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بازگشایی مسیر بغداد - الرمادی 
یک منبع امنیتی در اس��تان االنب��ار، اعالم کرد، 
مس��یر بین المللی بغداد - الرمادی که از سال ۲۰۱۴ 
بس��ته شده بود با حضور قاس��م االعرجی، وزیر کشور 

عراق بازگشایی شد. 
این منبع اعالم کرد: این مسیر بین المللی به دلیل 
کنت��رل داعش و عملیات نظام��ی که پس از آن برای 
آزادس��ازی این مسیر از لوث وجود گروه تروریستی از 

سال ۲۰۱۴ میالدی صورت گرفت، بسته شده بود.

نشست بدون روهینگیایی ها
 س��ومین کنفرانس صلح و آشتی ملی در میانمار 
با حض��ور نمایندگان اقلیت های ن��ژادی، فرماندهان و 
افسران ارشد ارتش، نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی، 
نهادهای مدنی و اعضای دولت این کشور در حالی آغاز 
به کار کرد ک��ه نمایندگان آوارگان روهینگیایی در آن 

حضور نداشتند. 
این کنفرانس در حالی در میانمار برگزار می شود 
که این کش��ور در 7۰ س��ال گذش��ته همواره ش��اهد 

خشونت ها و سرکوب های نژادی بوده است. 

یونان 2 دیپلمات روس را اخراج کرد
دول��ت یونان ای��ن دو دیپلم��ات روس را به اتهام 
دخالت در امور داخلی این کشور و اقدامات غیرقانونی 

علیه امنیت ملی یونان اخراج کرده است. 
آتن همچنی��ن دیپلمات های روس��یه را به تالش 
ناکام برای استخراج و جمع آوری اطالعات و رشوه دادن 
به مأموران دولتی یونان متهم کرده اس��ت. این جریان 
مربوط به افزایش تنش ها میان آتن و مسکو طی دو سال 
گذشته به دالیل مربوط به امنیت منطقه ای بوده است.

واشنگتن آمادگی ندارد
وزیر دفاع روسیه تأکید کرد، مسکو بارها از وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( درخواس��ت کرده تا مذاکراتی 
درباره مسائل مربوط به امنیت بین المللی و منطقه ای 
میان دو کش��ور برگزار ش��ود اما واش��نگتن آمادگی 

برگزاری چنین گفت وگوهایی را ندارد. 
س��رگئی ش��ویگو با اش��اره به افزایش تنش ها در 
روابط میان مس��کو و واش��نگتن گفته اس��ت که این 
تنش ها را برخ��ی از نخبگان آمریکا عمدا و به صورت 

کامال ساختگی ایجاد کرده اند.

مهاجران پشت مرزهای آلمان 
وزیر کش��ور آلمان بسته جامع مهاجرت را ارائه و 
هدف آن را بازگرداندن مهاجران به پشت مرزهای این 

کشور دانست.
هورس��ت ِزهوفِر از »بس��ته جامع مهاجرت« که 
بسته ای سیاس��تی برای سامان بخش��ی، مهاجرت به 

کشور جمهوری فدرال آلمان است، رونمایی کرد. 

اخبار

آس�يا پادش��اه عربستان در چارچوب روحیه  دادن به نظامیان برای ماندن در آنچه غ�رب 
بات��الق یم��ن می نامن��د، ب��ا انتش��ار فرمانی در راس��تای 
امتیازدهی به نظامیان س��عودی ش��رکت کننده در ائتالف 
متجاوز این کش��ور علیه یمن دستور عفو آنها از مجازاتهای 

نظامی و غیرنظامی را صادر کرد.
 »س��لمان بن عبدالعزیز« پادش��اه عربس��تان با صدور 
دس��توری اع��الم کرد ک��ه نظامیان س��عودی مس��تقر در 
یمن که در تجاوز ائتالف عربس��تان به این کش��ور شرکت 
می کنند از مجازاتهای نظامی و غیرنظامی صادره علیه آنها 
مستثنی می ش��وند. براساس این دس��تور، تمامی نظامیان 
س��عودی ش��رکت کننده در تجاوز به یم��ن در صورتی که 
مجازات ه��ای نظامی و غیرنظامی در حق آنها صادر ش��ده 
باشد عفو می ش��وند. این اقدام پادشاه عربستان در راستای 
تقویت روحیه نظامیان س��عودی شکس��ت خورده در یمن 
و امتیازده��ی به آنها برای باقی مان��دن در جنگ علیه این 

کشور صورت می گیرد. الزم به ذکر است ارتش و کمیته های 
مردمی یمن بار دیگر یکی از مقرهای ش��به نظامیان ائتالف 
س��عودی در جبهه س��احل غربی را هدف موشک بالستیک 
قرار دادند. این موش��ک با دقت باال ب��ه هدف اصابت کرده 
اس��ت و خس��ارات جانی زیادی به این ش��به نظامیان وارد 

آورد.
در همین حال جنایات س��عودی همچن��ان ادامه دارد 
چنانکه سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار درباره اثرات 
درگیری ها در »الحدیده« از تش��دید وضعیت ناگوار انسانی 
در این منطقه، و گسترش بیماری های از قبیل وبا، دیفتری 

و سرخک خبر داد. 
در ادام��ه ناکامی س��عودی در ایجاد ش��کاف در میان 
یمنی ه��ا قبائل ارحب یمن در پاس��خ به درخواس��ت رهبر 
انصاراهلل یمن و حمای��ت از ارتش و کمیته های مردمی، در 
مقابل نیروهای س��عودی، شمار زیادی نیروی مسلح و یک 

کاروان کمک مالی و غذایی عازم ساحل غربی کردند. 

تقال برای ماندن نظاميان سعودی در باتالق یمن 
سیاس��ت های  افش��ای  ادام��ه  در  نژادپرستانه صهیونیست ها، وزیر اوقاف مق���اوم�ت
و امور دینی فلس��طین اعالم کرد، اسرائیل در نیمه نخست 
س��ال ۲۰۱۸، ۲۹۸ بار مانع پخ��ش اذان در حرم ابراهیمی 

شده  است.
یوس��ف ادعیس، وزیر اوقاف و امور دینی فلس��طین در 
بیانی��ه ای مطبوعاتی اعالم کرد: اس��رائیل ط��ی این مدت 
حضورش را در تمامی ورودی های مسجد ابراهیمی تقویت 
ک��رده و دو روز متوال��ی به بهانه اعیاد ورودی های مس��جد 

را بست.
وی افزود، رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ 
می��الدی ۲۹۸ بار مانع پخش اذان در حرم ابراهیمی ش��ده 
است. این مقام فلسطینی همچنین گفت: هتک حرمت های 
شهرک نش��ینان در قبال این مسجد تا حد برگزاری مراسم 
موس��یقی در صحن مس��جد ابراهیمی بوده و تا نیمه شب 
ادامه داش��ت، همچنین شهرک نشینان چادرهای بزرگی را 

در محوطه جنوبی مسجد در کنار استراحتگاه آن منتهی به 
پارک بازی حرم ابراهیمی برپا کردند.

ادعیس اظه��ار داش��ت: نقض های اش��غالگران به حد 
مداخل��ه در امور مرمت مس��جد، آب رس��انی، باغ ها و حتی 
درختان مس��جد و محوطه آن هم رس��یده و اش��غالگران، 
فلس��طینیان را ب��رای ایجاد یک س��ایه ب��ان در صحن این 
مسجد به شکل یک گنبد کنیسه )عبادتگاه یهودیان( تحت 

فشار قرار می دهند.
الزم به ذکر است ش��یخ »محمد احمد حسین« مفتی 
ق��دس فتوا داد ک��ه فروش و واگذاری اراضی فلس��طین به 
دش��من صهیونیستی حرام اس��ت. در این فتوا آمده است: 
فلسطین سرزمینی وقفی اس��ت، تسهیل مالکیت و فروش 
اراضی اش به دش��منان »شرعا« حرام اس��ت. این سرزمین 
جزء منافع عمومی اس��الم است نه امالک شخصی؛ بنابراین 
کسی که سرزمینش را به دشمنان بفروشد گناهکار است و 

به خدا و پیغمبر و امانت اسالم خیانت کرده است. 

۲۹۸ مرتبه ممنوعيت پخش اذان در حرم ابراهيمی 

بش�ر گروه فرادید  ش��یخ ابراهی��م زکزاکی یکی حق�وق 
از مشهورترین ش��خصیت های اسالمی در نیجریه 
اس��ت ک��ه از حدود س��ه س��ال پیش ب��ا توطئه 
چندجانبه صهیونیست ها، سعودی ها و قدرت های 
غربی در بازداشت به سر می برد و با وجود بیماری 
و همچنی��ن صدور حکم قضای��ی برای آزادی اش، 

همچنان در بند است.
ش��یخ زکزاکی متولد س��ال ۱۹53 میالدی در 
»زاری��ا« واقع در اس��تان »کادون��ا« نیجریه و رهبر 
شیعیان این کشور اس��ت که منشأ خدمات بزرگی 
برای این کش��ور بوده اس��ت. وی موسس��اتی برای 
کمک به ایتام و زنان بیوه و نیازمندان و یک موسسه 
خیریه تاس��یس کرده اس��ت که هدف آن کمک به 
نیازمندان و تالش برای آزادی زندانیان است و اقدام 
به کارهای عام المنفعه مانند حفر چاه و لوله کشی آب 
و... می کند. »یوسف کبیر« یکی از فعاالن نیجریه ای 
درخصوص ش��یخ زکزاکی گفت: او از ۲۰ س��الگی، 
تمام زندگی، وقت و عم��ر خود را صرف خدمت به 
دین اس��الم کرده و تاکنون هفت بار به زندان رفته 
و 6 فرزندش را هم در این راه از دس��ت داده اس��ت. 
با راهنمایی های او ش��مار زی��ادی از آفریقایی ها به 
مذهب شیعه گرویده اند و دلیل دشمنی وهابی ها و 

صهیونیست ها با او همین است.
این ش��خصیت نیجریه ای که در دهه 7۰ قرن 
گذشته به مقابله فکری با جریان های مارکسیستی 
و کمونیس��تی در کش��ورش می پرداخ��ت، درپی 
فراگیر ش��دن دین اس��الم به عن��وان دین صلح، 
پیوس��ته درپی وحدت اس��المی بوده و تالش های 
زیادی در این راه انجام داده است اما این اقدامات 

او به م��ذاق برخی طرف های منطقه خوش نیامده 
است و در نتیجه درپی حذف آن برآمدند.

ش��یخ زکراکی بارها توس��ط مقام های دولتی 
نیجریه بازداش��ت و زندانی شده است اما خشونت 
بارترین برخورد با او در ۱3 دسامبر ۲۰۱5 میالدی 
یعنی حدود سه سال پیش بود که از آن زمان وی 
به صورت پیوس��ت در بازداش��ت به س��ر می برد و 
تالش ه��ا برای آزادی او همچن��ان بی نتیجه مانده 
اس��ت. در روز ۲۲ آذر ۱3۹۴ )۱3 دسامبر ۲۰۱5( 
بر اثر حمل��ه ارتش نیجریه به حس��ینیه بقیة اهلل، 
بیش از35۰ نفر از ش��یعیان این کش��ور کش��ته و 
صدها تن دیگر زخمی شدند و ارتش نیجریه، شیخ 

زکزاکی و همسرش را بازداشت کرد. 
در این حمله ،شیخ زکزاکی مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و زخمی ش��د که بر اثر آن یک چش��م 
وی نابینا ش��د و مشکالت جسمی دیگری برای او 
به وجود آمد. همچنین منزل مس��کونی او و چند 
مرکز مذهبی نیجریه تخریب و چندین عضو ارشد 
جنبش اس��المی نیجریه از جمله ش��یخ »محمد 
ت��وری«، »مصطفی س��عید« )به ترتی��ب معاون و 
پزشک شیخ زکزاکی( »ابراهیم عثمان« و »جمی 
گلیما « شهید شدند. سازمان عفو بین الملل ارتش 
نیجریه را به کشتار 35۰ تن از شیعیان این کشور، 
دفن آنها در گورهای جمعی و از بین بردن مدارک 

مربوط به این جنایت متهم کرد.
روزنامه »ونگارد« چاپ نیجریه روز ۱۲ آذر ۱3۹5 
نوشت: دادگاه عالی فدرال نیجریه، حکم آزادی شیخ 
زکزاکی را صادر کرده و براساس این حکم حداکثر تا 
۴5 روز پس از آن می بایست تحویل مقامات پلیس 
نیجریه داده ش��ود و آنها نیز ظرف ۲۴ ساعت وی و 
همسرش را آزاد کنند اما این اتفاق نیفتاد . رسانه های 
نیجریه ای اوایل دی ۱3۹5 نوشتند، نهادهای امنیتی 
نیجریه اخیرا ضمن مانع تراشی در مسیر اجرای حکم 

قضایی دادگاه نیجریه، رهیر شیعیان و همسر ایشان 
را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

 ،۱3۹5 آذرم��اه  اواخ��ر  نیجری��ه  ش��یعیان 
ضمن تاکید بر اجرای س��ریع حکم آزادی ش��یخ 
زکزاکی از س��وی دادگاه این کشور، تاکید کردند: 
کارش��کنی های رژیم صهیونیستی برای لغو حکم 
آزادی وی،  محکوم به شکست است. رهبر جنبش 
اس��المی نیجریه نیز پس از دستگیری خود گفت، 
عربستان بنا به دستور آمریکا و انگلیس، به ارتش 

نیجریه کمک مالی کرد تا در سال ۲۰۱5 در زاریا 
به کشتار شیعیان دست بزند.

تارنم��ای خبری »اس��الم تایمز« نوش��ت، وی 
در تماس تلفنی با پس��رش گفت، عربستان هزینه 
حمله به »زاری��ا« را تامین کرده بود. رهبر جنبش 
اسالمی نیجریه گفت، عربستان بنا به دستور آمریکا 
و انگلیس، ب��ه ارتش نیجریه کمک مالی کرد تا در 

سال ۲۰۱5 در زاریا دست به کشتار شیعیان بزند.
س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر اواخ��ر آذرماه 
۱3۹۴ از نیجری��ه خواس��ت به س��رکوب جنبش 
اسالمی ش��یعه در این کش��ور پایان دهد و رهبر 
ش��یعیان این کش��ور را آزاد کند. پای��گاه خبری 
»نیش��ن« نیجریه نیز پنجم بهمن ۱3۹5 گزارش 
داد ک��ه اتحادی��ه اروپا از دولت نیجریه خواس��ت 
هرچه سریع تر شیخ زکزکی را آزاد کند. نمایندگی 
اتحادی��ه اروپا در ابوجا از دولت نیجریه خواس��ت 
طبق تاکید دادگاه فدرال این کش��ور هرچه سریع 
تر او را آزاد کند. س��ازمان عف��و بین الملل نیز ۲7 
دی ۱3۹5 از مقام های نیجریه خواس��ت که طبق 

حکم دادگاه این کشور وی را از زندان آزاد کند.
»ابراهیم موسی« س��خنگوی جنبش اسالمی 
نیجریه گفت، ش��یخ زکزاکی نی��از به مراقبت های 
پزشکی فوری دارد زیرا بار دیگر دچار سکته مغزی 
ش��ده اس��ت و به همین دلیل مقامات دولتی باید 
دستور آزادی او را بدهند تا تحت نظر متخصصان 
پزش��کی درمان ش��ود. وی افزود، حتی مقام های 
دولت��ی هیچ دلیلی برای ادامه بازداش��ت ایش��ان 
ندارند زیرا از قبل حکم آزادی او صادر شده است. 
پزش��ک ش��یخ زکزاکی نیز گفته اس��ت وضعیت 

جسمانی او در حال بدتر شدن است.

وضعيت جسمی شيخ زکزاکی هر روز وخيم تر می شود
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آگهى مفقودى
كارت هوشمند راننده به نام سيد حسن دارابى شماره ملى 2093868911 شماره كارت هوشمند 2121855 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشــمند خاور كاويان مدل 1390 رنگ ســفيد روغنى بشــماره پالك ايران 31- 782 ع 47 بنام آقاى 
محمد عجمى دالور و بشماره هوشمند 2566508 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

شناســنامه و ســند محضرى خودرو كاميون كشــنده سيســتم ماك تيپ آر611اس تى كا مدل 1354 برنگ 
نارنجى-روغنى بشماره شاسى R611STK12002 وشماره موتور8D2828شماره پالك ايران84-715ع26 به نام 

عبداالمير مگاتيف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ صباGTXIمدل 1388 برنگ نقره اى-متاليك 
بشــماره شاسى S1412288343890 و شماره موتور 3131057 شماره پالك ايران 84-235ج71 به نام طاهره 

حيدرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه آذرگشسب رحمانى فرزند بابك به شماره شناسنامه  445 صادره از گچساران 
در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته روانشناسى بالينى صادره از واحد دانشگاهى ياسوج به شماره 56579 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. .از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك مذكور را به دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد ياســوج به نشانى - ياسوج -بله زار -دانشگاه آزاد اسالمى واحد ياسوج ارسال نمايد. ياسوج- نوبت 

اول : 97/4/6 ، نوبت دوم: 97/4/21، نوبت سوم: 97/5/2

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1386 برنگ نقره اى-متاليك 
بشــماره شاســى S1412286036750  و شماره موتور 1860903 شــماره پالك ايران 84-375 س 63  به نام 

حرمت ساالرپورمحمدمرادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل شناســنامه خودرو ام وى ام 110 به رنگ ســفيد روغنى به شماره پالك 543ل21- ايران 19 و شماره 
موتور MVM371FBHC009081 و شــماره شاســى NATEBAPM8C1008518 بنام منصور گراميان فرزند 

عبدل كريم مفقود گرديده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

اصــل شناســنامه خودروى پــژو تيــپ 405GLXI به رنگ نقــره اى متاليك مــدل 1389 به شــماره موتور 
12489099596 و شماره شاسى NAAM11CAXAE022048 و شماره پالك 837ب53- ايران 98 بنام جليل  

اسماعيلى فرزند محمد باقر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

اجراييه
ش پ:1/96/563 محكــوم له:ياســر عليزاده ف ناصر محكوم عليه:على اصغر شــعبانى ف ابراهيم-مجهول 
المكان به موجب رأى 639-96/11/28 شعبه اول شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 80,000,000 ريال اصل خواســته هم چنين 2,065,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از زمان سررســيد چك لغايت زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر مى گردد.ضمنا نيم عشــر دولتى برعهده 
محكوم عليه مى باشد.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
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف آمل-جعفرى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالسه 961786 ارجايى له مرتضى كبيرى عليه حميد و حامد طالبيان ، مال غيرمنقول واقع 
در بابلسر خط نو اجاكسر –سادات محله رودبست كه شخص ثالث به نام حميده طالبيان مال غيرمنقول خود را جهت 
پرداخت محكوم به معرفى نموده و شامل شماره پالك ثبتى 138 فرعى از 2 اصلى بخش 11 ثبت بابلسر سه دانگ 
مشــاع از شــش دانگ عرصه وا عيان زمين به مســاحت 3000مترمربع مى باشد به نام حميده صالبيان صادر كه با 
حدود اربعه شــماال در دو قســمت اول خط فرضى است به طول 62 متر به شماره 139 فرعى دوم خط فرضى است 
به طول 8 متر به كوچه شرقا خط فرضى است به طول 72 متر به شماره 141 فرعى جنوبا در دو قسمت كه قسمت 
دوم آن غربى اســت اول خط فرضى به طول 37 متر به كوچه قريه دوم ديوار اســت به طول 11 متر به كوچه قريه 
غربا در دو قسمت اول خط فرضى است به طول 17 متر به شماره 241 تفكيكى دوم خط فرضى است به طول 40متر 
به قطعه 137 تفكيكى ملك مورد ارزيابى در طبيعت به صورت زمين خشكه زارى با راه دسترسى خاكى مى باشد كه 
براساس نامه شماره 350 د/س/مورخ 1396/12/17 صادر از دهيارى سادات محله كه اعالم مى دارد ملك مذكور 
در داخل طرح هادى فعلى روستا نبوده و در طرح هادى پيشنهادى روستا كاربرى باغ تعريف شده است.مراتب فوق 
توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعيان زمين مذكور به مبلغ 1,500,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/5/17 چهارشنبه از 
ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى دادگسترى بابلسر به فروش خواهد رسيد 
. كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد 
ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز 
قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات 
تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل 

و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

دادنامه
پرونده:3/96/433 دادنامه:843-96/11/14 خواهان:بانك قرض الحسنه رسالت با وكالت ايمان دابويى 
خوانده:ســيد حســين خدادادى ف ميرزمــان –مجهول المــكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى بانك قرض 
الحسنه رسالت با وكالت ايمان دابويى به طرفيت سيد حسين خدادادى ف ميرزمان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
شصت ميليون ريال موضوع يك فقره چك به شماره 740/820525-94/12/13 عهده بانك صادرات شعبه بلوار 
كشــاورزى سارى با احتســاب هزينه دادرسى و حق الواله وكيل و خسارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و 
مالحظه تصوير مصدق چك موصوف و گواهينامه عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستندات ابرازى خواهان مصون از 
هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد 
و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور جك و مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 79 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت شصت ميليون ريال 
اصل خواسته و پرداخت هشتصدوبيســت هزارريال هزينه دادرسى و دوميليون و يكصدوشصت هزارريال بابت 
حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از 94/12/13 تا اجراى حكم براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف سار-عبدالحسين مبينى

اجراييه
ش پ:3/104/96 محكوم له:بانك مهر اقتصاد با وكالت فاطمه كريمى محكوم عليهم:1-احمدرضا قلى زاده 
اطاقسرايى ف محمدعلى2-سيده فاطمه موسوى ف سيدحسن هردو مجهول المكان به موجب رأى 96/11/9-820 
شعبه سوم شوراى حل اختالف بابلسر كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم هستند به پرداخت 60,490,888 ريال 
به صورت تضامنى بابت اصل خواســته و 816,136 ريال هزينه دادرســى و2,177,671 ريال حق الوكاله وكيل و 
خسارات تاخير تاديه از 94/4/4 تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان و مبلغ نيم عشر در حق 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
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابلسر-سيد كمال حسينى

آگهى حصر وراثت
خانم محدثه ولى پور ف محمدعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970339 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان محمدجواد اكبرى ف سهراب ش ش 
72صادره بابل در تاريخ 94/2/23 درشهرســتان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-محدثه ولى پور ف محمدعلى ش م 4989956125 همسر متوفى2-زهرا ولى پور كردى ف على اكبر 
ش ش 3142 مادر متوفى3-ســهراب اكبرى اوجاكى ف ســاالر ش م 4989247515 پدر متوفى4-زهرا اكبرى 
ف محمدجوادش م 2051381518 فرزند 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 اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قاسم ذات الهى ف على اصغر دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مسلم رجبى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 15/97/143-970142 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/5/27 
ســاعت 11 صبح در شعبه 15 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قاســم ذات الهى ف على اصغر دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت احمد جوادى منصوريان 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 15/97/142-970141 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 
97/5/27 ساعت 9:30 صبح در شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ش پ:15/97/116-970105 آقاى على كيالنى ف رضا دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 
كاظم طاهريان قادى ف اسداله تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970105 شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 10:30صبح در شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :14/96/567 محكــوم له:رضــا ســيفى پــور با وكالت معصومــه فدايى محكــوم عليه:مريم جعفرى 
سرجكاليى-مجهول المكان به موجب راى شماره 756-96/12/26 شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 50,000,000 ريال اصل خواسته و 695,000 ريال هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد(96/8/25)تا اجراى كامل حكم و نيم عشر 
دولتــى و هزينه اجرايى طبق تعرفه(2,500,000).به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى 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 14 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :14/96/568 محكوم له:رضا سيفى پور عسكرآبادى با وكالت معصومه فدايى محكوم عليه:حميدرضا 
پهنابى خلردى-مجهول المكان به موجب راى شــماره 757-96/12/26 شــعبه 14 شوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 19,000,000 ريال اصل خواســته و 307,500 ريال هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد(96/8/30-96/6/30))تا 
اجراى كامل حكم و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه(950,000 ريال).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 
اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا 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 14 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى رضا نادرى نسب ف قنبرعلى
خواهان محمد پايه و عاطفه رزاق دادخواســتى به طرفيت خوانده رضا نادرى نســب به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000224 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/5/29 ســاعت 10:30 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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/الف
         متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى اصغر رستمى ف محمد
خواهان محمد پايه و عاطفه رزاق دادخواســتى به طرفيت خوانده رضا نادرى نســب به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000224 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/5/29 ســاعت 10:30 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى اصغر رستمى ف محمد
خواهــان محمد پايه و عاطفه رزاق دادخواســتى به طرفيت خوانده اصغر رســتمى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000224 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/5/29 ســاعت 10:30 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

دادنامه
پرونده كالســه 9509982313100714 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
سمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709972311300308- شكات: 1- 
آقاى هيوا محمدى خانقاه فرزند رســول به نشــانى استان سمنان شهرستان سمنان شهر 
ســمنان بلوار كارگر خيابان اول پالك 55- 2- آقاى ســيد احمد كيا فرزند سيد حسن به 
نشانى اســتان سمنان شهرستان سمنان شهر ســمنان باغ فردوس خيابان عسجدى پالك 
215- 3- آقاى مجيد همتى فرزند زين العابدين به نشانى استان سمنان شهرستان سمنان 
شهر سمنان خيابان شورا فرعى 16 ساختمان ياس 3 واحد 2- متهم: آقاى حسين مزارزهى 
به نشــانى سمنان كوشمغان حكيم الهى انتهاى كوچه شهيد صوفى آبادى درب سفيد رنگ 
منــزل خواهر متهم (ماه ســلطان مزارزهى ، اتهام: ســرقت موضوع مــاده 656- به تاريخ 
1397/4/16 در وقت مقرر جلسه شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان (103 
جزايى ســابق) بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد. دادگاه در ادامه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
آقاى حســين مزارزهى فرزند عليخان ، 21 ســاله ، اهل گاليكش و مقيم سمنان ، بيسواد 
، بيكار ، داراى ســابقه كيفرى ، آزاد به جهت عدم دسترســى به ايشان على رغم احضار از 
طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار دائر بر ارتكاب 3 فقره سرقت موضوع ماده 656 
قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات به شــرح 1- ســرقت 75 عدد جك ، يك تن ورق ، 
1500 عدد قالب (كه هر سه مورد  تحويل شاكى شده است) همچنين سرقت 1000 پين 
قوه ، 15 عدد جك ، 500 كيلوگرم ورق، 500 كيلوگرم قالب ، قيچى دستى كوچك ، 500 
متر ســيم ســيار به ارزش تقريبى 20000000 ريال بيست ميليون ريال متعلق به آقاى 
هيوا محمدى خانقاه فرزند رسول (از ساختمان نيمه كاره) در تاريخ 1395/03/14- 2- 
سرقت يك كيسه سير و 22 طوق كبوتر به ارزش 15000000 ريال پانزده ميليون ريال 
از باغ متعلق به آقاى مجيد همتى فرزند زين العابدين در تاريخ 1395/6/6 – 3- سرقت 
تبــر، دســتگاه دى وى دى ، دلير برقى ، و چهار عدد آچار بــه ارزش تقريبى 10000000 
ريال ده ميليون ريال ميباشد از خانه باغ متعلق به آقاى سيد احمد كيا فرزند سيد حسن 
در تاريــخ 1395/5/29 دادگاه ضمن بررســى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده و 
مشروح شكايت شاكيان خصوصى و اظهارات آنان در مرجع انتظامى در بيان جزئيات مربوط 
به چگونگى وقوع بزه و گزارش مرجع انتظامى در نحوه دستگيرى متهم و اظهارات و مطالب 
اقرار متهم در مرجع انتظامى و شناسايى متهم توسط شكات و صورتجلسات تشريح صحنه 
سرقت هاى انجام شده توسط متهم در مرجع انتظامى و عدم حضورشان در جلسه رسيدگى 
اين دادگاه جهت ارائه دفاعيات و التفات به سوابق متعدد كيفرى ايشان از حيث توجه اتهام 
به وى و به قرار جلب به دادرســى و كيفرخواســت اصدارى دادگاه اتهام متهمان موصوف 
را مطابق مواد 656 و 667 قانون مجازات اســالمى 1375 محرز و مسلم تشخيص داده و 
به اســتناد مواد مزبور و ماده 134 قانون مجازات اسالمى 1392 حكم بر محكوميت متهم 
موصوف به تحمل سه فقره سه سال حبس تعزيرى و سه فقره 74 ضربه شالق تعزيرى و 
رد عين اموال مسروقه اى كه مسترد نشده و در صورت فقدان رد مثل يا قيمت آن در حق 
شاكيان خصوصى صادر مى نمايد كه در ميان مجازاتهاى مزبور صرفا يك فقره يعنى مجازات 
اشد قابل اعمال و  اجراست و چنانچه مجازات اشد به هر علل قانونى تقليل يابد يا تبديل 
يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدى اجرا مى شود. راى صادره غيابى و در مهلت بيست 
روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در اين دادگاه سپس در مهلت بيست روز از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان است.
رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان- ناصر ذكريايى

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 478 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رســيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه سه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به مســاحت 1800 مترمربع به شــماره 478 فرعى از 167 اصلى قطعه 
39 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شــركت بنام بيمه البرز نســبت به 155 
سهم مشاع از 200 سهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و واليا نعمان  
نسبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم و كوروش نعمان 
نسبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششدانگ ثبت كه سند مالكيت بيمه 
البرز به شــماره 242972 ب 95 صادر شده است. كه برابر درخواست وارده 
شماره 3/11059445 مورخه 96/11/12 شركت البرز خواستار افراز حصه 
مشاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده محترم صدور سند معارض به 
نظر نرسيد. لذا با اعمال دستور ذيل شــماره 3/166137 مورخه 97/1/15 
رياســت محترم اداره ثبت اســناد و امالك ناحيه ســه كرج و مطابق نامه شماره 
3/167377 مورخه 1397/1/20 موضوع افراز پالك فوق به اطالع شهردارى 
كرج رسانيده شد و بموجب نامه شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/3/2 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت 

با ضوابط شهرســازى مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده 
است.

خواهان: شــركت بيمه البرز سهامى عام به شــماره ثبت 6769 به نشانى: 
تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان

خواندگان: دوشيزه فوندا و واليا و آقايان داويد و كوروش همگى با شهرت 
نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120

امضــاء خواهــان                          امضــاء نماينــده                      امضــاء نقشــه 
بردار

تصميم مسئول واحد ثبتى:
بــا مطالعه پرونده ثبتــى 167/478 و گزارش مامورين افــراز و با عنايت 
بــه نامه شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرســازى و 
معمارى شــهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشــانى خواندگان ارســال و به جهت 
عدم شناسائى اخطار آگهى افراز منتشر شده بمنظور ابالغ راى مذكور در اجراى 
ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى ابالغ گردد تا در 
صــورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش امالك مشــاع از تاريخ 
رويــت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محــل وقوع ملك مراجعه و اعتراض 

نمايند. م الف/97/11017
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فخرى آهنگر 
خواهــان نظامعلى حيدرى دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان عليرضا-حميدرضــا - پوران-ايران جملگى 
رستميان جاللوند و ام البنين كنارسرى توچائى و حسين رنديده و فخرى آهنگر به خواسته خلع يد –مطالبه اجرت 
المثل و قلع و قمع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981227100175  شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 1397/5/20 ساعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده فخرى آهنگر و درخواســت 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 نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.(مازندران-محمودآباد-خ آزادى جنب فرماندارى-دادگســترى 

محمودآباد).م/الف
متصدى امور دفترى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده كالســه 950334 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى وانقالب مياندورود طبق دادنامه شماره 
9409971984301468-94/12/26 صادره از شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو مياندورود محكوم عليه ســيد 
رمضان عمرانى ف محمد به پرداخت هفتاد درصد ديه كامله در حق اولياى دم با وكالت سيد محمد نقوى بابت ديه 
محكوم گرديده كه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت دين خوش اقدامى ننموده و با معرفى مال و توقيف آن 
و طبق نظر هيات كارشناسى ملك تعرفه شده توسط محكوم عليه واقع در جاده دريا سه راهى گهرباران به سمت 
روستاى سوته نرسيده به روستاى تازه آباد سپاه به مساحت مشاعى حدود دوازده هزارمتر مربع كه حدود اربعه 
آن شــماال وصل به حريم دريا و فضاى ســبز پارك شــهردارى سورك شــرقا به جاده طرح دريا جنوبا به جاده اصلى 
آسفالته غربا وصل به متصرفى دهقان و ذبيح زاده سطح ملك معرفه شده مسطح و از نوع ماسه اى و پيرامون كل 
عرصه و از طريق ديوار بلوكى به ارتفاع بيش از يك متر محصور شــده و در ســطح ملك چند درخت جنگلى ســرپا 
مشاهده مى شود كه در سطح حدود 293 مترمربع از سطح عرصه مشاع مى باشد باتوجه به موقعيت ملك هرمترى 
4650000 معادل چهارميليون وششصدوپنجاه هزارريال براورد شده كه مبلغ كل معادل 1362450000 ريال 
براورده شــده اســت كه از طريق مزايده در تاريخ 97/5/9 ( نهم مرداد نودوهفت) روز ســه شنبه از ساعت 10 
الى 11 صبح به فروش مى رسد.متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشتر به دفتر 
اجراى احكام كيفرى دادسراى مياندورود مراجعه نمايند مزايده از قيمت كارشناسى شده فوق شروع و برنده كسى 
اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر 
يك ماه پس از مزايده دريافت خواهد شد كه مابقى به صورت كامل دريافت مى گردد و در صورت عدم پرداخت 
سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .بديهى است تحول مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مياندورود-مجتبى مهدى زاده

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى/خانم 
حميدرضا كريمى فرزند غالمرضا

خواهــان: آقــاى علــى رياحى فرزنــد عباســقلى دادخواســتى به 
طرفيــت خوانده آقــاى حميدرضا كريمى فرزند غالمرضا به  خواســته 
مطالبــه مطــرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709983844400212 شــوراى حل اختالف شــماره 4 شهرستان 
شهركرد ثبت و وقت رسيدگى 1397/05/27 ساعت 9/30  تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
مدت 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.
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان شهركرد-
رئيسى


