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اعتراض چین 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن گفت: باقی 
ماندن نام پاکس��تان در لیس��ت خاکس��تری حامیان 
مالی تروریسم س��ازمان اف.ای.تی.اف منصفانه نیست 
و جامعه جهانی باید از عملیات های ضد تروریستی این 

کشور حمایت کند.
»لو کانگ« افزود: پاکستان تالش در زمینه مبارزه 
با تروریس��م را نه تنه��ا برای چین، بلک��ه برای همه 
کش��ورهای جهان ثابت کرده اس��ت. وی تأکید کرد: 
اسالم آباد تالش فراوانی دارد تا گروه های تروریستی را 

تحریم  مالی و مانع کمک رسانی به آن ها شود.

استعفا سفیر آمریکا در استونی 
»جیمز ملویل« سفیر آمریکا در استونی در اعتراض 
به سیاس��ت های »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

در برابر اروپا از سمت خود کناره گیری می کند. 
ملویل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
فیس ب��وک این خبر را اع��الم کرد و نوش��ت: »اینکه 
رئیس جمه��ور می گوید ک��ه اتحادیه اروپ��ا از ایاالت 
متحده استفاده می کند و یا اینکه سازمان ناتو به همان 
اندازه بد اس��ت که نفتا، نه تنها اشتباه هستند بلکه به 
من نش��ان می دهند که باید بروم.« ملویل به مدت ۳۳ 
سال دیپلمات بوده است و در دوران ۶ رئیس جمهور و 
۱۱ وزیر خارجه فعالیت داش��ته و دوران ماموریت وی 

در استونی از ۳ سال پیش آغاز شده است.

افزایش تولید اورانیوم غنی شده کره شمالی 
مقام ه��ای آمریکایی به ش��بکه »ان بی س��ی نیوز« 
گفته اند دس��تگاه های اطالعاتی آمری��کا معتقدند کره 
ش��مالی در برخ��ی از س��ایت های مخفی خ��ود تولید 
سوخت برای سالح های هسته ای را افزایش داده است. 
مقام ه��ای آمریکایی گفته ان��د »کیم یونگ اون«، 
رهبر کره ش��مالی ممکن اس��ت در راس��تای گرفتن 
امتیازات بیشتر از دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 

آمریکا به دنبال مخفی کردن این سایت ها باشند.

همه پرسی شرط ناتو 
دبیرکل ناتو پس از دیدار با نخس��ت وزیر مقدونیه 
یکی از ش��روط عضویت این کش��ور را برگزاری همه 

پرسی و موافقت شهروندان با این مسئله اعالم کرد.
»ینس استولتنبرگ« پس از دیدار با »زوران زائف« 
در بروکس��ل درباره عضویت این کش��ور در ناتو اظهار 
داشت: ناتو در نظر دارد براساس توافق اعضا گفت وگو و 
بحث جدی درخصوص عضویت در این سازمان را پس از 
موافقت شهروندان این کشور در یک همه پرسی موکول 
کند. دبیرکل ناتو گفت: مطمئنا رهبران کشورهای عضو 
ناتو در نشس��ت ۱۱ و ۱۲ ماه جوالی درباره به عضویت 
در آمدن مقدونیه در س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

مباحثی را مطرح خواهند کرد. 

اخبار

مجتهد به نق��ل از خانواده های فعاالن  خط حق��وق بش��ری عربس��تان ک��ه اخیرا ســــر
بازداش��ت ش��ده اند گفت که زنان ای��ن خانواده ها در زمان 
مالقات با زندانیان از س��وی مسئوالن زندان مورد آزار قرار 

گرفته اند.
مجتهد فعال و افش��اگر توییتری از فش��ار مس��ئوالن 
امنیتی عربس��تان بر خانواده های فعاالن زن بازداشت شده 
خب��ر داد. مجتهد گفت که زن��ان خانواده های فعال حقوق 
بشر و حقوق زنان عربس��تانی که به منظور مالقات اعضای 
خانواده خود به زندان مراجعه کرده بودند از سوی مسئوالن 
زندان مورد آزار ق��رار گرفته اند.وی تأکید کرد که با وجود 
اینکه رفتار مس��ئوالن زندان ب��ا خانواده های فعاالن حقوق 
زنان به وسیله دوربین ها ثبت شده است اما اداره زندان های 

عربستان از این مسأله چشم پوشی کرده است.

به گفته مجتهد مسئوالن زندان های عربستان پیش از 
این انواع فش��ار را بر خانواده های زندانیان اعمال می کردند 
ب��ه غیر از آزار جنس��ی، زیرا از پیامدهای آن بیم داش��تند. 
مجته��د تأکید کرد که ای��ن ماج��را را خانواده های برخی 
زندانی��ان روایت کرده ان��د اما از بیم شناس��ایی این افراد و 
فش��ار مضاعف بر زندانیان و خانواده هایشان از ذکر نام آنها 

خودداری می کند.
وی در پایان هش��دار داده که هنوز گزارشی درباره آزار 
جنس��ی زنان فعال حقوق بشری که در زندان بسر می برند 
دریاف��ت نکرده اما بعید نیس��ت همین برخ��ورد با آنها نیز 
صورت بگیرد. اخیرا چندین فعال زن و مرد عربستانی توسط 
مسئوالن امنیتی این کشور بازداشت شده اند، بازداشت این 
افراد که فعالیت هایشان بیشتر در حوزه حقوق زنان است با 

واکنش های انتقادی بین المللی همراه شده است.

آزار جنسی خانواده های زندانیان توسط مسئوالن سعودی
همزمان با شدت گرفتن تنش ها میان  لش آلم��ان و آمری��کا، روزنامه واش��نگتن چـــــا
پس��ت ب��ه نقل از منابعی خب��ر داده که پنتاگ��ون در حال 
ارزیاب��ی هزینه حضور نظامی��ان آمریکایی در آلمان و تاثیر 

خروج آنها است.
 در حالی که تنش ها بین واش��نگتن و اتحادیه اروپا بر 
سر مس��ائلی از قبیل »جنگ تجاری«، برجام و هزینه های 
نات��و ادامه دارد، منابع آمریکایی از بررس��ی احتمال خروج 

نظامیان این کشور از آلمان خبر دادند.
طبق گفت��ه منابع مطلع آمریکای��ی، پنتاگون در حال 
ارزیاب��ی هزینه حضور نظامی��ان آمریکایی در آلمان و تاثیر 
خروج گس��ترده نظامیان آمریکایی از این کشور اروپایی یا 

تغییر مکان آنها است.
این خبر در حالی منتش��ر شده که تنش ها بین دونالد 

ترامپ و آنگال مرکل بر سر موضوعات مختلف رو به افزایش 
اس��ت و اخیرا گزارش ش��د رئیس جمهور آمریکا به سمت 
صدراعظم آلمان ش��کالت پرت کرد. مقام ه��ای آمریکایی 
گفتند که بررس��ی هزینه باقی مان��دن نظامیان آمریکا در 
آلمان و تاثیر خارج کردنشان، به دنبال ابراز آمادگی ترامپ 
برای خارج کردن نظامیان طی نشست اوایل سال جاری او 

با مشاوران نظامی و کاخ سفید انجام می شود.
در همین حال الزم به ذکر اس��ت که واش��نگتن پست 
نوشت: »گفته شده که ترامپ از اندازه و حجم حضور نظامی 
آمریکا ش��وکه و ش��گفت زده شده است و شکایت کرده که 
دیگر کش��ورهای ناتو به اندازه کاف��ی و منصفانه به امنیت 
مش��ترک ناتو کمک نکرده یا پول پرداخت نمی کنند«. این 
رس��انه آمریکایی ادامه داد: »لفظ "ارزیابی و بررسی" سبب 

هراس به مقام های اروپایی شده است.

تنش آمریکا و آلمان به میدان نظامی رسید

وضعی��ت بحرانی مس��لمانان  بشـر میانمار همچن��ان ادامه دارد حقـوق 
چنانکه سازمان ملل و دولت میانمار برای بازگشت 
آوارگان روهینگیای��ی از بنگالدش به این کش��ور 
تواف��ق کردند بدون اینکه تضمین��ی برای اعطای 
ش��هروندی و یا آزادی تردد آنها در این تفاهم نامه 

وجود داشته باشد.
س��ازمان ملل و دولت "آنگ س��ان س��وچی" 
در میانم��ار ماه گذش��ته )خرداد( برای بازگش��ت 
اختی��اری و امن صده��ا ه��زار آواره روهینگیایی 
از کش��ور همس��ایه بنگالدش موافق��ت کردند اما 

جزئیات آن تاکنون آشکار نشده بود.
براساس این تفاهم نامه که در رسانه های آسیایی 
مطرح شده، اعطای حقوق شهروندی و حفظ حقوق 
پناهندگان در تمرک��ز این گفت وگوها بود که مورد 
مناقش��ه قرار داش��ت و در مورد آن توافقی حاصل 
نشد. راین یادداش��ت تفاهم آمده است که براساس 
قوانی��ن و مقررات موجود پناهندگانی که به میانمار 
ب��از می گردند از همان آزادی ت��ردد میانماری ها در 
ایالت راخین برخوردار خواهند بود. اما این تفاهم نامه 
آزادی حرکت و تردد را برای آوارگانی که به میانمار 
بازگردند تضمین نکرده و ممنوعیت های موجود علیه 

تردد آنها در مناطق مرزی را برطرف نکرده است.
لورا هائه پژوهش��گر س��ازمان عف��و بین الملل 
در این ب��اره به رس��انه ها گفت که ای��ن تفاهم نامه 
نتوانس��ته حقوق اولیه برای بازگشت بیش از 700 
ه��زار آواره پناهنده روهینگیای��ی را از بنگالدش 
فراهم کند. ارتش و ش��به نظامیان بودایی میانمار 
از ش��هریور 9۶ با حمله به ایال��ت راخین میانمار 
هزاران نفر از مس��لمانان روهینگیایی را کشته و با 
آزار، شکنجه و س��رکوب موجب آواره شدن بیش 
از 700 ه��زار نفر از این اقلیت در پش��ت مرزهای 

کشور همسایه بنگالدش شدند.
کمیس��اریای عالی پناهندگان س��ازمان ملل 
پیش��تر از این تفاهم نامه به عنوان نخس��تین گام 
ض��روری برای ایج��اد یک چارچ��وب همکاری به 
منظور بازگشت آوارگان نام برده بود. دولت میانمار 
با اکثریت جمعیت بودایی تاکنون حقوق شهروندی 
اقلیت مسلمان روهینگیایی را به رسمیت نشناخته 
و از آنه��ا به عنوان یک گروه نژادی آواره از کش��ور 
بن��گالدش تحت عن��وان مهاج��ران بنگالی ها یاد 
می شود. این درحالی است که اکثر رهبران آوارگان 
روهینگیای��ی اعالم کردند ک��ه آوارگان بدون ارائه 
تضمین و اعطای حق ش��هروندی به آنها حاضر به 
بازگشت به میانمار نیستند و اعطای کارت شناسایی 

را به جای ارائه حق شهروندی رد کردند.
در ای��ن می��ان وزی��ر خارج��ه و عضو ارش��د 
شورای دولتی چین »خواستار بازگشت مسلمانان 
روهینگیای��ی به میانمار ش��د« و گفت: با توجه به 
برخی اقدامات صورت گرفته در میانمار، ش��رایط 
برای بازگشت مسلمانان روهینگیایی از بنگالدش 
به این کش��ور فراهم اس��ت. وانگ یی در دیدار با 
کیاو تینت س��و وزی��ر اداره کنس��ولی میانمار در 
پکن ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر کار بازگشت 
گروه های مس��لمان روهینگیایی ب��ه میانمار آغاز 
شود. وی افزود خانه های موقتی نیز با کمک چین 
برای مسلمانان آواره روهینگیایی ساخته و چادرها 
و مایحتاج کمکی دیگ��ر نیز برای آنان در میانمار 

در نظر گرفته شده است.
وان��گ گف��ت کش��ورش می خواه��د ش��اهد 
همکاری های بیش��تر میان بنگالدش و میانمار به 
شکلی باش��د که مس��لمانان روهینگیایی بسرعت 
ب��ه خانه هایش��ان بازگردند. دولت ه��ای میانمار و 
بنگالدش اعالم کرده اند »تحت حمایت های چین« 
به توافقاتی در این باره دست یافته اند تا این مشکل 
به طور کلی حل و فصل شود. پیش از این سازمان 
مل��ل نیز اعالم کرده ب��ود به توافقاتی ب��ا میانمار 
دس��ت یافته اس��ت مبنی بر اینکه روهینگیایی ها 

بتوانند به کشور برگردند.

سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی میانمار علیه 
مس��لمانان در ایالت راخین این کشور که اکثریت 
روهینگیا دارد از اواخر ماه اگوست )مردادماه( سال 
گذشته آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 700 هزار 
نفر مجبور به ترک خانه و کاش��انه خود شده و در 
منطقه کاکس بازار بنگالدش مستقر شدند. میانمار 
اقلیت مسلمان روهینگیا را به رسمیت نمی شناسد 
و بس��یاری از آنه��ا را مجبور می کند در ش��رایطی 

مانند آپارتاید در اردوگاه ها زندگی کنند.
پس از موج مهاجرت اخیر، دسترس��ی به غذا، 
مراقبت های بهداش��تی، آم��وزش و نیازمندی های 

روزمره برای بس��یاری از آنها بس��یار دش��وار شده 
اس��ت. س��ازمان عفو بین الملل چن��دی پیش در 
گزارش س��االنه خ��ود اعالم کرد: بح��ران میانمار 
و قتل ع��ام مس��لمانان روهینگی��ا، نتیج��ه وجود 
جامعه ای تشنه نفرت و فقدان یک رهبری جهانی 

برای حمایت از حقوق بشر است.
در این میان دبیرکل سازمان ملل قرار است به 
هم��راه رئیس بانک جهانی به بن��گالدش برود و به 
بررسی اوضاع مسلمانان روهینگیایی  در این کشور 
بپردازد. آنتونیو گوترش و جیم یونگ کیم، به ارزیابی 
نیازهای صدها هزار روهینگیایی آواره در بنگالدش 
می پردازن��د که از میانمار به این کش��ور گریخته و 

باعث بروز بحران بشری در بنگالدش شده اند. 
در بیانیه س��ازمان ملل همچنین آمده اس��ت: 
این س��فر دو روزه با هدف تاکید بر س��خاوتمندی 
بنگالدش در پذیرش روهینگیایی و کمک بیش��تر 
جامعه بین الملل انجام می ش��ود. از اوت تا دسامبر 
۲0۱7، بی��ش از 700 ه��زار روهینگیای��ی درپی 
ناآرامی ه��ا در میانم��ار به بن��گالدش گریخته اند. 
سازمان ملل اعالم کرده که سفر رئیس بانک جهانی 
و دبیرکل س��ازمان ملل به بن��گالدش همچنین با 
هدف گفت وگو با مقام های این کشور و برنامه ریزی 
بلندم��دت ب��رای آوارگان و ض��رورت راهکارهایی 

جامع برای این مساله صورت می گیرد.
این دو مقام ارشد همچنین قرار است با شیخه 
حسینه، نخس��ت وزیر بنگالدش و س��ایر مقام های 
ارشد این کشور در داکا دیدار کنند. گوترش و رئیس 
بانک جهانی قرار است با کمک رسان ها و آوارگان در 
اردوگاه آوارگان "کاکس ب��ازار" دیدار کنند. هیات 
همراه این دو شامل فیلیپو گراندی، کمیسیونر عالی 
آوارگان س��ازمان ملل و ناتال��ی کانم، مدیر اجرایی 

صندوق جمعیت سازمان ملل هستند. 

نقض حقوق مسلمانان میانمار همچنان رو به افزایش است

بازگشت روهینگیایی  ها بدون اعطای حق شهروندی

آگهى مفقودى
شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1383 برنگ مشكى-روغنى بشماره 
موتور 00934109 و شماره شاسى S1412283320658  و شماره پالك ايران 94- 389 د 11 به نام اتحاديه 

شركتهاى تعاونى روستائى شهرستان رودان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى پژو 206 تيپ 206TU5 برنگ ســفيد مدل 1395 بشماره شاسى 
NAAP13FE3GJ855076 و شــماره موتور 163B0237924 و شــماره پالك ايــران 84-855 ص 22 به نام 

فواد كنارى نسب مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

سند و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 برنگ نقره اى-متاليك مدل 
1395 بشــماره شاســى NAAM01CE9GK414867 و شــماره موتور 124K0843921 و شماره پالك ايران 

84-752 د 55 به نام پوران دولتى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

سند فاكتور فروش خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 برنگ خاكسترى-متاليك مدل 1391 
بشماره شاسى NAAM01CA2CH392737 و شماره موتور 124K0017140 و شماره پالك ايران 267-84 

ب 63 به نام رحيم خادمعلى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس آى برنگ سفيد-روغنى مدل 1387 
بشماره شاسى S1412287498118 و شماره موتور 2494703 و شماره پالك ايران 84-326 ج 29 به نام غالم 

رخ گره مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

سند كمپانى و سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1385 
به رنگ نقره اى -متاليك به شــماره موتور 1677789  و شــماره شاســى 1412285942535S به شماره پالك 
69-452 ب 35 متعلق به ســيد قلى چپرلى فرزند عطا به شــماره ملى 2031811347 مفقود گرديده و ازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

دفترچه كارشناسى به شماره 297-774 به تاريخ صدور 1383/10/13 متعلق به همت اله موسى دخت 
به شــماره ملى 2141973971 كارشــناس رسمى قوه قضاييه رشته كشــاورزى و منابع طبيعى مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت پژو206 مــدل 1382 بــه شــماره 72-812ج34 ش موتور 10FSF94390911 شاســى 
0082623808مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشف 

هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

كارت ســبز و كارت ماشــين و كليه اسناد و مدارك نيسان سايپا به شــماره ايران10-211ق38 ش موتور 
Z24733888Z شاســى NAZPL140TH0468639 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى 

گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند كمپانى وانت مزدا مدل 1367 رنگ آبى ش شاســى 6681142 ش موتور13847 پالك ايران91-
395و14 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.چنانچه هرشــخص حقيقى يا حقوقى ادعايى نسبت به اين سند 

دارد به شركت گروه بهمن مراجعه نمايد. سارى

ســند كمپانى وانت مزدا رنگ يشــمى مدل 1382 ش شاســى 8220000293 ش موتور 438202 پالك 
ايران24-427س22 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.چنانچه هرشخص حقيقى يا حقوقى ادعايى نسبت به 

اين سند دارد به شركت گروه بهمن مراجعه نمايد. سارى

بــرگ ســبز و تاييديــه نقــل و انتقــال خــودرو پيــكان وانــت مــدل 1384 پــالك 72-661و47 ش 
موتــور11284061315 شاســى 12136506 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالــك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ سبز كاميون كاويان مدل 1388 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران32- 983 ع 84 بشماره موتور 
EQ4BTAA3969775290 و شماره شاسى NA5K1062C9G333642  بنام محسن عبدمجيرى فرزند كريم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ سبز پرايد 131 به شماره پالك 649 ب 26 ايران 26 مدل 1391 بنام حق بردى يزدانى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا ســيد جواد يوســفيان داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالســه 139/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد بندر يوسفيان دره بيدى بشناسنامه 
69 در تاريــخ 96/6/28 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- سيد جواد يوسفيان (فرزند متوفى) 2- سهراب يوسفيان (فرزند متوفى) 3- سيد بهرام يوسفيان دره بيدى 
( فرزند متوفى) 4- مهران يوسفيان دره بيدى (فرزند متوفى) 5- سيد قباد يوسفيان دره بيدى (فرزند متوفى) 
6- شــيرين ناز يوســفيان دره بيدى ( فرزند اناث متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 145/97 شوراى حل اختالف شماره ناغان 
خواهان: آقاى حمزه على حســين زاده فرزند غالمرضا به نشــانى ناغان روستاى دوپالن- خوانده: آقاى حيدر 
احمدى فرزند عبد به نشــانى مجهول المكان – خواســته: الزام به تنظيم سند خودرو- وقت رسيدگى: يك هفته 
پس از انتشار در روزنامه. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/3/30 به طرفيت خوانده تقديم 
شعبه شوراى حل اختالف شماره يك ناغان نموده، كه به كالسه 145/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان 
بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حاضر شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره ناغان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 68/97 شوراى حل اختالف شماره ناغان 
خواهان: ايمان امينى فرزند ولى محمد به نشــانى ناغان - خوانده: جمال رئيســى فرزند على شير به نشانى 
مجهــول المكان – خواســته: الزام به تنظيم ســند خــودرو- وقت رســيدگى: يك هفته پــس از روئيت. خواهان 
دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/3/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره 
يك ناغان نموده، كه به كالسه 68/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره ناغان

اصالحيه
پيرو برگه اجرائيه به نام آقاى اســماعيل مســعودى چله گاهى چاپ شــده در روزنامه در مورخه 97/1/19 
و 97/3/3 به شــرح ذيل اصالح مى گردد. شــماره انتظامى خودروى ســوارى پرايد 49 ايران 394 ص 19 صحيح 

مى باشد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست و ضمائم به مهدى كريمى يزدآبادى فرزند براتعلى 
كالسه پرونده: 50/97 وقت رسيدگى:روز سه شنبه مورخ 1397/5/30 ساعت 3/40 عصر خواهان: مختار 
فروردينى فرزند بختيار با وكالت آقاى يحيى پشابادى كامياران خيابان امام خمينى (ره) مجتمع شاهو واحد 21 خوانده 
: مهدى كريمى يزدآبادى فرزند براتعلى فعال مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه آقاى مختار فروردينى فرزند بختيار 
با وكالت آقاى يحيى پشابادى دادخواستى به كالسه فوق به طرفيت مهدى كريمى يزدآبادى براتعلى به شرح فوق 
الذكر مطرح و به اين شعبه ارجاع و به كالسه 50/97 بايگانى وثبت ووقت رسيدگى براى تاريخ فوق الذكر تعيين 
با التفات به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود و خوانده مزبور مى تواند در وقت رسيدگى تعيين شده 
در شوراى حل اختالف شعبه دوم كامياران واقعشهرك الهيه خيابان مدرس روبروى دادگسترى وشبكه بهداشت 
و درمان مجتمع شوراهاى حل اختالف كامياران حضور بهم رساند ضمنا خوانده مى توانند قبل از تشكيل جلسه به 

اين شعبه مراجعه ومستندات دادخواست ونسخه دوم دادخواست را دريافت نمايند.
م/الف:174

خانى پور- مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كامياران

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم فاطمه مهاجر داراى شــماره شناســنامه 84   به شــرح دادخواست به كالســه 139/97 اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كاظم طهرانى به شماره شناسنامه 408 
درتاريــخ96/12/5  اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1-فاطمــه مهاجر دش ش84 صادره از ورامين همســر متوفى 2- الناز طهرانــى ش ش 6580033894 صادره 
از پاكدشــت دختر متوفى 3- زهرا طهرانى ش ش 6580122161 صادره از پاكدشــت دختر متوفى 4- فاطمه 
طهرانى ش ش 4 صادره از پاكدشــت مادر متوفى 5- حســينعلى طهرانى ش ش 4 صادره از پاكدشت پدر متوفى  
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد 
رئيس شعبه  اول شوراى حل اختالف بخش شريف آباد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم مينا لطفى داراى شماره شناسنامه 12به  شرح دادخواست به كالسه2/97- 462ش ح اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناصر لطفى به شــماره شناســنامه711 
درتاريخ96/5/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-محمد 
لطفى  ش ش0410151408  صادره از تهران پســر متوفى 2- شــيرين لطفى ش ش17799 صادره از ورامين 
دختــر متوفــى 3- زهرا لطفى ش ش6580258322 صــادره از ورامين دختر متوفى 4- اصغر لطفى ش ش 18 
صادره از پاكدشت پدر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى: 970454- خواهان: آقاى هوشنگ عبدى قوناققران به طرفيت خواندگان /خوانده : نصراهللا 
اسالمى-مهرى قره گوزلو به خواسته الزام به تحويل ملك-اثبات وقوع بيع-الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح 
كه به اين ارجاع وبه شــماره پرونده كالســه  9709980022300336 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران 
ثبت كه وقت رسيدگى آن 1397/5/14  وساعت :10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفاد ان به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
-مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالســه پرونده :960971   وقت رســيدگى : 97/5/10  ســاعت :  11:00- خواهان /خواهان ها:عليرضا 
على پور- خوانده /خواندگان : آقاى عليرضا حسينى منش - خواسته :  مطالبه طلب- خواهان دادخواستي تسليم 
دادگاه هاى عمومى  نموده كه جهت رســيدگي به شعبه اول حقوقى ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73قانون آيين 
دادرســي مدني در يكي از جرايد كثيرالنتشــار آگهي ميشود .تا خوانده از تاريخ نشر اخرين آگهي ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر 

باال جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى شريف آباد

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالسه پرونده :930118 وقت رسيدگى :97/5/15  ساعت :  10:00- خواهان /خواهان ها: آقاى حسين 
ميرزايــى با وكالت خانم ريحانه نعمت الهى اردســتانى- خوانده /خواندگان : آقــاى احمدلرنى فرزند محمدعلى - 
خواسته :  الزام خوانده به تنظيم سند- خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاى عمومى  نموده كه جهت رسيدگي 
به شعبه اول حقوقى ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73قانون آيين دادرسي مدني در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
ميشــود .تا خوانده از تاريخ نشــر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه  اول حقوقى دادگاه عمومى شريف آباد

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:970122- خواهان:حسين سلطان محمدى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:تقى 
عليــزاده بريرانــى  بــه خواســته  مطالبه مبلــغ 280/000/000 ريــال وجه 3فقــره چك وخســارت تاخيرتاديه 
خســارت دادرسى  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشــت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه 9709982920100120 ثبت گرديده است كه 
وقت رسيدگى آن  1397/5/17 ساعت: 9:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

حصروراثت
نظر به اينكه خانم ليال صدخروى داراى شناســنامه شماره 1696 به شــرح دادخواست به كالسه 97/178 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بتول صدخروى به شناسنامه 
3686 در تاريخ 89/11/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-ليال صدخروى فرزند محمدعلى ش ش 1696 متولد 1326/9/10-مادرمرحوم-ورثه ديگرى ندارد. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

متن آگهى
دادگسترى كل استان تهران

خواهان گلناز كريمى دادخواســتى بطرفيت خوانده فرمان كريمى به خواســته اذن در ازدواج تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان بهارستان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه پنج دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان 
واقع در جاده ســاوه –كيلومتر 25 –نســيم شــهر-ميدان هفت تير-ابتداى بلوار خيراباد-خيابان دادگســترى-
دادگســترى شهرستان بهارســتان ارجاع و به كالســه 9709982988500434 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/06/4 و ســاعت 09:30 تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/779
اجرايى- مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

مزايده نوبت دوم
درپرونده اجرايى كالســه 950807 شوراى حل اختالف گنبدكاووس آقاى عبدالناصر ارمشى محكوم است 
به پرداخت مبلغ-/150/000/000 ريال درحق محكوم له آقاى اسماعيل شاه قلى شيره جينى و پرداخت مبلغ-
/7/500/000 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده مقداد 41/4 مترمربع مشاع 
از 154 مترمربع حق السهم شخص ثالث آقاى سيد احمد سعيد اصغرى از يك قطعه زمين مسكونى به پالك ثبتى 
1/5869/60108-اصلى بخش 10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-خيابان غزالى-كوچه يكم فراغى توقيف گرديده 
كه از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل بفروش ميرسد:1-مطابق نظريه كارشناس ملك مورد مزايده به مبلغ-
/157/500/000 ريال (ارزش 41/4مترمربع) ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ كارشناسى شروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشــعبه اجراى مدنى شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس ميباشد4-موعد مزايده روز چهارشنبه مورخ 1397/04/27 ساعت 10 الى 10:30 صبح مى باشد. 
5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند.6-مزايده 
مذكور براى نوبت دوم تشــكيل مى گردد 7-همراه داشــتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشد 8-برنده 
مزايــده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس ومابقى آنــرا حداكثرظرف مهلت يكماه به 
صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغيراين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط ومزايده 

تجديد خواهد شد9-مالكيت برنده مزايده مشاعى و مشمول مقررات امالك مشاع خواهد بود. 
 آناقلى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده مال منقول
اجراى احكام حقوقى شعبه دوم دادگسترى كرمان در نظر دارد در اجراى پرونده كالسه 961308 يكدستگاه 
اتومبيل سوارى پرايد سفيد به شماره انتظامى 453 ق 52 – ايران 45 كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 115/000/000 ريال ارزيابى و تقويم گرديده اســت . را از طريق مزايده بفروش برســاند . جلسه مزايده 
روز پنج شــنبه مورخ 1397/04/28 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احكام حقوقى دادگســترى كرمان با حضور 
نماينده محترم دادستان برگزار مى گردد . متقاضيان شركت در مزايده بايستى 10 درصد قيمت پيشنهادى خود 
را به حســاب ســپرده دادگســترى نزد بانك ملى به شــماره 2171293951000 واريز و قبض آن را به همراه 
پيشنهاد كتبى خود در پاكتى درب بسته تا ساعت مقرر در روز مزايده به اين اجرا تسليم نمايند . بديهى است به 
پيشنهاداتى كه بعد از ساعت اعالم شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . برنده مزايده كسى خواهد بود 
كه قيمت باالترى پيشنهاد داده باشد و در صورت عدم واريز بموقع باقيمانده وجه مورد مزايده 10 درصد واريزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا متقاضيان خريد در صورت تمايل مى توانند از 5 روز به وقت مزايده تا روز 

مزايده به نشانى كرمان – شهرك مطهرى – پاركينگ سامان بازديد نمايند . م.الف: 681
 اجراى احكام حقوقى دادگسترى كرمان – محمد جواد خردمند

آگهى حصر وراثت
خانم معصومه گليج ف نظرعلى به شــرح درخواستى كه به شماره 97-261/ش ح2 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان نظرعلى گليج ف مهرعلى ش ش 261 
صــادره تنكابن ت ت 1340/5/5 در تاريخ 95/4/10 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به(7 نفر) :1-معصومــه گليج ش م 2210184517 صــادره تنكابن    2-ضياء 
الديــن گليــج ش ش 723   3-فخــر الدين گليــج ش ش 18   4-نصرالدين گليــج ش ش 4   5-كلثوم گليج ش 
ش16   6-نورالدين گليج ش م 2210004128 –فرزندان متوفى 7-ام ســلمه شــجاع شــفيعى ش ش يك ف 
ستار والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

آگهى حصر وراثت
آقاى كامبيز وريج كاظمى ف حافظ به شرح درخواستى كه به شماره 296/97/ش ح2 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حافظ وريج كاظمى ف ميرزابابا ش ش 
457 صادره كالردشت ت ت 1313/2/16 در تاريخ 97/3/28 در شهرستان چالوس  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به(5 نفر) :1-حليمه وريج كاظمى ش ش 12 ت ت 1323/1/1 ف نورعلى 
همسر متوفى2-كامبيز ش ش 1 ت ت 1345/3/1   3-يعقوب ش ش 189 ت ت 49/11/2   4-محمدعلى ش 
ش 772 ت ت 51/3/30   5-احمــد ش ش 1 ت ت 55/2/14  همگــى وريــج كاظمى   نام پدر: حافظ-فرزندان 
متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمدرضا دولتخواه ف محمدباقر شــما در پرونده كالســه 102/960286 بنا به شكايت بهرام صديق 
ابراهيم ســرايى به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب بوده و وقت رســيدگى به تاريخ 97/5/14 ساعت 9 صبح 
تعيين گرديده، لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشكيل 

و وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

دادنامه
پرونــده:960303 دادنامــه:9709971942100368 خواهان:مريم كرد جوان ف محمد خوانده:مرتضى 
ربيعى ف مسلم-مجهول المكان خواسته:طالق به درخواست زوجه گردشكار:شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى پس 
از انجام تشريفات قانونى به تصدى امضاكننده زير تشكيل است.((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى مريم كرد جوان 
ف محمد عليه مرتضى ربيعى ف مسلم به علت عسر و حرج به دليل ترك زندگى مشترك به مدت بيش از 18 سال 
توضيح آن كه1-طرفين به موجب ســند نكاحيه شماره 4036-63/12/15 به عقد دائم هم ديگر در آمدند2-
گزارش مرجع انتظامى و شــهادت شــهود ادعاى خواهان را اثبات مى كند كه مشاراليه هجده سال زندگى مشترك 
را ترك كرده اســت3-دادگاه قرار ارجاع امر به داورى را صادر كه منتجب به صلح و ســازش نشــد4-زوجه كليه 
امور مالى اعم از نفقه و مهريه  اجرت المثل گذشته را بذل كرده5-طرفين فرزند مشترك صغير ندارند6-زوجه 
به پزشــكى قانونى معرفى كه باردار نمى باشــد لذا دادگاه باتوجه به موارد مذكور ادعاى ايشــان را محرز مستندا 
به ماده1130 قانون مدنى و تبصره اش و مواد 26-28-29-31-32 قانون حمايت خانواده حكم به طالق عسر 
و حرجى زوجه را صادر و مدت اعتبار حكم مذكور شــش ماه پس از تاريخ ابالغ رأى قطعى و انقضاى مهلت فرجام 
خواهى است در ضمن دادگاه به سردفتر در صورت امتناع زوج براى اجراى صيغه طالق دادگاه به سردفتر نمايندگى 
در اجرا مى دهد و طالق مذكور از نوع طالق خلع است و اعالم مى نمايد رأى صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
 ساسان خواجه خسان-رييس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان موسسه مالى اعتبارى نور دادخواستى به طرفيت خواندگان معصومه اميدى و اشرف خرمى و يونس 
اندرز به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981291400844 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى بابلســر ثبت و وقت رسيدگى 97/5/29 ساعت 10 گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت 
دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 960849 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به موجب نيابت صادره از اجراى احكام 
شــعبه 87 دادگاه مجتمع قضايى شــهيد صدر تهران ، محكوم عليه عبداله مســلمى ف عين اله محكوم اســت به 
پرداخت 5,499,462,970 ريال در  حق محكوم له اصغر چمنى با وكالت مســعود معين دوســت در اين دادگاه و 
262,538,148 ريــال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صنــدوق دولت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه 
محكوم عليه و معرفى يك قطعه زمين توســط شــخص ثالث روح اله مسلمى نسبت به توقيف آن اقدام گرديد كه 
مشــخصات آن عبارتند از:زمينى به مســاحت 2500 مترمربع واقع در جاده محمودآباد به بابلســر، بر جاده اصلى 
سياهرودســر حدود ملك از شــمال به جاده اصلى محمودآباد به بابلســر به طول 33 متر و داراى درب و ديوار ، از 
جنوب نهر ، از شــرق به زمين رمضانى و از غرب به زمين موســوى منتهى مى گردد .باتوجه به اين كه در بر جاده 
اصلى محور محمودآباد به بابلسر قرار دارد داراى موقعيت تجارى و كارگاهى مى باشد لذا باتوجه به جميع عوامل 
موثــر در امــر ارزيابى ارزش هرمترمربــع ملك فوق به قيمت 2,500,000 ريــال و ارزش كل 2500 مترمربع به 
ميزان 6,250,000,000 ريال(شــش ميليارد ودويست و پنجاه ميليون ريال)برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به 
عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/3 
ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش 
مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به 
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون 
اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و 
عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقــال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده 
مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ايران عباس زاده ف مسلم
خواهان ســيد عباس علوى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم ايران عباس زاده به خواســته تاييد فسخ 
قرارداد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981227100130 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/13 ســاعت 8 تعيين گرديد كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده ايران عباس زاده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/25
متصدى امور دفترى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره آقاى فرزاد روحل داير بر سرقت تحت پيگرد مى باشد و چون ابالغ اخطاريه به 
دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور نيست لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار 
آگهى وقت رسيدگى97/5/20 ساعت 9  به وى ابالغ مى گردد تا در جلسه دادگاه حاضر شود. نتيجه عدم حضور 

سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به مرتضى پرتويى ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وى داير 
بر مشــاركت در سرقت تعزيرى موضوع كالســه 960783د1  و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين دادســرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-محمد مظفرى

اجراييه
ش پ:94/487 محكوم له: نوروز محمود ده پناه محكوم عليه:فهيمه محسنى-مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 95/61-95/2/28 شــعبه سوم شــوراى حل اختالف نور كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت ســى ميليون ريال اصل خواســته و 340,000 ريال بابت هزينه دادرســى هم چنين مبلغ يك ميليون و 
پانصدهزارريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين 

صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
  مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف محمودآباد

اجراييه
ش پ :7/96/127 محكوم له: بانك مهر اقتصاد –ســارى خ قارن محكوم عليه:شــيرعلى محمدى-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 365-96/5/26 شــعبه 7 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت هفتادودوميليون ريال اصل خواسته و نهصدوهفتادهزارريال هزينه دادرسى و دوميليون 
و پانصدونود و دو هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك(هفده-نه-نودوسه) تا 
اجراى حكم در حق خواهان و مبلغ سه ميليون و ششصدهزارريال بابت نيم عشر در حق دولت.به استناد ماده 29 
قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :7/96/184 محكوم له: بانك مهر اقتصاد-ســارى-خ قارن محكوم عليه:1-سليمه صادقى2-محمد 
غالمى-مجهول المكان به موجب رأى 401-96/6/9 شــعبه 7 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت صدوهفتادوپنج ميليون ريال اصل خواسته و دوميليون و دويست و پنجاه و هفت 
هزار و پانصد ريال بابت هزنيه دادرسى و مبلغ پنج ميليون و چهارصدهزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك(بيست و سه-يك-نودوشش) تا اجراى حكم در حق خواهان و مبلغ هشت ميليون و 
هفتصدوپنجاه هزارريال بابت نيم عشر در حق دولت.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 
محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى
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