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مخالفت ایران با تسلیحاتی شدن فضا 
نماین��ده دائم ایران نزد سازمان ه��ای بین المللی 
مستقر در وی��ن مخالفت جمهوری اسالمی با هرگونه 
مسابقه تسلیحاتی در فضا یا استقرار هر نوع سالح در 

فضا یا تسلیحاتی شدن آن را اعالم کرد.
"کاظم غریب آبادی" ب��ا "سیمونتا دیپیپو" رئیس 
دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل در وین دیدار 

و درخصوص موضوعات مختلف گفت وگو کرد. 
در ای��ن مالقات، سفی��ر و نماینده دائم کشورمان 
اظهار داش��ت: ماهواره های کوچک نقش بسیار مهمی 
در فرآین��د توسع��ه اقتصادی و اجتماع��ی کشورهای 
در ح��ال توسعه دارن��د و جمهوری اسالم��ی ایران با 
هرگون��ه ایج��اد محدودیت ب��رای طراح��ی، ساخت، 
 پرتاب و استفاده از ماهواره های کوچک مخالف است.

 باشگاه خبرنگاران

 همراهی مغرب
با تحریم های ضدایرانی واشنگتن 
دولت مغرب )مراکش( که تعامل تجاری چندانی 
با ایران ن��دارد، در راستای اجرای تحریم های آمریکا، 

دستور تعلیق معامالت بانکی با ایران را صادر کرد.
ش��بکه روسیا الیوم به نق��ل از روزنامه های محلی 
مغرب نوش��ت ک��ه وزارت خارج��ه و همکاری مغرب 
یادداش��تی از سف��ارت آمریکا در رب��اط در خصوص 
تحریم های اقتصادی جدید علیه تهران دریافت کرده 

است. 
حج��م مبادالت تج��اری مغرب و ای��ران در سال 
گذش��ته اندک و در حد چهار میلیون دالر بوده است.
مغرب چند ماه پیش نیز مدعی حمایت ایران و جنبش 
ح��زب اهلل از جبهه پولیساریو ش��د و درپ��ی آن روابط 

دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.  فارس 

اخبار

باید به همکاری های اقتصادی ما با ایران احترام گذاشت 
سخنگوی وزارت خارج��ه چین روز جمعه بار دیگر بر مخالفت این کشور با 

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تأکید کرد.
"لو کانگ" درباره تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران گفت: چین همواره معتقد 
بوده اعمال تحریم ها در هر موقعیتی یا تهدید به اعمال آنها نمی تواند مناقشات 

را حل کند. تنها گفت وگو و مذاکره می تواند مشکالت را حل کند.
وی تأکی��د کرده که پکن هم��واره مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه آمریکا 

اعالم کرده است. 
خبرگزاری رویترز هم به نقل از وزارت خارجه چین نوش��ت روابط پکن با تهران در 
زمینه های انرژی و تجاری آسیبی به منافع هیچ کشوری وارد نمی کند. در بیانیه وزارت 
خارجه چین آمده است: چین و ایران مدت های مدیدی است که همکاری های بازرگانی 

شفاف، آزاد و نرمال در زمینه های تجاری، اقتصادی دارند.  مهر

درحاشیه
به ترامپ توصیه خواهم کرد با ایرانی ها دیدار نکند 
ی��ک نماین��ده مجلس سنای آمریک��ا گفته که به رئیس جمه��ور این کشور 

توصیه می کند با ایرانی ها دیدار نکند.
"تام کاتن" درباره سخنان ترامپ که گفته بود آماده دیدار »بدون پیش شرط« 
ب��ا مقام های ای��ران است گفت: درباره ایران، ما سعی داری��م از دستیابی آنها به 

سالح ه��ای هسته ای جلوگیری کنیم و ما هیچ نشانه ای-اعم از علنی یا خصوصی 
ندیده ایم که آنها تمایلی برای تغییر رفتارشان داشته باشند.

ای��ن سنات��ور آمریکایی همچنین مدعی ش��د که دولت آمریکا و خ��ود او به دنبال 
براندازی نظام ایران نیستند بلکه خواستار »تغییرات بنیادین در رفتار ایران« هستند.

ترام��پ در یک کنفرانس خبری مشترک ب��ا نخست وزیر ایتالیا  در پاسخ  اینکه آیا 
حاض��ر است با رئیس جمهور ایران دیدار کن��د گفت: همیشه طرفدار چنین دیدارهایی 

بوده و حاضر است »بدون پیش شرط« این کار را انجام دهد.  فارس

دیدگاه 
مقامات "ایران و آمریکا" در نیویورک دیدار نمی کنند

وزی��ر ام��ور خارجه نسبت ب��ه احتمال دی��دار مقام های ای��ران و آمریکا در 
نیویورک واکنش نشان داد.

محمدجواد ظریف در پاسخ به این سوال که آیا قرار است شما در آینده نزدیک 
با مقام  آمریکایی از جمله پمپئو دیدار کنید؟گفت: خیر؛ دیداری صورت نمی گیرد.

وی در خصوص تحلیل برخی رسانه ها درباره احتمال دیدار مقام های ایرانی و 
آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: خیر. قرار نیست، 

دیداری صورت بگیرد.ما باره��ا موضع خود را اعالم کردیم. درباره پیشنهاد اخیر ترامپ 
نی��ز موض��ع رسمی  هم از س��وی رئیس جمهور و هم از سوی ما اعالم ش��د.آمریکایی ها 

صداقت ندارند.
وزیر امورخارجه در پاسخ به این سوال که آیا قرار است پیامی از سوی آمریکا با واسطه 

طرف عمانی داده شود؟، گفت: خیر پیامی نیست و پیامی وجود ندارد.  تسنیم

دیپلمات

مفقودى
برگ سبز سوارى پژو تيپ 405 جى ال آى رنگ نوك مدادى روغنى مدل 84 ش موتور12484122458 

شاسى 16219237 پالك72-754د17 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليــه اســناد و مــدارك خودرو پرايد مــدل 1387 پــالك 82-471ط32 ش موتور 2499804 شاســى 
S1412287896844 به نام احمد شندرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز ســوارى پرايد جى تــى ايكــس آى نوك مــدادى متاليك مــدل 83 پــالك 72-942و35 ش 
موتور00900031 شاسى S1412283290026مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محسن بغدادچى بادى ف على رضا
خواهــان حميدرضا اباذرى دادخواســتى به طرفيت خوانده محســن بغدادچى بــادى ف على رضا مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981953200572 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و 
وقت رســيدگى 97/7/16 ساعت 11 تعيين گرديد . حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار 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.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به حسين اخوت ف عباس 
خواهان كامروز بائى الشــكى ف كامران دادخواستى به طرفيت خوانده حسين اخوت ف عباس به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982010300108 شعبه اول دادگاه عمومى بخش 
نشــتارود ثبت و وقت رسيدگى 97/8/7 ســاعت 11:30 تعيين گرديد،لذا حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

آگهى حصر وراثت
آقاى قاســمعلى معافى ف رمضانعلى به شرح درخواســتى كه به شماره 970187 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان معصومه رضايــى خرندينى ف 
ســعداله ش ش 408 صادره ســارى در تاريخ 95/8/26 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-قاســمعلى ش ش 53   2-علــى ش ش 5284   3-نازى ش م 
5789744753   4-ماهــروزه ش م 5789744761   5-عضمــاء ش م 5789744771   6-رقيــه ش م 
5769376430   7-صفيــه ش م 5769376422 همگى معافى ف رمضانعلى-فرزندان متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/70
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ: 139404010371000073 در پرونده اجرايى كالســه فوق شــش دانگ يك دستگاه آپارتمان 
قطعه 4 طبقه 2 پالك 4673 فرعى از 57 اصلى بخش 18 نكا ثبت و صادر و مع الواســطه به رحمت االه حســن 
نژاد منتقل شــده اســت طبق سند رهنى شــماره 19813 دفترخانه در رهن بانك سپه قرار گرفته و طبق نظر 
كارشــناس رســمى به مبلغ 710,460,000 ريال ارزيابى شده و حدود اربعه ملك به شرح متن سند مى باشد.
وضعيت اجمالى ملك:ساختمان با قدمت 4 سال-نما سنگ درب پاركينگ ريموت سيستم گرمايشى پكيج –درب 
آپارتمان ضد سرقت آشپزخانه اپن كابينت ام دى اف داراى پذيرايى دو اتاق خواب با كمد ديوارى، پالك فوق 
از ســاعت 9 الى 12 روز شــنبه 97/6/5 در اداره ثبت اسناد و امالك شــعبه نكا واحد اجراى اسناد رسمى از 
طريق مزايده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ 710,460,000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 
نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/5/21 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ: 139404010371000112 در پرونــده اجرايى كالســه فوق شــش دانگ عرصــه و اعيان يك 
دســتگاه آپارتمان قطعه يك طبقه همكف به مســاحت 131/85 مترمربع پالك 642/6717 فرعى از 57 اصلى 
بخش 18 نكا با حدود و مشــخصات به شــرح ســند مالكيت ذيل ثبت 11868 صفحه 171دفتر جلد 90 به نام 
على اصغر جعفرى اطربى ثبت و صادر گرديد ســپس تمامت پالك فوق به موجب سند رسمى به شماره 10750 
مورخ 92/1/24 تنظيمى در دفترخانه 245 نكا از طرف مالك به رضا جعفرى اطربى انتقال قطعى يافت كه سند 
مالكيــت آن در تاريــخ 92/3/26 ذيل ثبت اوليــه به نام مالك اخير ثبت و به شــماره چاپى 326679 صادر و 
تســليم و هم زمان برابر سند رهنى شــماره 10751-92/2/8 دفتر 245 نكا در رهن بانك سپه قرار گرفته 
محدود به حدود شــمال ديوار اســت به طول 16/12 متر به ملك مجاور شرقا كه سه قسمت آن شمالى قسمت 
دوم جنوبى اســت اول 3/20 متر به كانال دوم درب و ديوار اســت به طول 3/64 متر به حياط مشــاعى ســوم 
ديوار اســت به طول 7/85 متر به حياط مشــاعى جنوبا ديوار اســت به طول 12/30 به حياط مشاعى غربا درب 
و ديوار اســت به طول 10/1 متر به حياط مشــاعى ســقف طبقه يك اشــتراكى اســت  كف روى عرصه مشــاعى 
است(وضعيت اجمالى ملك): يك واحد آپارتمان واقع در طبقه همكف يك دستگاه ساختمان دوطبقه دو واحدى 
داراى اســكلت فلزى،سقف تيرآهن و طاق ضربى نماى اصلى سنگ به مساحت 131/85 مترمربع شامل هال و 
پذيرايى و دوخواب سقف و ديوارهاى داخلى سفيدكارى و رنگ آميزى و كف بتنى آشپزخانه باز تمام كاشى و كف 
سراميك و داراى كابينت فلزى سرويس هاى بهداشتى حمام و رختكن كاشى و سراميك توالت تا ارتفاع حدود 
1 متر كاشــى و مابقى ديوار و ســقف نرمه كشى با سيمان ســفيد در و پنجره ها چوبى و آلومينيومى و كف حياط 
موزاييك فرش اســت هم چنين قســمت فوقانى سرويس هاى بهداشــتى به ارتفاع حدود 1/20 متر به عنوان 
انبارى اســتفاده مى شود كه پوشــش نهايى آن ايرانيت با زيرســازى خرپاى فلزى مى باشد.ملك مذكور داراى 
امتيازات آب و گاز مشــترك و برق مســتقل است كف ملك مذكور حدود 70 سانت از تراز جاده مجاور پايين تر 
قرار دارد كه طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 1,000,000,000 ريال ارزيابى شــده و برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مالك مى باشــد.پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز سه شــنبه 97/6/6 در اداره ثبت اسناد و 
امالك شعبه نكا واحد اجرا از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 1,000,000,000 ريال شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز 
اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد 
بــه عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ 

انتشار :يكشنبه 97/5/21 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده مال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
ش پ: 139404010371000113 در پرونده اجرايى كالســه فوق عليه اســماعيل يزدانى طوســى له 
انك سپه شعبه مركزى نكا به پالك ثبتى 104 فرعى از 52 اصلى واقع در بخش 18 ثبت نكا مقدار 230 سير 
مشــاع از 240 سير شــش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه به مساحت شش دانگ عرصه 248/65 مترمربع 
پالك مذكور ذيل ثبت 684 صفحه 307 جلد 4 به نام اســماعيل يزدانى طوســى ف عباس على واقع در نكا جاده 
نيروگاه روســتاى طوســكال طبق ســند رهنى 6565 – 91/2/7 دفتر 215 نكا در رهن بانك قرار گرفته ضمنا 
ســند مالكيت اوليه باطل و سند تك برگى صادر شد حدود و مشخصات:شماال به طول 12/20 متر ديوار است 
به متصرفى مهدى رضايى شرقا به طول هاى 3/15 متر ديوار است و 3/85 متر ديوار است به ديوار و 5/25 
متر ديوار است و 8/60 متر ديوار است اشتراكى همگى به متصرفلى محمد يزدانى جنوبا به طول 12 متر درب 
و ديوار است به كوچه غربا اول به طول 0/95 متر ديوار است به كوجه دوم به طول 2/75 متر ديوار است به 
ديوار و 7/10 متر به ديوار و 0/20 متر به حالت پخى ديوار است و 3/20 متر ديوار است همگى به متصرفى 
ميرقيوم حســينى مى باشد كه طبق نظر كارشناس رســمى به مبلغ 1,840,000,000 ريال ارزيابى شده ، پالك 
فــوق داراى 248/65 مترمــرب اعيانى در دو طبقه طبقه همكف:درب هــا و پنجره ها آلومينيومى داراى هال و 
پذيرايى با كف بتن داراى دو خواب آشــپزخانه كابينت ندارد ســرويس بهداشــتى و حمام در محيط حياط واقع 
اســت ســقف طاق ضربى و داراى ايوان جنوبى است. طبقه اول : نماى جنوبى سنگ ، راه پله سنگ با نرده فلزى 
داراى ايوان با كف ســنگ درب و پنجره ها آلومينيومى داراى هال و پذيرايى با كف ســراميك و بدنه تا ارتفاع 
80 ســانتى متر ســراميك بقيه و ســقف پرداختى گچ داراى دو خواب يكى داراى كمد ، آشپزخانه اپن با كابينت 
ام دى اف، اســكلت اين واحد فلزى قوطى و ســقف رابيتس مى باشــد.طبقه همكف با قدمت حدود 25 سال و 
طبقه اول با قدمت حدود 5 ســال و داراى انشــعابات آب و برق و گاز مى باشــد كه برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مديون قرار دارد.پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز دوشــنبه 97/6/7 در اداره ثبت اســناد و امالك 
شــعبه نكا (واحد اجرا) از طريق مزايده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ 1,840,000,000 ريال شروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز 
اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد 
بــه عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابــت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ 

انتشار :يكشنبه 97/5/21 ).م/الف
رييس ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/562/97 وقت رسيدگى:97/6/21 چهارشنبه 11 صبح خواهان:رضا امينى ف عيسى 
خوانده:ســجاد فرهنگى خواســته:مطالبه وجــه مبلغ نه ميليــون و چهارصدوهشتادوشــش هزارتومان خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده 
و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً 

ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/563/97 وقت رســيدگى:97/6/21 چهارشنبه 12 ظهر خواهان:رضا امينى ف عيسى 
خوانده:محمدعلى طالبى خواســته:مطالبه وجه مبلغ 6,600,000 تومان خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/556/97 وقت رســيدگى:97/6/21 چهارشــنبه 9:30 صبح خواهان:محمد اسمعيل 
كردى ف رضا خوانده:ســجاد فرهنگى خواســته: مطالبه وجه مبلغ نه ميليون و چهل و پنج هزاروهشتصدوپنجاه 
هزارتومان خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شوراى 
حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت 
خواهــان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده 

روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/560/97 وقت رســيدگى:97/6/21 چهارشنبه 10:30 صبح  خواهان:محمد اسمعيل 
كردى ف رضا خوانده:سجاد فرهنگى خواسته: مطالبه وجه مبلغ نه ميليون و يكصدونودونه هزاروهفتصدوچهل 
تومان خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 
رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر شــده و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:2/558/97 وقت رسيدگى:97/6/21 چهارشنبه 10 صبح  خواهان:محمد اسمعيل كردى 
ف رضا خوانده:ســجاد فرهنگى خواســته: مطالبه وجه مبلغ نه ميليون و پانصدويازده هزارونهصدوپنجاه تومان 
خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 
رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر شــده و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى اصالحى فقدان سند مالكيت
پيرو آگهى المثنى به شماره 139785629010000505 مورخ 1397/04/19 كه در تاريخ 1397/4/27 
منتشــر گرديده اســت پالك ثبتى به 4239/5488/7316 بخش يك شــاهرود اصالح مى گردد. تاريخ انتشــار: 

1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود- احمد صادقى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/460/97 وقت رسيدگى:97/7/1 يكشنبه ســاعت 10:30 صبح  خواهان:على اصغر 
فتوك برزگر خوانده:هومن عمرانى خواسته:هشــت ميليون و هفتصدوبيست و دوهزاروششصدوشصت تومان 
خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 
رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر شــده و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى مزايده نوبت اول(اموال غيرمنقول) 
در پرونــده كالســه 970086 اجرايى و به موجب دادنامه 111-95/9509971942200919 شــعبه 
دوم دادگاه حقوقــى رامســر و دادنامــه 9-96/9609971517300007 شــعبه بيســتم دادگاه تجديدنظر 
مازندران حكم بر فروش يك قطعه زمين به مســاحت 440 مترمربع و اعيانى احداثى قديمى به مســاحت حدود 
31 مترمربع از پالك ثبتى 307 اصلى بخش 5 ثبتى رامســر واقع در رامســر – سلمل له خانم ها صغرى و عزت 
و آقاى قاســم ســلميان به وكالت آقاى عليرضا محموديان عليه خانم ها معصومه و شايســته و گلشــن و مريم و 
رقيه و آقايان حســين و رســول همگى ســلمليان و خانم ســيما كنارودى صادر گرديده و در مرحله اجرا وكيل 
محكــوم لها تقاضــاى ارزيابى و مزايده آن را نموده اســت كه جهت ارزيابى ملك قرار ارجاع امر به كارشناســى 
صادر و كارشــناس منتخب دادگاه قيمت ملك را يك ميلياردوســيصدوپنجاه ميليون ريال معادل يكصدوســى و 
پنج ميليون تومان ارزيابى نموده اســت.نظريه كارشناســى به طرفين پرونده ابالغ و نسبت به نظريه كارشناسى 
اعتراضى به عمل نياوده على هذا در اجراى مبحث اول از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى ملك موردنظر 
در روز پنج شنبه 97/6/14 از ساعت 11 لغايت 12 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى متمركز رامسر از طريق 
مزايــده به فروش مى رســد بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبــل از روز مزايده از امالك مورد مزايده 
بازديد و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى 
جهت حضور در جلســه مزايده ده درصد قيمت كارشناســى را به حســاب سپرده دادگســترى واريز سپس در 

مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى خسرو عبدا... سليمى به طرفيت منوچهر عطايى شولتى و ايرج طيار و منيژه خدايارخانى 
همدانــى و علــى مظفــرى و محمدمهدى جدلى و غيره به خواســته  ابطال ســند رســمى كه تحت كالســه پرونده 
970019 به ثبت رســيده و در جريان رســيدگى مى باشد بدين وســيله در راستاى اعمال ماده 73 ق آ د م به 
خوانده مجهول المكان يادشــده ابالغ مى شــود در روز دوشنبه 97/6/26 ســاعت 8:45 صبح جهت رسيدگى 
در دادگاه حاضر شــويد . عدم حضور شــما مانع از رســيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شــد.توجه : چنانچه ثبت 
نام ثنا شــده ايد با مراجعه به دفتر شــعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(انتشار آگهى) بعدى 
جلوگيــرى بــه عمل آوريد وچنانچه ثبت نام ثنا نشــده ايد حتمــا اقدام به ثبت نام نموده و بــا مراجعه به دفتر 
شــعبه اقدام به انتقال اطالعات نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشــد در غير 
اين صورت شــعبه پاســخ گوى شما نخواهد بود..((نشانى حضور:رامســر بلوار معلم – دادگسترى رامسر شعبه 

سوم حقوقى).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش

آگهى حصر وراثت
آقاى ابوذر حالجيان ف على به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1126/96 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان على حالجيــان ف محمد ش ش 
132 در اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ابوذر ش 
ش 268   2-آذر ش ش 2   3-آمنــه ش ش 2149   4-رقيــه ش ش 679   5-الهــام ش ش 2077 همگــى 
حالجيان –فرزندان متوفى6-ليال كوزه گر ش ش 4 ف ســليمان همســر دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس 
از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامــه اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه رجبى فر ف رحمتعلى به شــرح درخواســتى كه به شماره 2/469/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان بى بى شعبان برشى ف على اكبر 
ش ش 8 صادره رامســر در تاريخ 96/2/21 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-يحيى ش ش 326   2-اسماعيل ش ش 332    3-ابراهيم ش ش 10   4-فاطمه 
ش ش 9 همگى رجبى فرزندان متوفى5-رحمتعلى رجب بريشى ش ش 4 ف يحيى همسر دائمى متوفى والغير، 
اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يــا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد شــيخ قاســمى ف على به شرح درخواستى كه به شــماره 2/409/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بتول احمد معظم ف يوسف ش ش 
65 صادره رامســر در تاريخ 97/4/3 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-على شــيخ قاسمى ش ش 2279848104 پســر متوفى2-معصومه شيخ قاسمى ش ش 
2279955954 دختر متوفى3-محمد شــيخ قاســمى ش ش 2279777861 ف على همســر متوفى والغير، 
اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يــا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم مرجانه كاكويى ف احمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/518/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان احمد كاكوئى ف حســن ش ش 
10 صــادره رامســر در تاريــخ 97/4/28 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-مرجانه ش ش 210   2-محكامه ش ش 2270010590 هردو كاكوئى-دختران 
متوفى3-مهدى پورهى ش ش 653 ف سليمان همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا 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 شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

متن اگهى
شــماره بايگانى پرونده:9600427- موضوع پرونده اجرايى كالســه فوق مســتند ســند اجاره 112134-
1363/03/19 تنظيمى دفترخانه 56 اصفهان اشــعار مى دارد طبق اعالم مامور ابالغ پســت كاشان نشانى مديون 
محمد حسين رضايى كاشى مورد شناسائى واقع نگرديده است لذا چنانچه خواهان ابالغ اجرائيه از طريق نشر آگهى 

ميباشيد نسبت به ارسال درخواست كتبى جهت نشر آگهى اقدام تا برابر مقررات اقدام گردد.
 مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى كاشان

آگهى حصر وراثت
ش بايگانى شــعبه:970344 خواهان حســين پاليزيان ف عباس به شــرخ دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709981227100289 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان عبــاس پاليزيان در تاريخ 1370/2/17در اقامتگاه دائمى خــود محمودآباد بدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-بى بى عزيزى ش ش 190 صادره آمل همسر دائمى متوفى2-
بتول صالح آبادى ش ش 3 همســر دائمى متوفى3-حســن ش ش 982   4-حســين ش ش 3956   5-على 
ش ش 3717   6-معصومــه ش ش 4176   7-زهــرا ش ش 236   8-ليــال ش ش 245   9-فاطمــه ش ش 
2644    10-مريــم ش ش 5000012453 همگى پاليزيان صادره محمودآباد-فرزندان متوفى اينك شــورا 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامــه اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ابوالحسن اژدرى
ش بايگانى شــعبه:950655 خواهان غالمرضا كيانى دادخواســتى به طرفيت خوانده ابوالحســن اژدرى 
به خواســته مطالبه وجه وقت رسيدگى مورخ 97/7/10 ســاعت 9 تعيين 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 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 ضمايم را دريافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

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 امير نائب زاده ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر تخريب نهر موضوع كالســه 960654ب1  و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى ظرف 
يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه 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
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

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 على امينى ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وى 
داير بر تخريب نهر موضوع كالســه 960654ب1  و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى ظرف يك 
ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه 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
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

دادنامه
پرونــده:9609981210600195 خواهان:شــركت تعاونى ثامن االئمه با و كالت ميثم حســين زاده ف 
قاســم خواندگان:1-عارف رنجبر2-فرزيــن رنجبر3-احمد آهنگران ارجمندى4-مهرداد ســعادت آملى ((رأى 
دادگاه)):درخصــوص ادعــاى شــركت تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت ميثم و محســن هردو حســين زاده به 
طرفيت1-فرزين 2-عارف هردو رنجبر3-مهرداد سعادت آملى4-احمد آهنگريان ارجمندى تحت عنوان الزام 
خوانــدگان به پرداخت تضامنى مبلغ 340,000,000 ريال بابت اصل.ســود ، خســارت تاخيــر در تاديه تا اريخ 
95/11/25 و خســارت تاخير در تاديه براســاس 28درصد در ســال مندرج در ماده 5 قرارداد تا اجراى حكم 
و خســارات قانونى... مبين وصف كه  خواندگان رديف اول به عنوان دريافت كننده تســهيالت فروش اقساطى 
و ســاير خواندگان به عنوان ضامن ضمانت پرداخت اقساط تســهيالت دريافتى را نمودند ليكن به تعهد خويش 
عمل ننمودند خواندگان به دادرســى حسب مفاد قرارداد و خواســته خواهان دعوت شدند ليكن با وصف ابالغ 
قانونى جهت دفاع حضور نيافته اند على هذا باتوجه به مفاد قرارداد كه ظهور در صحت ادعاى خواهان داشــته 
و خواندگان جهت دفاع نســبت به آن قرارداد و ادعاى خواهان و برائت ذمه اقدامى ننمودند لذا با اســتصحاب 
اشــتغال ذمه نامبردگان هم چنان ذمه نامبردگان را مشغول دانسته و ادعاى خواهان را درخور توجه و مستندا 
بــه مــواد 10و1010 از قانون مدنى و 198و515و522 ق آ د م حكــم به الزام تضامنى خواندگان به پرداخت 
300,000,000 ريال بابت اصل خواســته و وجه التزام 28درصد روزانه از تاريخ 95/11/25 تا اجراى حكم 
باتوجــه به مبلغ محكوم به و الزام خواندگان به پرداخت 10,50,000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله 
وكيــل مرحلــه بدوى به موجب تعرفه قانونى در حــق خواهان صادر و اعالم مــى دارد.رأى دادگاه غيابى و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى واخواهى ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1591
رييس شعبه 6 دادگاه حقوقى آمل-ونوش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد موسى معصومى ساداتى ف سيدحسين
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد موســى معصومى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073900192 شعبه 9 شــوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/6/31 ســاعت 10 تعيين گرديد كه حسب  دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى-نيره معصومى قاجارى

آگهى حصر وراثت
آقاى اميرحســين ظاهر ف احمد به شرح درخواســتى كه به شماره 13/572/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان احمد ظاهر ف تقى ش ش 24813 
صادره بابل در تاريخ 97/3/11 در شهرســتان بابل  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-على ش ش 568   2-محمد ش ش 212   3-اميرحســين ش ش 107   4-مهرانه ش ش 633 
همگى ظاهر ف احمد –فرزندان متوفى5-منصوره ظاهر ف ابوالقاسم ش ش 373 همسر متوفى  والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سيزده شوراى حل اختالف بابل-قنبر خيرى زاده

اجراييه
ش پ :12/1317/96 محكوم له:  محمد اصغرپور ف قربان –بابل شــهرك آزادگان پشــت خشكشــويى 
شــوبى پ 283  محكوم عليه:1-مريم آذرنگ ف محمود –تهران مالصدرا شــيراز جنوبى بن بســت ميثم پ 6 
ط دوم واحــد 6   2-شــركت ماندگار تجــارت آپادانا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 96/12/5-1592 
شــعبه 12 شــوراى حــل اختالف بابل كــه قطعيت يافتــه محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت تضامنى مبلغ 
200,000,000 ريــال اصــل خواســته و 3,330,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 
سررســيد چك(96/3/10)تــا تاريــخ وصول محكــوم به وفق نرخ تعيينى از ســوى بانك مركــزى ايران در حق 
خواهان مى باشــد. به اســتناد ماده 19 آييــن نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – 
اجتماعــى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابــالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجــرا بگــذارد ، يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده 

جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل                                                                               

گروه دیپلماسی  در پرونـــــده "حیدرالعبادی"  درحال��ی 
اظهارنظ��ری قاب��ل تامل از همراه��ی کشورش با 
سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران خبر داده 
است که تمامی جریان های سیاسی و مردمی عراق 
ضمن نکوهش این اظهارنظر، براین عقیده اند که او 
در یک توهم اشتباه به دنبال حمایت آمریکا برای 
انتخ��اب مجددش بر سک��ان داری نخست وزیری 

عراق است.   
ب��ه تازگ��ی نخست وزیر ع��راق در جریان یک 
کنفران��س مطبوعاتی اعالم کرد این کشور با وجود 
مخالفت کلی با استراتژی وضع تحریم ها، از تحریم ها 
علیه ایران پیروی خواه��د کرد.این اظهارنظر قابل 
تامل از سوی "حیدر العبادی" در حالی مطرح شد 

که واکنش های بسیاری را به دنبال داشت. 
بیشت��ر مقامات بغ��داد و چهره های سیاسی و 
نی��ز سازمان ها، نهادها و اح��زاب با محکوم کردن 
اق��دام یکجانبه آمریکا در خروج از برجام و تحریم 
ایران و با اش��اره به جایگاه کشورمان در منطقه و 
نقش آن در ش��کست داعش در عراق، نخست وزیر 

کشورشان را به باد انتقاد و نکوهش گرفتند. 
صاحب نظران عرصه سیاست معتقدند دالیل 
متعددی را ب��رای  اظهارات العبادی مطرح کردند 
چناچن��ه برخی  این اظهارنظر را را تالش��ی برای 
دستیاب��ی مجدد ب��ه پست نخست وزی��ری عنوان 
ک��رده و بیان داش��تند وی با این موضع گیری  به 

دنبال جلب رضایت رضایت واشنگتن است
در این خصوص »صب��اح العکلیلی« تحلیلگر 
مسائل سیاس��ی به خبرگزاری »براثا« عراق گفت: 
موضع العبادی درب��اره تحریم های آمریکایی علیه 
ایران نش��ان می دهد ک��ه او در کن��ار کشورهای 
استعمارگ��ری ایستاده است ک��ه سیاست گرسنه 
نگه داش��تن مردم را دنبال می کند. او با این اقدام 
خ��ود تالش می کند حمایت واش��نگتن برای دور 

دوم نخست وزیری خود را به دست آورد. 

برخی دیگر از تحلیلگران از وی به عنوان یکی 
نخستی��ن قربانیان تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران 
یاد کرده اند. به نوش��ته روزنامه »رای الیوم« شاید 
العبادی به دلیل اعالم پایبندی به تحریم های ضد 
ایرانِی آمریکا نخستی��ن قربانی تحریم های آمریکا 
علیه ایران باشد. بیشتر احزاب عراق که در رسیدن 
العبادی به قدرت نقش داش��ته اند این تحریم ها را 
محکوم کرده و مخالف اجرایی ش��دن آن هستند. 
بنابراین ادامه فعالی��ت العبادی در حکومت بسیار 

دشوار خواهد بود. 
از دیدگ��اه مخالفان، عبادی حاکمیت عراق را 
زیر پاگذاشته و زشت ترین اشکال پیروی از آمریکا 
را نش��ان داده است. در نتیجه امیدهای العبادی و 
جریان وی برای تشکیل دولت جدید از راه ائتالف 
سازی با دیگر جریان ها در معرض فروپاشی است. 
جالب اینجاس��ت؛ این روزها عراق با مشکالت 
زیادی دست به گریبان است و حاال بعد از مشکالت 
امنیتی و رسیدن به ثبات مطالبات مردمی در قبال 
خدمت  رسان��ی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی 
از دولت شاید العبادی را به این توهم انداخته باشد 
که همسویی با واشنگتن بتواند کلید حل مشکالت 

مذکور شود اما زهی خیال باطل.
نخست وزیرعراق فراموش کرده همین آمریکا 
به بهانه ه��ای واهی حمله به کشورش را آغاز و در 
ادامه مسیر پرورش تروریس��م در این کشور را به 
راه انداخت بدبختی، فقر، کشتار و جنگ را نصیب 
این ملت ک��رد؛ حاال باز ه��م  می خواهد در قبال 

سیاست های فریبکارانه آمریکا گردن کج کند!
همچنین وبگاه خب��ری »الغد پرس« عراق به 

نقل از منبعی مطلع نوش��ت که »حیدر العبادی« 
نخست وزیر عراق، ت��ا چند روز آتی،  به ایران سفر 
می کند.طب��ق گفته این منبع ک��ه هویتش فاش 
نشد، »ه��دف این سفر، بررس��ی آخرین وضعیت 

سیاسی« است.
تمام��ی منتقدان ب��ر این اتف��اق نظرهستند؛ 
ملت ایران در همه ش��رایط سخ��ت کنار دولت و 
ملت ع��راق ایستاد و نقشی موثر در تارو مار کردن 
تروریست ه��ای وهابی-تکفیری داش��ت و از همه 
مهمت��ر اینکه مناف��ع مشترک ته��ران- بغداد به 
عن��وان دو همسایه بزرگ  که اش��ترکات دینی و 
جغرافیایی زیادی باید یکدیگر دارند سبب اتحاد و 
دوستی بیشتر بینشان شده بطورحتم تحریم های 
آمریک��ا رخن��ه ای در تعام��الت فی مابی��ن ایجاد 

نخواهد کرد.  

 منافع مشترک با ایران، پایبندی مان
به تحریم های آمریکا را دشوار می کند

رئیس جمهور عراق با اش��اره به روابط تاریخی 
ع��راق و ایران پایبندی این کش��ور به تحریم های 
آمریک��ا علیه جمه��وری اسالمی ایران را دش��وار 

توصیف کرد.
ف��واد معصوم، در رابطه ب��ا تحریم های آمریکا 
علیه ایران گفت: عراق همسایه ایران است و روابط 
میان دو کشور جدید نیس��ت بلکه تاریخی است، 
ش��رایط عراق و طبیعت رواب��ط و منافع مشترک 
با ای��ران باعث می ش��ود ک��ه پایبندی ع��راق به 

تحریم های آمریکا علیه ایران را دشوار کند.

ن��وری مالکی نی��ز ضمن مخالفت ب��ا تحریم 
های تحمیل ش��ده از س��وی آمریکا علی��ه ایران  
گفت: ما جامعه بین الملل��ی می خواهیم که با این 
سیاست ه��ای ظالمانه که علی��ه ملت ها وضع می 

شود مخالفت کنند.
ح��زب الدعوه االسالمیه عراق که ریاست آن را 
نوری المالکی بر عه��ده دارد نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که این حزب تحریم های ظالمانه ای که دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران تحمیل ک��رد را محکوم می کن��د و از تمام 
حکومت ه��ای آزاد جهان بخص��وص حکومت های 
اسالم��ی می خواهد که ای��ن تحریم های ظالمانه را 
که موجب محرومیت ملت ها می شود و با ساده ترین 

اصول حقوق بشری در تضاد است، محکوم کنند.

ایران عمق استراتژیک عراق است
سیدضرغام حسین��ی نماینده جریان حکمت 
ملی عراق در تهران تاکید کرد: روابط ایران و عراق 
استراتژیک و مستحکم ت��ر از آن است که بخواهد 
تحت تاثیر آمریکایی ها قرار بگیرد و تضعیف شود.

وی ادامه داد: ش��یعه و سن��ی یک صدا فریاد 
حمای��ت از ایران سرداده ان��د و عالوه بر مسئوالن، 
رهبران سیاسی و ائمه جمعه نیز پشتیبانی خود از 

ایران را اعالم کرده اند.

تضعیف ایران مغایر با منافع عراق است
رهب��ر ائتالف ملی ش��یعیان عراق در نشستی 
با اعالم حمایت مجدد خ��ود از ایران، تحریم های 
تحمیلی آمریکا علیه جمهوری اسالمی را محکوم 

و مردود دانست.
سیدعمار حکیم  ادام��ه داد: ملت آزاده عراق 
که طعم درد و رنج حاصل از محاصره ظالمانه دهه 
90 می��الدی را چشیده اس��ت، اکنون همبستگی 
خود را با ملت ایران در محکوم کردن این اقدامات 

جائرانه علیه این کشور اعالم می کند.

پشت پرده حمایت العبادی از تحریم های آمریکا چیست؟

همبستگی جریان های سیاسی عراق با ملت ایران

ب
خا
انت


