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مغ�رب: دادگاهی در مغرب ط��ی حکمی »ناصر 
الزفزافی« رهبر معارضان این کش��ور در منطقه الریف 
و ش��هر الحسیمه را به ۲۰ س��ال حبس محکوم کرد. 
الزفزاف��ی )۳۹ س��اله( ماه می ۲۰۱۷ درپ��ی برگزاری 
تظاهرات هایی در منطقه الحسیمه بازداشت و به زندان 
کازابالنکا انتقال داده شد. اتهام وی بر هم زدن نظم و 

امنیت عمومی و وحدت ملی عنوان شده است.

افغانستان: مقامات محلی افغانستان اعالم کردند که 
در درگیری طالبان و داعش در والیت کنر، ۹ تروریست 
داعش��ی به اسارت گروه طالبان درآمدند. این مقامات از 
درگیری اعضای طالبان و داعش در منطقه »وچ ناو« در 
شهر »چپه دره« در والیت کنر خبر دادند. در نتیجه این 
درگیری ۴ تروریست داعشی کشته و ۹ تروریست دیگر 

این گروه نیز به اسارت طالبان درآمده اند.

سودان جنوبی: الدردیری محمد احمد، وزیر خارجه 
س��ودان اعالم کرد، در دومین روز از گفت وگو های صلح 
سودان جنوبی، سالوا کر، رئیس جمهور سودان جنوبی و 
رقیبش ریک ماچار در برخی موارد به توافق هایی دست 
یافته اند. وزیر امور خارجه س��ودان گفت، در دومین روز 
از گفت وگو های صلح س��ودان جنوبی در خرطوم، سالوا 
کر، رئیس جمهور سودان جنوبی و رقیبش ریک ماچار 

در برخی موارد به توافق هایی دست یافته اند.

کره ش�مالی: با وجود وعده کره شمالی برای خلع 
س��الح اتمی، تصاویر ماهواره ای، از توس��عه تنها ر اکتور 
اتمی سوخت رسان تسلیحاتی کره شمالی خبر می دهند. 
تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد تنها راکتور اتمی کره 
ش��مالی که برای سوخت رسانی تس��لیحات اتمی این 
کشور استفاده می شود، در حال توسعه است. اخیرا کره 

شمالی با آمریکا در نشستی در سنگاپور، کرده بود. 

ذرهبین

تصویب ممنوعیت حجاب
مجلس سنای هلند قانونی را تصویب کرد که بر طبق آن پوشاندن صورت در 
مدارس، حمل ونقل عمومی، ساختمان های دولتی و بیمارستان ها ممنوع می شود.

در این قانون به صورت صریح به حجاب و یا روسری که فقط مو را می پوشاند، 
اش��اره نش��ده است و عالوه بر روبنده شامل هر نوع پوشش صورت از جمله کاله 
ایمن ماس��ک های اس��کی هم می ش��ود. دولت هلند هم اعالم کرده که این قانون 
ارتباطی با مذهب ندارد. پارلمان هلند در سال ۲۰۱۶ و پس از اینکه درخواست هایی 

مبنی بر ممنوعیت پوشاندن تمام صورت مطرح شد، این الیحه را تصویب کرد. 
الزم به ذکر است هواداران تصویب این قانون معتقدند که چنین اقدامی برای تامین 
امنیت و ارتباط موثر در س��طح جامعه موثر اس��ت. حدود یک دهه حزب ضد اس��المی 
آزادی به ریاس��ت »خیرت ویلدرز« سیاستمدار افراط گرای هلندی از ممنوعیت استفاده 

از روبنده حمایت می کنند.

سرخط
استقبال از ترامپ با اعتصاب

اتحادیه ملی کارگران بخش حمل ونقل، راه آهن و دریایی انگلیس از برگزاری 
اعتص��اب کارکنان یک��ی از خطوط متروی لندن همزمان با س��فر رئیس جمهور 

آمریکا به لندن خبر داد.
این اتحادیه اعالم کرد قرار است در ۱۳ ماه جوالی اعتصابی از سوی کارکنان 
خط پیکدیلی، از خطوط متروی لندن، در اعتراض به ش��رایط نامناس��ب کاری و 

همزمان با سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به این کشور صورت گیرد. 
در بیانی��ه اتحادیه ملی کارگران بخش حمل ونق��ل، راه آهن و دریایی انگلیس آمده 
اس��ت: اختالفات میان اتحادیه ملی کارگران حمل و نقل و بخش مدیریت خطوط متروی 
پیکدیلی همچنین تحت تاثیر ناکامی اخیر آنها برای حل مس��ئله سن کارکنان خطوط 
مت��روی مذکور ق��رار دارد و نقض مکرر توافق��ات صورت گرفته میان دو طرف س��بب 

تضعیف روابط میان مسئوالن خطوط متروی پیکدیلی و کارکنان آن شده است.

چالش
فرمان جدید پوتین 

رئیس جمهور روسیه گفت: شهروندان کشورهای خارجی در صورت آشنایی 
به زبان روسی راحت تر از این کشور اقامت دریافت خواهند کرد.

والدیمیر پوتین در این زمین��ه عنوان کرد: باید اعطای مجوز اقامت موقت 
و دائم به ش��هروندان خارجی که به زبان روس��ی مس��لط هستند ساده تر شود. 
رئیس جمهور دستورالعمل ها را جهت اقدامات الزم جهت صدور مجوز اقامت برای 
خارجیان اقدام کرد. ش��هروندان خارجی که زبان روسی را می دانند و می خواهند در 

روسیه کار کنند قادر خواهند بود از روش ساده استفاده کنند.
وی دس��تور داده یک س��ند را در مورد اصالحیه های قانون آماده کند. پیشنهادات 
باید تا ۳۱ آگوس��ت ۲۰۱8 تهیه شود. دستور جدید رئیس جمهور روسیه در حالی است 
که تعداد زیادی از شهروندان کشورهای پساشوروی هر ساله برای کار به مسکو و دیگر 

شهرهای این کشور سفر می کنند.

قاره سبز

رسوایی سازمان ملل
علی تتماج

 

سازمان ملل با گنجاندن دوباره عربستان در فهرست سیاه 
ناقضان حقوق کودکان، اعالم کرد حدود ۱۳۰۰ کودک یمنی 
کش��ته یا ناقص العضو شده اند که بیش از نیمی از آنها قربانی 
حمالت هوایی ائتالف متجاوز عرب��ی بوده اند. آنتونیو گوترش 
دبیرکل س��ازمان ملل، با انتش��ار بیانیه ای، ائتالف عربس��تان، 
انص��اراهلل، نیروهای دولت مس��تفعی و ف��راری یمن، نیروهای 
موسوم به کمربند امنیتی و گروه القاعده را همچنان در فهرست 

سیاه کشورها و گروه های ناقض حقوق کودکان قرار داد. 
ای��ن اق��دام در حالی ص��ورت گرفته که درخرداد س��ال 
۹5 س��ازمان ملل روز پنجش��نبه گذش��ته با انتشار گزارشی 
آل س��عود و متحدانش در جنگ یمن را در فهرس��ت س��یاه 
نیروه��ای دولت��ی نقض کننده حقوق کودکان ق��رار داد. این 
س��ازمان، ائتالف سعودی را مسئول مرگ ۶۰ درصد کودکان 
شهید ش��ده در جنگ یمن معرفی کرد. البته آمار ارائه شده 
از س��وی منابع یمنی در این خصوص بیش��تر اس��ت اما این 
انتقاد بی س��ابقه سازمان ملل از ریاض درخصوص یمن خیلی 
دوام نداش��ت و روز دوشنبه درپی اعتراض ریاض و البی های 
همپیمان این کش��ور در آمریکا، سازمان ملل نام عربستان و 

متحدانش را از این فهرست خارج کرد
»اس��تفان دوگاری��ک« س��خنگوی »بان کی م��ون« عصر 

دوشنبه اعالم کرد: »دبیرکل سازمان ملل با پیشنهاد عربستان 
برای بررسی مشترک اسناد و مدارک مورد استناد در گزارش 
درخصوص کش��تار کودکان یمن موافقت کرده است تا نتیجه 
این تحقیقات اعالم شود، اسم ائتالف از پیوست گزارش حذف 
می ش��ود. عربستان و کش��ورهای غربی و ش��ماری از اعضای 
شورای امنیت، سازمان ملل را برای حذف نام ائتالف عربستان 
تحت فش��ار گذاش��تند و به صورت تلویحی تهدید کردند که 
در غی��ر این صورت، حمایت مالی این کش��ورها از برنامه های 
بین المللی سازمان ملل حذف خواهد شد و روند گفت وگوهای 
صلح یمن در کویت نیز به باد خواهد رفت.« روزنامه انگلیسی 
تلگ��راف ه��م در ای��ن م��ورد اعالم ک��رده: »فش��ار البی ها و 
دیپلمات ها، س��ازمان ملل را برای حذف نام ائتالف عربستان 

ضدیمن به سبب کشتار کودکان، تحت فشار گذاشت.« 

حال این نکته را باید در نظر دشت که سازمان  ملل بار دیگر 
در آزمون صداقت رفتاری قرار گرفته اس��ت تا نشان دهد که 
آیا می تواند برای استقالل خود گام بردارد و یا اینکه همچنان 
همان سیاس��ت های گذش��ته را دارد و برای منافع قدرت های 
بزرگ به قربانی ساختن منشور ملل متحد ادامه می دهد. اقدام 
سازمان ملل برای ملت یمن که اسطوره ایستادگی و مقاومت 
اس��ت اهمیتی ندارد اما این دوران آزمونی برای سازمان مللی 
اس��ت که در طول حیات خود نتوانسته کارکردی در حمایت 
از ملت های مظلوم در برابر متجاوزان داشته باشد که تحوالت 
فلس��طین و یمن نم��ودی از این حقیقت اس��ت. هر چند که 
روند تحوالت و سوابق سازمان ملل نشان می دهد این سازمان 
اراده ای برای اجرای تعهدات و منشور خویش ندارد و همچنان 

در بند قدرت های بزرگ و سیاسی کاری های خویش است. 

یادداشت

مفقودى
اينجانب سيد محسن مسيبى فر فرزند سيدابراهيم به شماره ملى 2031569678 مالك 
خودروى ســوارى هاچ بك سيســتم پژو تيپ 206آريان به رنگ ســفيد روغنى مدل 1390 به 
شــماره موتور 15090021205 و شــماره شاسى BJ329148 به شــماره پالك 69-282 ب 
88 بعلت فقدان اســناد فروش مالكيت (ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى 
مذكــور را نموده اســت. لذا چنانچه احــدى ادعايى درخصوص خود روى فــوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شــركت شماليت 

مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

آگهى ابالغ تصميم افراز مال غير منقول
خواهــان افراز: آقاى مــراد حاجى حاجى قــادرى فرزند خان محمد خواندگان افراز: ســاير 
مالكين مشــاعى مورد افراز: تمامت سهم مشاعى خواهان از ششدانگ پالك ثبتى 1/51947-
اصلــى بخش10 ثبت گنبــدكاووس ناحيه2 (حاصل اســتاندارد ســازى پــالك 6273 فرعى از 
1-اصلى بخش 10)- ســند مالكيت مقدار 850 مترمربع مشــاع از ششــدانگ  عرصه يكقطعه 
زمين به مســاحت 12520/80  مترمربع داراى پالك شــماره 1/6273-اصلى بخش 10 ثبت 
گنبدكاووس ناحيه دو بنام آقاى مراد حاجى حاجى قادرى فرزند خان محمد متولد 1342 بشماره 
ملى 2030107085 ذيل شــماره ثبت 10717 صفحه 43 دفتر امالك جلد 82 بشــماره چاپى 
623502 صادره و تســليم گرديده است.-ســند مالكيت مقدار163/50 مترمربع مشــاع از 
ششــدانگ عرصه يكقطعه زمين بسماحت 12520/80 مترمربع داراى پالك شماره 1/6273–
اصلى بخش 10 ثبت گنبدكاووس ناحيه دو بنام آقاى مراد حاجى حاجى قادرى فرزند خان محمد 
متولد 1342 بشــماره ملى 2030107085 ذيل شماره ثبت 11096 صفحه 114 دفتر امالك 
جلد 85 بشــماره چاپى 608811 صادر و تســليم گرديده اســت.– نامبرده در اجراى ماده يك 
قانون افراز و فروش امالك مشــاع درخواســت افراز تمامت ســهام مشــاعى خود از ششدانگ 
پــالك ثبتى فــوق را نمــوده و برابر گزارش نماينده ثبت و با بررســى ســابقه ثبتى نســبت به 
ششــدانگ پالك ثبتى فوق سند مالكيت معارض صادره نشــده است. بعضى از مالكين مشاعى 
در اجراى قانون افراز وفروش امالك مشاع درخواست افراز سهام مشاعى خويش را نموده اند 
كه پس از طى تشــريفات قانونى ســند مالكيت مفروزى بنام متقاضيان افراز ثبت وصادر شده 
اســت ليكن حدود باقيمانده تعيين نشــده و از طرفى در اجراى كد 941 م . ب . ث ( بخشــنامه 
اســتاندارد ســازى) پالك 51957 فرعى براى پالك فوق منظورشده است. -وفق ماده 3-آئين 
نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع طى اخطاريه از بعضى از مالكين مشــاعى جهت عمليات 
افراز دعوت بعمل آمده و نســبت به بعضى كه حســب اعالم خواهان در دســترس نمى باشــند 
وفق ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا از طريق درج در روزنامه دعوت 
بعمل آمده اســت.( روزنامه كثيراالنتشار سياست روز بشماره 4712 مورخه 1397/01/15) 
برابر صورتمجلس و نقشــه افرازى ترســيمى نماينده و نقشــه بردار ثبت بشماره 97-3741 
مورخــه 1397/04/04 تصرفات مفروزى متقاضى از ششــدانگ پالك ثبتى مورد درخواســت 
درســه قطعه بشرح ذيل تعيين گرديده است (حسب گواهى نماينده و نقشه بردار ثبت قطعات 
افرازى داخل در محدوده پالك اوليه بوده و تجاور-تعارضى به مجاورين ندارد) نقشــه افرازى 
از لحــاظ قانــون اصالح ماده 101-شــهردايها طى 2621/26-1397/02/02 بشــماره وارده 
1798-97 مورخه 1397/02/03 به تاييد وگواهى شــهردارى گنبدكاووس رســيده است.-
برابر ســوابق ثبتى سهم مشاعى احدى از مالكين مشاع آقاى ناصر يامپى در بازداشت مى باشد 
كــه شــعبه اول اجراى احكام مدنى گنبــدكاووس طى نامه شــماره 1396/12/06-962433 
موافقــت خويــش با افراز اعالم نموده، مقاديرى از پالك فوق در مســير كوچه و خيابان گرديده 
كه موضوع طى نامه شــماره 28/04/97/820-1397/02/09 با ستاد اجرائى فرمان (ره) ( 
مالك اوليه) درخصوص كســر مســاحت كوچه و خيابان از سهم شخص حقوقى ذكر شده مكاتبه 
گرديده كه مدير كل محترم ســناد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) اســتان گلســتان درپاســخ 
طى شــماره 190/48004/ن- 1397/02/27 با افراز پالك فوق طبق نقشــه افرازى ارسالى 
اعالم موافقت نموده اســت لذا حدود و مشــخصات قطعات افرازى ســهم متقاضى افراز در سه 
قطعه به شرح ذيل تعيين مى گردد: 1-ششدانگ عرصه يك قطعه زمين به مساحت 157/50 
مترمربــع قطعه اول افرازى به پــالك 60945 فرعــى از 1/6273/51947-اصلى بخش 10 
ثبــت گنبدكاووس با حدود و مشــخصات: شــماال بطول 5/80 مترپى اســت بــه متصرفى حاجى 
ايشــانقلى شرقا بطول 28 مترپى اســت به باقيمانده پالك 51947 فرعى جنوبا بطول 6 مترپى 
اســت به خيابان 10 مترى احداثى غربا بطول 26/37 مترپى اســت به باقيمانده پالك 51947 
فرعى حقوق ارتفاقى ندارد(اين قطعه نســبت به ســهم بصورت مفروز درحصه آقاى مراد حاجى 
حاجى قادرى تعيين گرديد) 2-ششدانگ عرصه يك قطعه زمين به مساحت 399مترمربع قطعه 
دوم افــرازى به پالك 60946 فرعى از 1/6273/51947-اصلى بخش 10 ثبت گنبدكاووس 
با حدود و مشخصات: شماال بطول 12/50مترپى است به متصرفى حاجى ايشانقلى شرقا بطول 
35 مترپى اســت به قطعه سوم افرازى جنوبا بطول 6 متر پى است به خيابان 10 مترى احداثى 
غربــا بطول 31/60 مترپى اســت به باقيمانده پالك 51947 فرعى حقــوق ارتفاقى ندارد(اين 
قطعه نســبت به ســهم بصورت مفــروز درحصه آقاى مــراد حاجى حاجى قــادرى تعيين گرديد) 
3-ششدانگ عرصه يك قطعه زمين به مساحت 438/60 مترمربع قطعه سوم افرازى به پالك 
60947 فرعى از 1/6273/51947-اصلى بخش 10 ثبت گنبدكاووس با حدود و مشخصات: 
شــماال بطول 12/50 مترپى اســت به متصرفى حاجى ايشانقلى شرقا بطول 37 مترپى است به 
باقيمانــده پالك 51947 فرعى جنوبا بطول 12 مترپى اســت به خيابــان 10 مترى احداثى غربا 
بطــول 35 متر پى اســت به پى قطعــه  دوم افرازى حقوق ارتفاقى ندارد(اين قطعه نســبت به 
ســهم بصورت مفروز درحصه آقاى مراد حاجى حاجى قادرى تعيين گرديد) با توجه به شرح ذكر 
شده مقدار 18/40 مترمربع سهم مشاعى باقيمانده خواهان از سهم وى در مسير تعريض قرار 
گرفته و با اين توصيف ديگر ســهمى براى وى از پالك مورد افراز باقى نمانده اســت.-حدود و 
مســاحت باقيمانده چون ششــدانگ پالك فــوق در چندين مرحله افراز گرديــده و بعلت اينكه 
كال"- دفعتا" واحدا" مدام درحال تغيير مى باشد تعيين نگرديده و بشرح سابقه ثبتى مى باشد 
و نسبت به سهم در سهم ساير مالكين مشاع مى باشد.لذا چون متقاضى افراز كتبا اعالم نموده 
كه به بعضى از مالكين مشــاعى دسترســى نــدارد مراتب اين تصميم بــه خالصه صورتمجلس 
افرازى كه بشــرح فوق مى باشــد به انضمام نقشــه افرازى مرقوم نماينده و نقشه بردار ثبت 

در اجــراى ماده 6-آئين نامــه موصوف به موجب اين آگهى به خواهان و خواندگان محترم افراز 
يا قائم مقام آنها ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى نســبت به اين تصميم داشــته باشند (ظرف 
مدت ده روز از تاريخ نشــر اين آگهى) وفق مقررات ماده 2-قانون افراز و فروش امالك مشاع 
به دادگاه شهرســتان محل وقوع ملك تسليم نمايند درصورت عدم وصول اعتراض ظرف فرجه 
قانونى بشرح ذكر شده اسناد مالكيت مفروزى بنام خواهان صادر خواهد شد. م-الف:8213 

رضا سارانى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالســه 951184 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس 
محكــوم عليهــم عبدالطيــف نيــازى فرزنــد عرازمحمــد و شــريف تجويــدى فر فرزنــد دوردى 
محكــوم اند بــه پرداخت تضامنى مبلــغ 2/167/671/233 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 
63/233/224 ريــال بابت هزينه دادرســى و مبلــغ 64/105/492 ريال بابــت حق الوكاله 
وكيــل و مبلــغ 933/745/000 ريال بابت خســارت تاخير تاديه تا تاريــخ 1392/05/31 و 
از تاريــخ اخيــر روزانه مطابق مــاده 17 قرارداد بابت خســارت تاخير تا يــوم الوصول به ازاى 
هــر روز 1/722/260 ريــال كه ميزان آن تــا روز مزايده مورخــه 1397/04/17 (1/780 
روز) بمبلغ 3/065/622/800 ريال محاســبه مى گردد جمعاً بمبلغ 6/294/377/749 ريال 
در حــق محكوم له بانك ملى ايــران و مبلغ 314/718/888 ريال معــادل 5 درصد محكوم به 
بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت در مجموع بمبلغ 6/609/096/637 ريال، كه در قبال 
حســب نامه شماره 1396058120040022740854– 1396/04/20 اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرســتان گنبدكاووس مازاد دوم ششــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شــماره 1134 
فرعــى از 10 اصلــى بخش 11 ناحيه 00 به مســاحت 517/2 مترمربع از محكوم عليه شــريف 
تجويدى فر واقع در روســتاى سارى بخش توقيف شــده است و حسب نظريه كارشناس بتاريخ 
1396/10/19 ارزش آن 837/000/000 ريــال ارزيابــى گرديده اســت كــه جهت وصول 
محكوم به و متناســب با آن از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادســرا به فروش مى 
رســد: 1- مطابق نظريه كارشــناس در تاريخ 1396/10/19 ارزش ششدانگ عرصه و اعيان 
پالك ثبتى شــماره 1134 فرعى از 10 اصلى بخش 11 ناحيه 00 به مســاحت 517/2 مترمربع 
از محكوم عليه شــريف تجويدى فر واقع در روستاى سارى بخش بمبلغ 837/000/000 ريال 
مى باشــد كه از طريق مزايده بفروش مى رسد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز يكشنبه مورخه 1397/04/17 
ســاعت 9 الى 10 ميباشــد4-مزايده براى جلسه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده شعبه 
اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج 
روز قبــل از تاريــخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر 
ميگــردد 8-برنــده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فــى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا 
ارايه نمايد.در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط ميگردد 9- بهمراه داشتن 

كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است .
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت اول ) 
شركت تعاونى مسكن سازان مهر كالله به شماره ثبت 584

اعضاى هيئت تصفيه شركت تعاونى مسكن سازان مهر كالله 

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول شركت تعاونى مسكن سازان مهركالله درساعت 
–  8 آزادى-آزادى  –خيابان  كالله  درمحل   1397/04/20 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   10 

مسجد محمد رسول ا... تشكيل مى گردد. لذا از كليه اعضاء دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
1-گزارش هيئت تصفيه 

2-تصميم گيرى در خصوص اعضاى بدهكار نسبت به تعاونى و بانك مسكن 
3-تمديد مدت زمان هيئت تصفيه 

آقاى,خانم اميرمسعود كاظمى به شماره شناسنامه 001-153398-6 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 970100,714 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا كاظمى به شماره شناسنامه 362 در تاريخ 
96,8,22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- اميرمسعود كاظمى ش ش 001-153398-6 ت ت 1368 صادره از تهران 
فرزند متوفى 2- مريم كاظمى ش ش 001-588561-5 ت ت 1372 صادره از تهران 
فرزند متوفى 3- معصومه صنوبرى ش ش 2117 ت ت 1345 صادره از زنجان همسر 
متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران شهر  شماره 16  مجتمع  اختالف  حل  شوراى  شعبه 714  رئيس   110,29845 

خواهان رونوشت حصر وراثت جعفر محبى فرزند آقاجان به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9709981025500331 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شهربانو نمازى به ش ش 12 در تاريخ 
1396,11,11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
از تهران فرزند  منحصر است به, 1- جعفر محبى ش ش 1686 ت ت 1332 صادره 
متوفى 2- محمدجواد محبى ش ش 2465 ت ت 1334 صادره از تهران فرزند متوفى 
زهرا  متوفى 4-  فرزند  تهران  از  محبى ش ش 4777 ت ت 1338صادره  مريم   -3
محبى  صديقه   -5 متوفى  فرزند  تهران  از  صادره   1344 ت  ت   3021 ش  ش  محبى 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى  فرزند  تهران  از  صادره   1347 ت  ت   3967 ش  ش 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه 

قديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,29843  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   155

به شرح دادخواست  بهرامى فرزند شمسعلى  اله   خواهان رونوشت حصر وراثت روح 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709981025500111 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شمسعلى بهرامى به ش ش 229 
و ورثه حين الفوت  اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته  تاريخ 1396,07,30 در  در 
آن مرحوم منحصر است به, 1- روح اله بهرامى ش ش 20071 ت ت 1365 صادره 
از تهران فرزند متوفى 2- لطيفه بهرامى ش ش 526 ت ت 1338 صادره از زنجان 
فرزند متوفى 3- شهناز بهرامى ش ش 527 ت ت 1340 صادره از زنجان فرزند متوفى 
4- بهناز بهرامى ش ش 1 ت ت 1344 صادره از زنجان فرزند متوفى 5- رضا بهرامى 
ش ش 20539 ت ت 1359 صادره از تهران فرزند متوفى 6- خليل بهرامى ش ش 
618 ت ت 1346 صادره از زنجان فرزند متوفى 7- ليال بهرامى ش ش 2292 ت ت 
1361 صادره از تهران فرزند متوفى 8- بهلول بهرامى ش ش 674 ت ت 1355 صادره 
از زنجان فرزند متوفى 9- معصومه بهرامى ش ش 619 ت ت 1349 صادره از زنجان 
فرزند متوفى 10- حبيب اله بهرامى ش ش 620 ت ت 1351 صادره از زنجان فرزند 
متوفى 11- ظريفه نانلى ش ش 359 ت ت 1320 صادره از زنجان همسر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه قديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,29841  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   155

خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه طاهاى ابدى فرزند حبيب اله به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 971025500218 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى بندرچى چمخاله در تاريخ 97,2,10 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به, 1- جعفر بندرچى چمخاله ش ش 3508 ت ت 1341صادره از تهران فرزند متوفى 
2- جاويد بندرچى چمخاله ش ش 4724 ت ت 1345صادره از تهران فرزند متوفى 
3- فاطمه طاهاى ابدى ش ش 417 ت ت 1326 صادره از لنگرود همسر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه قديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,29837  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   155

از حوزه 752 شوراى  اجرا ج, 2012 صادره  به كاليه 96,  در خصوص پرونده اجرايى 
حل اختالف 15 تهران له حميد گل محمدى و عليه محسن عبدالهى دمنه كه محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 18,560,000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير 
تاديه و هزينه دادرسى و مبلغ 675,000 ريال بابت بخش دولتى به همين منظور بنا به 
درخواست محكوم له اموال شامل خودرو به شماره انتظامى 389 ص 68 ايران 33 متعلق 
به محكوم عليه از سوى اين اجرا توقيف و پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح زير توصيف و ارزيابى شده است نوعت و تيپ خودرو, سوارى پژو 405 مدل 
1381 به شماره انتظامى 389 ص 68 ايران 33 رنگ نوك مدادى چهار سيلندر بنزينى- 
شماره موتور 22528100394 به شماره شاسى 81301028 و وضعيت ظاهرى بدنه و 
اطراف صافكارى و بتونه كارى بدون رنگ آميزى- سقف فرورفتگى- فاقد باطرى- و جلو 
داشبرد و آمپرها- سيستم سيم كشى و فرمان معيوب- موتور كمبود قطعات و غيرقابل 
استارت مى باشد و با توجه به وضعيت ظاهرى و كيفيت به قيمت 25,000,000 ريال 
ارزيابى شده است كه مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 97,4,27 از ساعت 17:30 الى 
18:30 در محل اجراى توقيف اموال واقع در پاركينگ طاها محالتى خيابان كيانى خيابان 
ميرمحمدى از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و 
به كسى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد ده درصد پيشنهادى از 
خريدار به صورت نقدى اخذ و مابقى ظرف يكماه از تاريخ مزايده به صورت قبض سپرده 

از خريدار دريافت خواهد شد.

 110/29853   دادورز اجراى احكام مدنى مجتمع شماره پانزده شوراى حل اختالف شهر تهران

فرزند  رواقى  محمد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
محمد  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  اسدى  محمود  آقاى,خانم  خواهان 
رواقى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980460100084 شعبه 4601 امور مساجد مجتمع شماره هفده شوراى حل 
تعيين   15:30 ساعت   1397,05,28 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 4601 شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,29850  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  هفده  شماره  مجتمع  مساجد  امور 

به  تقديمى  دادخواست  مطابق   83 شناسنامه  شماره  به  خسروى  منصور  آقاى,خانم   
و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   334,311,97 پرونده  كالسه 
چنين توضيح داده كه شادروان فرشته خسروى دهقى به شماره شناسنامه 5852 در 
تاريخ 96,12,3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سهراب خسروى ش ش 1080226982 صادره از اصفهان فرزند 
متوفى 2- منصور خسروى ش ش 83 صادره از نجف آباد همسر متوفى 3- شكراله 
ندارد  ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى  پدر  نجف آباد  از  خسروى ش ش 4469 صادره 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور  اينك 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
تهران شهر   7 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   311 شعبه  رئيس   110,29848  

 خواهان رونوشت حصر وراثت اصغر بيابانى ميركوهى فرزند عزيز به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  اين  از   9709981025700280 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزيز بيابانى ميركوهى به 
ش ش 355 در تاريخ 1394,01,18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
به ش ش 8966  ميركوهى  بيابانى  به, 1- اصغر  آن مرحوم منحصر است  حين الفوت 
صادره از تهران فرزند متوفى 2- پرويز بيابانى ميركوهى به ش ش 2 صادره از سراب 
فرزند  تهران  از  به ش ش 6975 صادره  ميركوهى  بيابانى  متوفى 3- شهرام  فرزند 
متوفى 4- معصومه بيابانى ميركوهى به ش ش 32704 صادره از تهران فرزند متوفى 
5- رقيه بيابانى ميركوهى به ش ش 495 صادره از سراب فرزند متوفى 6- عظمت 
شعبان يار رازليقى ش ش 40 صادره از سراب همسر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه 

قديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,29846  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   157

تظاهرات در حمایت از شیخ زکزاکی
با  طرفداران جنبش اس��المی نیجریه  بش�ر برپایی تظاه��رات در ابوجا خواس��تار حق�وق 
آزادی ش��یخ زکزاکی و همس��رش که بیش از دو س��ال در 

بازداشت غیرقانونی به سر می برند، شدند.
تظاهرات کنن��دگان نیجریه ای، آزادی ش��یخ زکزاکی و 
همسرش را که بیش از دو سال است در زندان به سر می برند، 
خواس��تار شدند. موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر سال 
۹۴ با یورش نظامیان این کش��ور به حس��ینیه شهر زاریا در 
ایالت کادونا آغاز شد که در آن حمله شیخ زکزاکی به همراه 
همس��رش بازداشت ش��ده و اکنون بیش از دو سال است که 
بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان به سر می برند. در حمله 
نظامیان نیجریه به ش��یعیان این کشور در روزهای ۱۲ و ۱۴ 
دس��امبر ۲۰۱5 )۲۱ و ۲۳ آذر ۹۴( در شهر زاریا حدود ۳5۰ 

نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به شهادت رسیدند. 
»س��هیله الزکزاکی« دختر »ش��یخ ابراهی��م زکزاکی« 
روحانی ش��یعه و رهبر جنبش اسالمی نیجریه، روز گذشته 
ب��ه پای��گاه خبری العهد اع��الم کرد که پ��درش از بیماری 
چش��می رنج می برد و بیماری گلوکوم )آب س��یاه( وی در 
مرحله پیش��رفته ای ق��رار دارد. س��هیله زکزاکی گفت: »به 
رغم این که به پزش��ک معالج ش��یخ ابراهیم زکزاکی اجازه 
دادن��د از وی در مح��ل بازداش��ت گاهش دی��دار کند ولی 
امکان معالجه پدرش وجود ندارد؛ چراکه بیمارس��تان های 
تخصصی چش��م در نیجریه دستور پزشک برای معالجه وی 
را انجام نمی دهند.« یوسف حمزه" فعال سیاسی نیجریه به 
تشریح آخرین اوضاع جسمانی شیخ ابراهیم الزکزاکی، رهبر 

شیعیان نیجریه پرداخت. 

عفو بین الملل در گزارش��ی سران ارتش  ویژه میانم��ار را به دلی��ل مدیریت تهاجمی گ�زارش 
»نظام مند« بر ضد مسلمانان روهینگیا به ارتکاب جنایت علیه 
بش��ریت متهم ک��رد. این گروه همچنین خواس��تار محاکمه 
مقامات ارتش میانمار در دیوان بین المللی کیفری شده است.

پس از حمله ارتش میانمار به ایالت راخین، بیش از ۷۰۰ 
هزار مسلمان روهینگیا وادار به ترک منازل و روستا هایشان 
ش��دند. در گزارش عفو بین الملل آمده اس��ت: »پاک سازی 
قومی جمعیت روهینگیا به وسیله کمپینی مداوم و نظام مند 
ک��ه در آن نیروهای امنیتی میانمار ه��زاران روهینگیا - از 
جمله کودکان کم سن و سال - را کشتند به وقوع پیوست.« 
عفو بین الملل همچنین نیروهای امنیتی میانمار را به ارتکاب 
خشونت های جنسی، شکنجه، جابجایی های اجباری، آتش 

زدن بازاره��ا و مزارع که بروز قحطی و ف��رار اجباری مردم 
را به همراه داش��ت متهم کرد. بازرس حقوق بش��ر سازمان 
ملل در پرونده میانمار از دولت این کش��ور درخواس��ت کرد 
که "سیستم تبعیض" علیه مسلمانان روهینگیایی را متوقف 

کرده و حقوق شهروندی و مالکیت را به آنان بازگرداند. 
یانگی لی بازرس حقوق بش��ر س��ازمان ملل به ش��ورای 
حقوق بش��ر این سازمان گفت: ش��رایط برای بازگشت ۷۰۰ 
هزار روهینگیایی ای ک��ه از میانمار به بنگالدش گریخته اند، 
مساعد نیست و تفاهم نامه ای که برای بازگرداندن آنان میان 
میانمار و دو نهاد امدادرسانی سازمان ملل تنظیم شده، علنی 
نشده است. عفو بین الملل از استرالیا خواست به دلیل دست 
داشتن فرماندهان میانماری در جنایات علیه اقلیت روهینگیا، 

همکاری مالی کانبرا با ارتش میانمار قطع شود.

جنایت سران ارتش میانمار علیه روهینگیا


