وداع عموميبا
پيکر مطهر  135شهيد تازه تفحص شده حاضر در معراج شهدا
برگزار خواهد ش��د.بعد از برنامه زيارت مردميشهدا در معراج
شهداي تهران ،عمليات شناسايي پيکرهاي مطهر  135شهيد

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده/متهم
پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 17125
ابالغ اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم ملیحه موسوی بزاز که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود
طبق اجرائیه صادره از شعبه  318در پرونده کالسه  9609987514800826و شماره بایگانی  960828به موجب دادنامه شماره
 9609977514800128صادره از شعبه  318محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  34/000/000ریال بابت اصل خواسته و
مبلغ  900/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  450/000ریال بابت هزینه درج اگهی روزنامه در حق محکوم له محکوم مینماید
به انضمام نیم عشر دولتی در حق دولت در حق دولت بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له  ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت
در اجرای ماده  ۷۳آ.د.م و ماده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از
انتشار اگهی نسبت به اجرای مفاد اجرایی اقدام گردد  .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول
اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 17126
بدینوسیله به اقای جلیل ثابتی میریزدی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که اقای علی اکبر عباس زاده دادخواستی به خواسته
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  190شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه  970173ثبت و برای مورخه 1397/6/15
ساعت  9وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده  73ق-ا-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می
گردد .شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه  190شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره  4به
نشانی بلوار وکیل اباد بلوار کوثر کوثر  15مراجعه و با ارائه ادرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
شعبه  190شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 17128
اگهی ابالغ اجرائیه بدینوس��یله پیرو اگهی های قبلی به محکوم علیه اقای رسول راحتی جعفراباد فرزند غالمعلی فعال مجهول
المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت خانم فاطمه محمدزاده شهربابکی فرزند عباس علیه اقای رسول راحتی جعفراباد
بخواسته مطالبه نفقه جاریه ،بموجب اجرائیه شماره  9710425113800068مورخه  97/4/19صادره از شعبه  25دادگاه خانواده
مشهد محکوم علیه محکوم است به  -1پرداخت مبلغ  5000000ریال به عنوان نفقه جاریه در هر ماه و تهیه مسکن و اثاث البیت
به همراه خسارات دادرسی ( 1285000ریال) در حق محکوم له  -2پرداخت نیم عشر دولتی محکوم گردیده لذا مراتب فوق مواد
 119-118 -9قانونی 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 اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا
به قسمت اجرا اعالم نمائید.
شعبه  25دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد (  43خانواده سابق ) م الف 17137
در پرونده کالسه  143/960089و پیرو اگهی قبلی بدین وسیله به اقای هادی فرزانه پلگرد فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ می
گردد به موجب دادنامه شماره  9709977594300503مورخ  1397/4/24صادره از شعبه  143دادگاه کیفری  2مشهد متهم هستید
به بی احتیاطی در امرر رانندگی منجر به جرح غیر عمد شاکی اقای سجاد رجب پور که به موجب دادنامه صاره فوق پرداخت
بیست و یک صدم ونیز یک و نیم هزارم کل ددیه در حق شاکی اقای سجاد رجب پور و مبلغ  3/300/000ریال جزای نقدی در
حق دولت محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت اگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای
صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند.
شعبه  143دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد م الف 17240
احضار متهم اقای حفیض اله کرمی لگزائیان فرزند سلطان جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه دائر بر رانندگی بدون
پروانه موضوع شکایت مورخ  97/6/21ساعت  8صبح در این شعبه برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده
 344قانون ائین دادرسی کیفری مصوب  1392از طریق درج اگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه
رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید .نتیجه عدم حضور شما در دادگاه ،اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
شعبه  114دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (  114جزایی سابق ) م الف 17549
آگهی احضار متهم در پرونده کالسه  961498متهم مهسا محمد زاده فرزند عبداهلل به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد.
به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه اگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نش��ر اگهی در شعبه 621
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر
رسیدگی و اظهار عقیده خواهد شد.
شعبه  621دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد م الف 17550
آگهی احضار متهم بدینوسیله در اجرای ماده  344قانون ائین دادرسی کیفری به اقای احمد تاجی فرزند محمد فعال مجهول المکان
ابالغ می شود در پرونده کالسه  101/970114حسب شکایت اقای غالمعلی حسن پور و صادق قدرتی به اتهام سرقت موتور
س��یکلت تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای مورخه  1397/6/17ساعت  10صبح تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر
جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و
مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
شعبه  101دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (  101جزایی سابق ) م الف 17551
آگهی احضار متهم بدینوس��یله در اجرای ماده  344قانون ائین دادرسی کیفری به اقای مجتبی قندی المکان ابالغ می شود در
پرونده کالسه  101/970206حسب شکایت اقای غالمرضا رحیمی و مرتضی شعبازی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح
عمدی ،تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای مورخه  1397/6/18ساعت  10صبح تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت
رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت
به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
شعبه  101دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (  101جزایی سابق ) م الف 17552
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای غالمرضا رفیعی دارای شناسنامه شماره  1به شرح دادخواست به کالسه 970909
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رفیعی به شناسنامه  506در تاریخ
 96/9/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به -1 :غالمرضا رفیعی – ش

آغاز خواهد شد و فرآيند نمونهگيري ،آزمايش ،DNAمراحل
ژنتيکي و کارهاي کارشناس��ي در اين زمينه پيگيري ميشود.
مشخصات ش��هدايي که هويت آنها بعد از مراحل کارشناسي
شناسايي ميشوند ،بعد از اتمام عمليات شناسايي هويت شهدا
اعالم خواهد ش��د.پيکرهاي طيبه  75شهيد دفاع مقدس که
طي دوره اخير در منطقه جنوب عراق در استانهاي ميسان و
بصره عراق کاوش ش��دند؛ صبح روز چهارشنبه  27تيرماه 97
از مرز شلمچه وارد کشور شدند.طبق اعالم سردار باقرزاده اين
ش��هدا از مناطق عملياتي محرم در زبيدات و همچنين منطقه
عمليات��ي رمضان در نهر کتيبان و منطقه عملياتي کربالي 4
و تک پش��تيباني عمليات والفج��ر 8در جزيره بوارين تفحص
ص شده
شدهاند.همچنين پيکرهاي مطهر  60شهيد تازهتفح 
در روز  20تيرماه  97از مرز خسروي در شهرستان قصرشيرين
استان کرمانشاه وارد کشور شدند.طبق اعالم سردار سيد محمد
باقرزاده فرمانده کميته جستوجوي مفقودين ستادکل نيروهاي
مسلح ،اين ش��هداي گرانقدر مربوط به عملياتهاي مسلمبن
عقيل(ع) ،کربالي 6و تک دش��من در فروردين سال  65است
که از منطقه مندلي واقع در استان دياله عراق توسط گروههاي
عملياتي کميته جستوجوي مفقودين کشف شدهاند 42.شهيد
مربوط به منطقه عملياتي مندلي حران ،صالحالدين و ارتفاعاتي
که در منطقه داخل خاک عراق قرار دارد ،بود ،همچنين حدوداً
 18شهيد در منطقه غرب پيدا شده است.

ش  – 1صادره از مش��هد – پدر متوفی  -2معصومه نیکوی قرقروک – ش ش  – 183صادره از مش��هد – مادر متوفی  -3لیال
شاهس��ون قره قرنی – ش ش  – 4صادره از مش��هد – همس��ر متوفی  -4نرگس رفیعی – ش ش  – 0970097301صادره از
مشهد – فرزند متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17657
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم خدیجه محسنی دارای شناسنامه شماره  206693خانوار به شرح دادخواست به
کالسه  970939از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین مرادی به
شناسنامه  206693در تاریخ  95/12/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است
به -1 :صفور مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان  -پدر متوفی  -2خدیجه محسنی – ش ش  – 206693صادره از
افغانستان – همسر متوفی  -3حکیمه رضایی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان – همسر متوفی  -4نجمه مرادی – ش
ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی  -5مراد مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی
 -6حلیمه مرادی – ش ش  - 206693صادره از افغانس��تان – فرزند متوفی  -7عاطفه مرادی – ش ش  – 206693صادره از
افغانستان – فرزند متوفی  -8مالیه مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی  -9عالیه مرادی – ش ش
 – 206693صادره از افغانس��تان – فرزند متوفی  -10زهرا مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانس��تان – فرزند متوفی
 -11امنه مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی  -12معصومه مرادی – ش ش  – 206693صادره از
افغانستان – فرزند متوفی  -13عظیم مرادی – ش ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی  -14ام البنین مرادی – ش
ش  – 206693صادره از افغانستان – فرزند متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17658
رونوش��ت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای احس��ان قوی بنیه کردیانی دارای شناسنامه ش��ماره  0740183702به شرح
دادخواست به کالسه  243/971014از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی
اکبر قوی بنیه کردیانی به شناسنامه  5در تاریخ  1396/10/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان
مرحوم منحصر است به -1 :فاطمه یگانه – ش ش  – 344صادره از مشهد – زوجه متوفی  -2احسان قوی بنیه کردیانی – ش ش
 – 0740183702صادره از تایباد – فرزند متوفی  -3زینب قوی بنیه کردیانی – ش ش  – 0925490849صادره از مشهد – فرزند
متوفی  -4زهره قوی بنیه کردیانی – ش ش  – 0924119126صادره از مشهد – فرزند متوفی  -5زهرا قوی بنیه کردیانی – ش ش
 – 0740045202صادره از باخرز – فرزند متوفی  -6میثم قوی بنیه کردیانی – ش ش  - 533صادره از تایباد – فرزند متوفی
متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی
می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
عضو شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17659
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم زهرا امیری دارای شناسنامه شماره 48به شرح دادخواست به کالسه243/971034
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهروز خمر به شناسنامه  22در تاریخ
 1396/10/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به -1 :زهرا امیری – ش ش
 – 48صادره از سرخس – زوجه متوفی  -2مهدی خمر – ش ش  – 0960672036صادره از مشهد – فرزند متوفی  -3بمانی
قاینی – ش ش  – 541صادره از مش��هد – مادر متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17660
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم زیباء عزیزی حصار جالل دارای شناسنامه شماره  124به شرح دادخواست
به کالس��ه  243/971041از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رستمی
چلمه س��نگ به شناس��نامه 402در تاریخ  1396/7/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم
منحصر است به -1 :مریم زاهدی – ش ش  – 412صادره از مشهد – زوجه متوفی  -2گل اندام رستمی چلمه سنگ – ش ش
 –0924139013صادره از مشهد – فرزند متوفی  -3امیر رستمی چلمه سنگ – ش ش  – 7صادره از مشهد – فرزند متوفی -4
ظریفه رستمی چلمه سنگ – ش ش  – 25صادره از مشهد – فرزند متوفی  -5عباس رستمی چلمه سنگ – ش ش  – 598صادره
از مش��هد – فرزند متوفی  -6امیر حمزه رس��تمی چلمه سنگ – ش ش  - 2صادره از فریمان – فرزند متوفی  -7زیباء عزیزی
حصار جالل – ش ش  – 124صادره از مشهد – زوجه متوفی  -8رحمان رستمی چلمه سنگ – ش ش  – 0925838901صادره
از مشهد – فرزند متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
عضو شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17661
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم مریم میرزایی دارای شناسنامه شماره  0944167446به شرح دادخواست به
کالسه  243/970652از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رستگار قره
تکان به شناسنامه  763در تاریخ  1396/4/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است
به -1 :محدثه رستگار قره تکان – ش ش  – 0926374877صادره از مشهد – فرزند متوفی  -2دانیال رستگار قره تکان – ش
ش  – 0926374885صادره از مشهد – فرزند متوفی  -3سجاد رستگار قره تکان – ش ش  – 0925772739صادره از مشهد
– فرزند متوفی  -4فاطمه رستگار قره تکان – ش ش  – 0950120006صادره از مشهد – فرزند متوفی  -5مریم میرزائی – ش
ش  – 0944167446صادره از مش��هد – زوجه متوفی  -6معصومه رس��ول پور – ش ش  - 5209صادره از قائنات – زوجه
متوفی  -7حمید رضا رستگار – ش ش  – 2152صادره از مشهد – فرزند متوفی  -8سمیه رستگار – ش ش  – 3341صادره
از مشهد – فرزند متوفی  -9حمیده رستگار – ش ش  – 3976صادره از مشهد – فرزند متوفی  -10سمانه رستگار – ش ش
 – 15429صادره از مشهد – فرزند متوفی  -11زهرا رستگار – ش ش  – 0922457018صادره از مشهد – فرزند متوفی متوفی
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می
نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
عضو شورا – شعبه  243شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 17662

