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میانمار: هیات بنگالدشی که اخیرا به میانمار رفته 
بود تا به صورت صلح آمیز بحران روهینگیایی ها را حل 
کند، بدون دس��تاورد چش��مگیری به کشور بازگشت. 
هیات 10 نفره از مقام های ارش��د بنگالدش به ریاست 
وزیر امور خارجه این کشور به میانمار رفته بود تا روند 
بازگشت مهاجران روهینگیایی ها را به این کشور تسهیل 

کند اما دستاوردی در این مساله به دست نیاورد.

انگلیس: پلیس لندن اعالم کرد مرد ۲۹ ساله ای 
ک��ه بابت حمل��ه مقابل پارلمان انگلی��س که ظن آن 
می رود تروریستی باشد بازداشت شده است، به تالش 
برای قتل متهم ش��د. پلیس در بیانیه ای به رس��انه ها 
تایید کرد این فرد ش��هروند انگلیس با اصالت سودانی 
اس��ت. یک منبع امنیتی او را "صال��ح خاطر" معرفی 
ک��رد. در بیانی��ه پلیس لندن آمده اس��ت: هویت فرد 
بازداشتی مشخص شده اس��ت. اولویت تیم تحقیقات 

شناسایی انگیزه های پشت این حمله است.

مغرب: فعاالن مغربی در شبکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک و توییتر با ایجاد کارزاری، سیاست های آمریکا 
درخصوص جهان اس��الم را محکوم کرده و خواس��تار 
تحریم کاالهای س��اخت این کش��ور و شرکت های آن 
شدند. یکی از کاربران به نام "حاکم" درخصوص تحریم 
آمریکا نوش��ت: اگر مس��لمانان که جمعیتشان بیش از 
یک و نیم میلیارد نفر است، در جهت دفاع از فلسطین 
و مسجداالقصی، فقط رستوران های آمریکایی را تحریم 
کنن��د، ترامپ و دزدان اط��راف او ناچار می ش��وند به 

مسلمانان و مقدسات اسالمی احترام بگذارند.

مصر: همزمان با پنجمین سالروز کشتار هواداران 
»محمد مرس��ی« در دو میدان رابعه العدویه و النهضه، 
وزارت کش��ور مص��ر از بازداش��ت 1۳ نف��ر از اعضای 
اخوان المس��لمین ب��ه اتهام تحریک ب��رای تظاهرات و 
هرج ومرج خبر داد. در بیانیه ای که وزارت کش��ور مصر 
صادر کرده آمده است که شش عضو نخست اهل استان 
سوهاج بوده اند و هفت نفر دیگر در یک دستگاه اتوبوس 

در البحیره دیدار کرده و در آنجا بازداشت شده اند.

ذرهبین

سعد الحریری تهدید کرد
نخست وزیر دولت پیش��برد امور لبنان بار دیگر بر عدم ازسرگیری روابط با 
سوریه تأکید و تهدید کرد در صورتی که مطالبات برخی برای عملی شدن این 

موضوع ادامه پیدا کند، کابینه جدید تشکیل نخواهد شد. 
سعد الحریری در جمع اصحاب رسانه در منزلش )معروف به بیت الوسط در 
بیروت( اعالم کرد: عدم تشکیل دولت جدید تا کنون یک شکست لبنانی محض 

است و هیچ عامل منطقه ای دلیل این موضوع نبوده است.
الحریری در این دیدار به واکنش درخواس��ت برخی طرف ه��ای لبنانی برای بهبود 
روابط این کش��ور با س��وریه، بار دیگر تأکید کرد مخالفت این موضوع اس��ت و در این 
خصوص هیچ بحثی نیس��ت. وی اف��زود: برخی طرف ها همچنان بر ش��روط خود برای 
تش��کیل دول��ت اصرار دارند اما ش��اهد عقب نش��ینی کم ع��ده ای از آنها نیز هس��تیم، 

پیشرفت هایی در تعداد کرسی های وزارتی ایجاد شده است.

غرب آسیا
پوتین خواستار دیدار با رهبر کره شمالی

رئیس جمهوری روس��یه در پیامی به رهبر کره ش��مالی خواس��تار دیدار با 
وی در آینده نزدیک ش��د. والدیمیر پوتی��ن در پیام خود به کیم جونگ اون به 
مناس��بت هفتاد و سومین سالروز آزادی کره از اشغال ژاپن، این روز را به رهبر 

کره شمالی تبریک گفت.
والدیمیر پوتین خاطرنش��ان کرد که آماده اس��ت با رهبر کره شمالی درباره 
مس��ائل مهم منطقه گفت وگو کند. وی افزود: اطمینان دارم با تالش های مش��ترک 
می توانیم همکاری های س��ودمندی را تحکیم بخش��یم و اجرای طرح های س��ه جانبه با 

مشارکت روسیه، کره شمالی و جنوبی را آغاز کنیم. 
کیم جونگ اون نیز پیشتر در پیامی به پوتین با اشاره به سالروز آزادی کره از اشغال 
ژاپن خاطرنش��ان کرد که کره ش��مالی هیچگاه از یاد نمی برد که س��ربازان ارتش سرخ 

شوروی دوش به دوش سربازان کره ای با ارتش ژاپن جنگیدند.

شبه قاره
برگزیت باید توافقی منعطف باشد

صدراعظم آلمان ابراز امیدواری کرد که توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
توافقی انعطاف پذیر باشد که امکان تغییر و اصالحات در آن وجود داشته باشد.

آن��گال مرکل گفت که توافق خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا )برگزیت( باید 
انعطاف پذیر باش��د ط��وری که بتوان در آینده اصالحات��ی را در آن اعمال کرد. 
م��رکل گفت دو طرف به جای برگزیت بی نظم که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا 
آن را نمی خواهند، به وسیله گفت وگو از هم جدا شوند مرکل گفت: »امیدوارم که به 

برگزیت بی نظم نرسیم بلکه توافقی منطقی که درباره آن مذاکره شده داشته باشیم. 
تواف��ق خروج نباید توافقی راکد باش��د. اگ��ر بریتانیا خواس��تار بهره مندی منافع از 
اتحادیه اروپا در آینده است در این صورت باید بار دیگر قوانین اتحادیه اروپا را بپذیرد.« 
مردم بریتانیا ماه ژوئن س��ال ۲01۶ با ش��رکت در همه پرس��ی رای به خروج از اتحادیه 

اروپا داده بودند. 

قاره سبز

مسیر اردوغان

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

ترکیه پس از فروپاش��ی امپرات��وری عثمانی و از زمانی که 
کمال آتاتورک روی کار آمد گرایش��ات غربگرایانه خود را نشان 
داد. اگر چه در دوره آتاتورک نشانه هایی از سوسیالیسم و گرایش 
به شوروی و جهان شرق وجود داشت اما دهه های بعدی زیست 

سیاس��ی ترکیه حکایت از آن دارد که دولتمردان این کشور به 
لحاظ گرایشی نظر به غرب بویژه آمریکا داشته اند.

اتفاقا به همین دلیل اس��ت که بیش از هر کش��ور دیگری 
خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. رخدادهای بعد از جنگ 
جهانی دوم نیز باعث شد تا آمریکا به این کشور نظر مساعد داشته 

باشد به همین دلیل است که در ناتو عضویت آن پذیرفته شد.
در حالی که ترکیه کامال با نوع عملکرد کردها طی سال های 
اخیر مخالف بوده، آمریکا و اروپا از آنها حمایت کرده اند. ترکیه 
که فعالیت استقالل محورانه کردها را در منطقه مخالف منافع 
ملی خود می داند، نمی تواند مسلح کردن و پشتیبانی بی چون 
و چرای آنها را از س��وی آمری��کا و اروپا تحمل کند. به همین 
منظور گام به گام با موضع گیری های شدید از متحدان سنتی 
و پیش��ین خود فاصله گرفت و به همان اندازه به سمت روسیه 
گرایش پیدا کرد. اگر چ��ه در ابتدا با روس ها نیز دچار چالش 

ش��د اما به وضوح به این مسئله اش��راف پیدا کرد که همزمان 
نمی تواند در چند جبهه با قدرتمندان بین المللی بجنگد. ضمن 
اینکه رویکردهای روس��یه عموما در مس��یر منافع ترکیه بود 

بنابراین طبیعی بود که به سمت مسکو گرایش پیدا کند. 
این مس��ائل در دوره ریاس��ت جمهوری اوباما با سیاس��ت 
پاندولی و محتاطانه دنبال می ش��د اما ب��ا روی کار آمدن دونالد 
ترامپ بس��یاری از قواعد به هم ریخته اس��ت. یکی از مهمترین 
ابزارهای مقابله دولت فعلی آمریکا با دیگر کشورها از جمله ترکیه 
جنگ تجاری و اقتصادی اس��ت. ترامپ به واسطه عالقه زیاد به 
اقتصاد و با توجه به تجربیات شخصی، همواره متمایل به جنگ 
تجاری حتی با دوستان و متحدان آمریکا بوده که اروپا را نیز در 
بر گرفته است. در حال حاضر و طی ماه های اخیر ترکیه نیز در 

کنار ایران، روسیه و چین با این مسئله مواجه شده است. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه تح��والت جاری در منطق��ه که طی 

س��ال های گذش��ته ت��داوم داش��ته و ترکی��ه را از غرب دور 
ک��رده، انتظار می رود که این تقابل نیز باعث تش��دید چنین 
رویکردی شود. به خصوص که بعد از سرکوب و کنترل کودتا،  
مقامات آمریکا از خواس��ته های ترکی��ه حمایت نکردند. یکی 
از مهمترین این خواس��ته ها بازگردان��دن فتح اهلل گولن، فعال 
سیاس��ی ترکیه ای حاضر در آمریکا اس��ت که اردوغان معتقد 
اس��ت طراح اصلی کودتا بوده که اکنون مورد حمایت آمریکا 

قرار گرفته است. 
با ای��ن وجود باید در نظر گرفت که ش��خصیت اردوغان 
به گونه ای اس��ت که اگر منافع اش تامین ش��ود به سرعت و 
بدون در نظر گرفتن سوابق مسئله، رویکردهای خود را تغییر 
می دهد. با این وجود چش��م انداز کنون��ی و قابل پیش بینی 
نشان می دهد که بین متحدان گذشته اختالف به حدی است 

که جدایی و فاصله گیری آنها بیشتر محتمل است تا توافق.

یادداشت

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9503800 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 
151/51 مترمربع كه مقدار 3/46 مترمربع آن بالكن است قطعه 2 تفكيكى واقع در جنوب طبقه همكف به پالك شماره 74603 فرعى از 6933 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 7073 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 2 تهران به انضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 10/80 مترمربع 
قطعه 15تفكيكى واقع در زيرزمين اول جنوب پاركينگ 14 و شش دانگ يك باب انبارى به مساحت 2/42 مترمربع قطعه 13 تفكيكى واقع در زيرزمين 
دوم با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن محدود به حدود: شماال“ اول در شش قسمت در 
و ديوار به راهرو و راه پله و آسانسور دوم در دو قسمت ديوار مشترك با آپارتمان مجاور سوم در دو قسمت ديوار و پنجره به پاسيو شرقا“ ديوارى است با 
درز انقطاع به پالك 6933/7072 جنوبا“ اول در دو قسمت و سوم نيز در دو قسمت لبه نرده بالكن به بالكن غير مسقف دوم پنجره و ديوار به حياط مشاعى 
غربا“ ديوارى است با درز انقطاع به قطعه اول تفكيكى سابق كف و سقف مشترك است حدود پاركينگ: شماال“ و شرقا“ و جنوبا“ و غربا“ به محوطه مشاعى حد 
فاصل خط مستقيم مفروض است حدود انبارى: شماال“ و جنوبا“ ديوارى مشترك با انبارى مجاور شرقا“ در و ديوار به محوطه غربا“ ديوار به قطعه اول تفكيكى 
سابق كه ذيل شماره 320977 صفحه 281 دفتر امالك 2073 ثبت و مع الواسطه به آقاى بهمن يوسفى منتقل و به موجب سند رهنى 8031 – 93/3/21 
و 7738 -  92/10/24 دفتر 658 تهران در رهن بانك سامان قرار گرفته كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره 9503800 
شده است و برابر نظريه مورخ 96/8/27 كارشناس رسمى دادگسترى (تجديدنظر) توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع است در 
تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان برادران شريفى، پالك 10 طبقه همكف واحد جنوبى واحد 2 و مورد ارزيابى در يك ساختمان هفت طبقه با 
موقعيت جنوبى نسبت به گذر قرار گرفته است و ساختمان مزبور مشتمل بر پنج طبقه كه طبقات همكف و چهارم دو واحدى و طبقات اول تا سوم چهار واحدى 
بوده و ساختمان مجموعا“ 16 واحدى بر روى دو طبقه زيرزمين به صورت پاركينگ، انبارى و مشاعات مى باشد  نماى ساختمان به صورت سنگ و شيشه، 
اسكلت ساختمان بتنى، كف پاگرد البى و راه پله سنگ، ساختمان داراى آسانسور و قدمت ساختمان حدود 16 سال به نظر مى رسد و آپارتمان داراى پايان 
كار ادارى مساحت عرصه 500 مترمربع، دسترسى از ضلع شمال به گذر موجود، بنا با اسكلت بتنى است و در زمان بازديد به صورت دفتر خدمات پليس 
10+ مورد بهره بردارى بوده است  آپارتمان مزبور مشتمل بر هال و سالن و پذيرايى، چهار اتاق، آشپزخانه بسته، حمام (به صورت انبار استفاده مى شود) 
و سرويس بهداشتى و داراى بالكن مى باشد  پوشش كف آپارتمان سراميك، پوشش ديوارها گچ و نقاشى، سقف سالن داراى گچ برى و نور مخفى، كابينت 
آشپزخانه ام دى اف ، كف سرويس هاى بهداشتى سراميك و ديوارها كاشى، سيستم گرمايش رادياتور پكيج و سرمايش كولر آبى و اسپيلت ديوارى، درب 
ورودى و درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها فلزى با شيشه معمولى، آپارتمان داراى انشعابات آب و گاز شهرى مشترك و كنتور برق اختصاصى بوده و به مبلغ  
18/200/000/000 ريال (هجده ميليارد و دويست ميليون ريال) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز 
شنبه مورخ 97/6/10 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى استان تهران واقع در چهارراه حقانى (جهان كودك) ساختمان معاونت 
اجراى اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 18/200/000/000 ريال (هجده ميليارد و دويست ميليون 
ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه 
روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مى توانند 
جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، 
برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده 
مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و    خواهد بود  مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد  

تاريخ انتشار آگهى مزايده: 97/5/25.
14593/م الف                      رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ  شش   9401824 اجرايى  پرونده  غيرمنقول  مال  مزايده  آگهى  رهنى)  (اسناد  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهى 
و   5732 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  اصلى   6933 از  فرعى   76444 پالك  به  تفكيكى   7 قطعه  مترمربع   116/40 مساحت  به  چهارم  طبقه  شمال 
25860 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 2 تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پاركينگ به مساحت 11/25 و 11/25 مترمربع قطعه 8 و 7 
تفكيكى واقع در شمال و شمال شرق زيرزمين اول و شش دانگ يك باب انبارى به مساحت 2/32 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در شمال زيرزمين 
اول با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات محدود به حدود شماال“: اول ديوار به پالك 5746 فرعى دوم در سه ضلع كه اول شرقى و سوم غربى 
است ديوار و درب و پنجره به فضاى نورگير مشاعى شرقا“: ديوار به درز انقطاع كه ماوراى آن پالك 27776 فرعى است  جنوبا“: اول ديوار مشترك 
با آپارتمان مجاوردوم در سه ضلع كه اول غربى و سوم شرقيست در و ديواريست به راه پله و راهرو و محل آسانسور سوم ديوار مشترك با آپارتمان 
انقطاع كه ماوراى آن پالك 5731  4 ضلع كه اول و سوم آن غربيست ديوار و پنجره به فضاى نورگير مشاعى غربا“: ديوار به درز  مجاور چهارم در 
و غربا“: درب و ديوار  توالت شرقا“ و جنوبا“  با محل سرويس  4 شماال“: ديواريست مشترك  انبارى  با حدود  فرعى است كف و سقف: مشترك است 
محوطه شمالى  به  جنوبا“:   8 پاركينگ  فرعى شرقا“:   5746 پالك  به  ديوار  7 شماال“:  پاركينگ  حدود  با  است  مشترك  و سقف:  كف  مشاعى  محوطه  به 
غربا“: به پاركينگ 6 فواصل ذكر نشده خط فرضى است كف و سقف: مشترك است با حدود پاركينگ 8 شماال“: ديوار به پالك 5/746 فرعى شرقا“: 
ديوار به درز انقطاع كه ماوراى آن پالك 27776 فرعى است جنوبا“: به محوطه مشاعى غربا“: به پاركينگ 7 فواصل ذكرنشده خط فرضى است كف و 
سقف: مشترك است ذيل ثبت 337581 صفحه 330 دفتر امالك  جلد 2185 به نام خانم ليليا اقداميان ثبت و تسليم شده است سپس به موجب 
پارسيان  بانك  رهن  در  تهران   529 دفترخانه   85/10/25  –  10220 و   87/10/9  –  12830 و   86/12/27 مورخ   11784 رهنى شماره  اسناد 
قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9401824 شده است و برابر نظريه مورخ 95/2/12 كارشناس 
رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از: تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان شهيد احمد قصير، كوچه شهيد مقدس (چهارم)، 
زيرزمين،  طبقه   2 طبقه   8    ،85/12/1 مورخ   62066332 شماره  به  كار  پايان  طبق  مذكور  آپارتمان  ارزيابى:  مورد  شمالى  چهارم  طبقه   21 پالك 
باشد  مى  آسانسور   2 داراى  و  فلزى  اسكلت  گرديده است  واقع  چهارم شمالى  طبقه  در  فوق  آپارتمان  كه  واحد   10 كال“  واحدى   2 طبقه   5 و  همكف 
حال  در  و  سراميك  ها  كف  كاذب،  سقف  باشد،  مى  ايرانى  سرويس  و  آبدارخانه  پارتيشن،  بدون  بزرگ،  يكپارچه  سالن  يك  شامل  موصوف  آپارتمان 
حاضر شركت ويستا بست مشغول فعاليت مى باشد سيستم گرمايشي و سرمايشى ساختمان چيلر آپارتمان داراى گاز و برق اختصاصى و آب اشتراكى 
مى باشد طبقه همكف كه بايد به صورت پاركينگ باشد ليكن در حال حاضر به صورت البى بزرگ و يك واحد 80 مترى استفاده مى گردد و به مبلغ 
6/500/000/000 ريال (شش ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در 
9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد رسمى واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراى  روز شنبه مورخ 97/6/10 از ساعت 
اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 6/500/000/000 ريال (شش ميليارد و پانصد ميليون 
نقدى  كال“  فروش  و  است  آزاد  عموم  براى  مزايده  جلسه  در  شركت  شد  خواهد  فروخته  باشد  داشته  خريدار  كه  قيمت  باالترين  به  و  شروع  ريال) 
و  طالبين  خواهد شد  مكان تشكيل  و  در همان ساعت  مزايده  تعطيل جلسه  از  بعد  روز  گردد  تعطيل رسمى مصادف  با  تعيين شده  روز  چنانچه  است 
خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند 
ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها 
براى اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و    خواهد 

بود  ملك مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد  تاريخ انتشار آگهى: 97/5/25.

14592/م الف               رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  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 كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.
خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-
314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
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 دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-فرزندان متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-
دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.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 مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  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 كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.

خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-

314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
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 دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-فرزندان متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.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 مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كالســه 9709982073400007 شــعبه 4 شــوراى حل 
اختالف ســارى منتشــر شده به تاريخ 12 تير  در روزنامه كائنات ، نام خواهان سيد امير خرازيان 

صحيح است كه به اشتباه فرازيان درج گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا به شرح درخواستى كه به شماره 1/97/198  اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
هاجــر قلعه ســرى ف يحيــى ش ش 5 صادره گلوگاه در تاريخ 96/7/30 در شهرســتان بهشــهر   
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا طاهرى گلپايگانى 
ف احمــد ش ش 1 گلــوگاه متولــد 1321 همســر متوفى2-احمــد ش ش 629   متولــد 1343   
3-رقيــه ش ش 401 متولــد 1346   4-ليال ش ش 525 متولــد 1348   5-حميدرضا ش ش 
512 متولــد 1350   6-فاطمــه ش ش 132 متولد 1355 همگى طاهرى گلپايگانى ف محمدرضا 
صادره بهشــهر–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6704
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر-مجتبى نوروزى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ديانا زند
خواهــان على اكبر عبداله زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده ليــال خلعتبرى تنكابنى-على 
خلعتبرى تنكابنى-ديانا زند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200369 
شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/25 ســاعت 9  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 كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
مقــرر  وقــت  در  تاريــخ 97/4/27  بــه  دادنامــه:97/5/7-227  پرونــده:15/97/16 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر 
شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبدرت به صــدور رأى مى نمايد.
خواهان:حســينعلى محســنى بــا وكالــت الهه خــوش ســيما خواندگان:1-مهــدى كلهرى-مجهول 
المكان 2-محســن حق شــناس ((قرار شورا)):در پرونده خواهان حســينعلى محسنى به طرفيت 
خواندگان1-مهدى كلهرى2-محسن حق شناس دعوايى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 93,000,000 ريال يك فقره چك به شــماره 37465989-95/10/18 عهده بانك 
پارسيان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان اجراى حكم مطرح 
تقاضــاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خوانده رديف اول باتوجه به نشــر آگهى در 
روزنامــه جوان مورخ 97/3/29 و خوانده رديف دوم با ابالغ واقعى در جلســه دادرســى حضور 
ندارند و اليحه اى در دفاع ارســال ننموده حال باتوجــه به وجود اصل چك در نزد وكيل خواهان 
و تعهد ظهرنويســى در چك شورا با نظر به اين كه سند ابرازى خواهاه يك فقره چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشد كه به اصالت سند ايرادى به عمل نيامده مفاد سند داللت 
بــر تعهــد خوانده به پرداخت وجه آن دارد و نام برده دليلى دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش 
ارائه نكردند و بقاى اصل ســند در يد دارنده د اللت بر اشــتغال ذمه آنان دارد لذا با استصحاب 
بقاى دين بر ذمه خوانده دعواى خواهان را وارد  تشــخيص به اســتناد مواد 312-310-349-
314 ق تجــارت و 198-519 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخــت 93,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1242500 ريال بابت تمبر دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند تا زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در شــورا سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه970713 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شماره 
217 صادره از شوراى حل اختالف شعبه سوم محكوم عليه جابر حيدرى محكوم است به پرداخت 
12,350,000 ريــال در حــق محكوم له صابر حيدرى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه 
بــا مشــخصات ذيل از طريق مزايــده به فروش مى رسد.شــش دانگ اعيان قطعــه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 217/36 مترمربع به شماره پالك ثبتى 349 فرعى از 35 اصلى قطعه 155 
تفكيكــى بخــش 5 حوزه ثبت رامســر پيرامون ملك در جهات اربعه محصور بــه ديوار بلوكى و در 
ســطح ملك بنايى به صورت نيمه ســاخت احــداث گرديده كه عمليــات گودبردارى،آرماتور بندى 
و بتن ريزى فنداســيون آن به اتمام رســيده اســت.عرصه ملــك در مالكيت بنياد مســتضعفان 
قرار داشــته و بنياد نيز برابر نامه مورخ 95/5/24 قدرالهســم خود را از ملك مذكور به ميزان 
شــش دانــگ به صورت رايــگان و بالعوض به محكوم عليه واگذار نموده اســت ، لذا كســانى كه 
عالقمند به خريد باشــند مى توانند جهت كســب اطالعات بييشــتر 5 روز قبل از زمان مزايده به 
دفتــر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مى تواند درروز مزايــده با پرداخت 10درصد از كل 
مبلغ مزايده نســبت به مقدمــات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامســر-رضى محله-رضى 3 قيمت 
پايــه:1,100,000,000 ريال(يكصد و ده ميليــون تومان) مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى 

رامسر زمان مزايده:يكشنبه 97/6/11 رأس ساعت 10  الى 11 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى رامسر-عدالت پناه

آگهى حصر وراثت
آقاى محسن شكاريان طبرستانى ش ش 277 به شرح دادخواست به كالسه 10/501/97 
از اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســنيه 
فرجــى روشــن ش ش 17 درتاريخ 97/5/7 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محســن ش ش 277 متولد 1330   2-حسن ش ش 
842 متولد 1333   3-صديقه ش ش 106 متولد 1332   4-زهرا ش ش 182 متولد 1335 
همگى شــكاريان طبرستانى ف محمدعلى و حسنيه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شورا با 
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 دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم ســيده فاطمه حســنى ش ش 490 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/454/97 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد زارع 
اشــرف آبــاد ش ش 389 در تاريــخ 97/5/13 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده فاطمه حســنى ف سيد محمد و زهرا ش 
ش 490 صــادره محمودآباد-همســر متوفى2-زهــرا ش ش 2050968728   3-يكتا ش ش 
2051243506 هردو زارع اشــرف آباد ف احمد و ســيده فاطمه  صــادره بابل-دختران متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالســه 970320 له عبدالحســين تقوائى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه مجتبى غفورى توقيف و توســط كارشناس 
ارزيابى و مقرر شــد در تاريخ 97/6/14  از ســاعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كــه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنــا 10درصد از قيمت 
پيشــنهادى نقــدا از برنده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك مــاه پرداخت گردد هــم چنين در صورت 
انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده بــه نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده : به پيوست نظر كارشناسى كه ليست سنگ ها در آن قيد گرديده 
و توسط كارشناس به مبلغ 379,415,000 ريال ارزيابى گرديد ضميمه مى باشد. اموال در سارى 
جاده جوببار  روبه روى مجتمع ام دى اف نوآوران مجتمع سنگ غفورى واقع مى باشد.1-تراورتن 
ريشــه اى قهوه اى به مســاحت 34 مترمربع قيمت پايه هرمترمربع 350,000 ريال قيمت نهايى 
11,900,000 ريال2-تراورتن شيرى به مساحت 20مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت 
نهايى 7,000,000 ريال 3-تراورتن شــيرى به مساحت 51 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 17,850,000 ريال 4-تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 16 مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 5,600,000 ريال 5- تراورتن قهوه اى روشــن به مســاحت 3,6 
مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 1260000ريال6- تراورتن قهوه اى روشن به 
مساحت 28 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 9800000ريال7- تراورتن قهوه 
اى  به مساحت 12مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 4200000 ريال8- تراورتن 
شــيرى به مســاحت 58 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 20300000 ريال9- 
تراورتن قهوه اى  به مساحت 67 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 23450000 
ريــال10- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 30 مترمربع قيمت پايــه 350,000 ريال قيمت نهايى 
10500000ريــال11- تراورتن قهوه اى  به مســاحت 88مترمربع قيمــت پايه 350,000 ريال 
قيمت نهايى 30800000 ريال12- تراورتن قهوه اى روشن به مساحت 28مترمربع قيمت پايه 
350,000 ريــال قيمــت نهايى 9800000 ريال13- تراورتن قهوه اى به مســاحت 16 مترمربع 
قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5,600,000 ريال14- پله پرطاوسى ارسنجان به  مساحت 
59  مترمربــع قيمت پايه 650,000 ريال قيمت نهايى 38350000 ريال15- تراورتن قرمز به 
مساحت 4مترمربع قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 2400000ريال16- تراورتن سفيد 
شيرى به مســاحت 16,5مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 5775000ريال17- 
تراورتن قهوه اى (عرض 30) به مســاحت 4,2 مترمربع قيمت پايه 250,000 ريال قيمت نهايى 
1050000ريال18- آنتيك قهوه اى روشن به مساحت 8,5 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال 
قيمت نهايى 2210000 ريال19- آنتيك ســفيد و طوســى به مســاحت 50 مترمربع قيمت پايه 
250,000 ريــال قيمــت نهايى 12500000 ريــال20- تراورتن قرمز به مســاحت 3,2مترمربع 
قيمت پايه 600,000 ريال قيمت نهايى 1920000 ريال21- سنگ پله ابرى به  مساحت 24,5 
مترمربع قيمت پايه 400,000 ريال قيمت نهايى 9800000 ريال22- آنتيك سفيد به مساحت 
22 مترمربع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايى 5720000 ريال23- تراورتن شكالتى به 
مســاحت 49 مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17150000 ريال24- تراورتن 
ســاب نخورده به مســاحت 109 مترمربع قيمت پايه 200000 ريــال قيمت نهايى 21800000 
ريال25- ســنگ پلــه گوهره به مســاحت 38 مترمربع قيمت پايه 360,000 ريــال قيمت نهايى 
13680000 ريال26- آنتيك كرم به مســاحت 45 مترمربــع قيمت پايه 260000 ريال قيمت 
نهايى 11700000 ريال27- آنيتك قهوه اى روشن به مساحت 55 مترمربع قيمت پايه 260000 
ريال قيمت نهايى 14300000 ريال28- آنتيك پرچمى قهوه اى به مســاحت 25مترمربع قيمت 
پايــه 260,000 ريــال قيمت نهايــى 6500000 ريال29- آنتيك قهوه اى روشــن به مســاحت 
1150مترمربــع قيمت پايه 260,000 ريال قيمت نهايــى 39000000ريال30- تراورتن قهوه 
اى رگه دار به مساحت 50مترمربع قيمت پايه 350,000 ريال قيمت نهايى 17500000 ريال . 

جمع كل : 379,415,000 ريال.م/الف
يعقوبى-دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى

آگهى حصر وراثت  
عادل عاليشــاه آريمى ش ش 227 به شــرح دادخواست به كالســه 970520 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيده قاســمى ش ش 
10 درتاريــخ 96/9/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-ناصر ش ش 78   3-نادر ش ش 21955   
4-فاضل ش ش 951   5-عطاء ش ش 1515   6-مريم ش ش 737 همگى عاليشــاه آريمى ف 
رضاقلى –فرزندان متوفى7-رضاقلى عاليشــاه آريمى ش ش 173 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
شــيداله قاســمى ش ش 504 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 970602 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده فضه هاشميان 
سوركائى در تاريخ 90/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-على ش ش 2150339102   3-فاطمه 
ش ش 2150063514 هردو قاســمى ف شــيداهللا –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمــد كيائى درونكال ش ش 0064367479 به شــرح دادخواســت به كالســه 970591 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان احمد 
كيائــى درونكال ش ش 2120در تاريــخ 92/6/21 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
، ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-رضا ش ش 914   
3-الهام ش ش 915   4-ســوده ش ش 2011 همگى كيائى درونكال ف احمد –فرزندان متوفى 
5-خيراالنســاء كيائى درونكال ف ابوالحســن ش ش 51-همســرمتوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
يوخابه رضائى قادى كالئى ش ش 5132 به شــرح دادخواســت به كالســه 970585 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على شجاعى ميان 
رودى ش ش 180 در تاريــخ 97/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا شجاعى ميان رودى ف على 
ش  ش2081053667 دختر متوفى ، اينك با 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
قاسم خوبكار ش ش 2161345532 به شرح دادخواست به كالسه 970590 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالفضل خوبكار ش ش 
2162614588 در تاريــخ 97/4/14 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
بهار يوســف پور شلدره ش ش 5789610099 به شــرح دادخواست به كالسه 970592 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عباس 
يوســف پور شــلدره ش ش 60 در تاريخ 75/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-صنمبر ش ش 324   
3-شــكراله ش ش 192   4-على ش ش 157 همگى يوســفى پور شــلدره ف عباس –فرزندان 
متوفى5-ســلمه الياسى پاپشتى ف آقابزرگ ش ش 13-همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيدجماالدين مرعشــى ش ش 262 به شرح دادخواست به كالسه 970596 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سكيناء سلطانيان گرمى 
ش ش 57 در تاريخ 97/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-سيد اميرخشايار مرعشى ف سيدجماالدين 
ش ش 20804540556-پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى مجاهدى ش ش 2080873172 به شــرح دادخواســت به كالســه 970600 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مجاهدى ش 
ش 21807 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حميرى قلى زاده مجاورى ف حسين ش ش 22084 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد حسين منافى ش ش 2091844764 به شرح دادخواست به كالسه 970594 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد مرتضى منافى 
ش ش4654 در تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-ســيد محمدباقر ش ش 372   3-سيد 
حســن ش ش 557   4-ســيده كلثــوم ش ش 652   5-ســيده زهــرا ش ش 682   6-زينب 
خاتون ش ش 716 همگى منافى ف ســيدمرتضى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مهــدى معــادى ش ش 2091611441 به شــرح دادخواســت به كالســه 970586 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه معادى ش ش 
2090055081 در تاريــخ 94/3/11 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- برادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نســيم پرندك ش ش 2093072777 به شــرح دادخواســت به كالســه 588از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان اســحق پرندك ش 
ش 3433 در تاريــخ 97/2/27در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ، ورثــه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختــر متوفى2-معصومه مظفرى ف اســمعيل 
ش ش 4999342121 همســر متوفى3-علــى ش ش 2093809011   4-ادريــس ش ش 
2080051164   5-ربابه ش ش 2093805146 همگى پرندك ف اســحق-فرزندان متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهــرا تقــى پور گلخوارانى ش ش 361 به شــرح دادخواســت به كالســه 970603 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان قربان تقى پور 
گلخوارانــى ش ش 78 در تاريــخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-رمضان تقى پور  گلخوارانى 
ش ش 125   3-نعمت اله تقى پور گلخوارانى  ش ش 446   4-عبداله تقى پور گلخوارانى ش 
ش 2   5-رحمــت تقــى پور ش ش 304   6-معصومه تقى پور گلخوارانى ش ش 205 همگى ف 
قربان-فرزندان متوفى7-ســكينه محمدپور ف اكبر ش ش 121 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
محكــوم له: راضيه دخلى بــا وكالت محمدنقى محمدى به نشــانى رامســر-واحد اجرائيات-

دادگســترى رامسر محكوم عليه:سيد شجاع قاضى ميرسعيد ف سيدعلى به نشانى تنكابن  كوچه 
شــهيد مفخمى بن بســت يكم پالك 27 طبقه دوم واحد 4 به وجب رأى شــماره 474 -96/9/8 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختلف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
دوميليون وپانصدوبيست و هفت هزارتومان اصل خوسته به انضمام پرداخت 1,240,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/4/27 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له.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 مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى تنكابن

ویژه گروه فرادید   ناکامی های جهانی آمریکا هر گ�زارش 
روز آشکارتر می ش��ود چنانکه متحدان این کشور 
نی��ز به دنبال دوری از ایاالت متحده هس��تند که 
نمود آن را در رفتارهای پاکستان و ترکیه می توان 

مشاهده کرد. 
همزمان با آغاز به کار دولت جدید پاکس��تان و 
تاکید آن بر همگرایی منطقه ای روزنامه امت در سر 
مقاله ای تالش پاکستان برای رهایی از وابستگی به 
آمریکا را مورد بررسی قرار داد. در این سرمقاله آمده 
است: پاکستان تصمیم گرفته به تدریج وابستگی به 
آمریکا را کاهش دهد. قراردادهای نظامی با روسیه 
بخشی از تالش پاکس��تان برای رهایی از وابستگی 
به آمریکا اس��ت. رفتار واشنگتن با اسالم آباد سبب 
شده پاکستان گزینه ای غیر از جایگزین کردن دیگر 
کش��ورها به جای ایاالت متحده نداشته باشد. بعد 
از آنکه پاکس��تان با آمریکا دچار اختالف شد، برای 
تأمین نیازهای نظامی خود به سالح ها و تکنولوژی 

جدید برای تجهیز ارتش نیازمند است.
در ادام��ه دوری پاکس��تان از آمریکا، »اس��د 
درانی« رئیس س��ابق س��رویس امنیت پاکس��تان 
گفت: کمک میلیاردی آمریکا به پاکستان حقیقت 

ندارد و دوران وابستگی مالی اسالم آباد به واشنگتن 
پایان یافته اس��ت. وی افزود : آمریکا تنها می تواند 
کمک صد میلیون دالری خود به پاکس��تان را که 
تقریبا نود درصد آن هم دوباره به خود این کش��ور 
بازمی گردد، قطع کند. درانی اظهار داش��ت: آمریکا 
ب��ه دنبال برقراری ثبات و صلح در منطقه نیس��ت 
بلک��ه برای حف��ظ حضور نظامی خ��ود در منطقه 
تالش می کند. در ادامه تنش پاکس��تان و آمریکا، 
عمران خ��ان گفت: آرزوی موفقی��ت دولت و ملت 
ترکیه در مشکالت اقتصادی اخیر را داریم و آن ها 
همیشه در چنین مواردی موفق بوده اند. عمران خان 
که قرار اس��ت به زودی نخست وزیر پاکستان شود 
در پیام توئیتری خود نوش��ت: می خواهم از طرف 
خودم و مردم پاکستان به رئیس جمهور اردوغان و 
م��ردم ترکیه اعالم کنم ما آرزوی موفقیت آن ها را 

در مواجهه با مشکالت اقتصادی اخیر داریم.
الزم به ذکر اس��ت در حال��ی که تنش ها بین 
آمریکا و ترکیه بر س��ر مسائل مختلف ادامه دارد، 

یک مقام کاخ سفید آنکارا را به اعمال تحریم های 
بیشتر تهدید کرد.  یک روز بعد از انتشار خبر دیدار 
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید با سفیر ترکیه در 
آمریکا، یک مقام واشنگتن به آنکارا هشدار داد، در 
صورت آزاد نکردن »اندرو برانسون« با تحریم های 
ت��ازه ایاالت متحده مواجه خواهد ش��د. یک مقام 
ارش��د کاخ س��فید که نامش فاش نشده، گفت که 
در دیدار »جان بولتون« با »س��ردار کیلیچ« سفیر 
ترکیه درب��اره آزادی این تبع��ه آمریکایی، »هیچ 
پیشرفتی حاصل نشد«. این مقام آمریکایی گفت: 
»دول��ت )آمریکا( درباره این موضوع بس��یار قاطع 
خواه��د بود. رئیس جمه��ور 100 درصد متعهد به 
بازگرداندن کشیش برانسون به خانه است و اگر ما 
طی چند روز آینده یا ی��ک هفته آینده، اقداماتی 
)از س��وی ترکیه( شاهد نباشیم، اقدامات بیشتری 

)برای فشار بر آنکارا( اتخاذ خواهیم کرد«.
 در این میان شماری از شرکت های ترکیه ای 
اع��الم کردن��د از این به بعد آگهی ه��ای تبلیغاتی 

ش��رکت  نمی پذیرن��د.  را  آمریکای��ی  کااله��ای 
هواپیمائی NHY و ش��رکت تله کام ترکیه اعالم 
کردند آگهی تبلیغاتی کاالهای آمریکائی را متوقف 
 THY و تحریم کرده اند. شرکت هواپیمائی ترکیه
ب��ا صدور بیانیه ای اعالم ک��رد در کمپین » آگهی 
تبلیغاتی به آمریکا نده« ش��رکت و در کنار دولت 
و مل��ت ترکیه قرار گرفته اس��ت. تلویزیون تی آر 
ت��ی ترکیه از آغاز اج��رای تحریم های ترکیه علیه 
آمریکا خبر داد. ابراهیم کالین، سخنگوی اردوغان، 
اعالم کرد آمریکا از دالر به عنوان سالح اقتصادی 
بهره می گیرد و به همین منظور ترکیه استفاده از 
ارز های دیگر را در دستور کار خود قرار داده است. 
وزیر تجارت ترکی��ه در اظهاراتی از افزایش تعرفه 

۲۲ کاالی وارداتی از آمریکا خبر داد. 
 آمریکا در حالی ب��ه تقابل اقتصادی با ترکیه 
با ادع��ای حمایت از حقوق بش��ر می پ��ردازد که 
همچن��ان از پذیرش جنایات خود در یمن ش��انه 
خال��ی می کند چنانکه س��خنگوی رس��می دولت 

نج��ات ملی، اظه��ارات وزیر دفاع آمری��کا را مورد 
تمس��خر ق��رار داد و اعالم کرد که ای��ن اظهارات 
با هدف فرار از زیر بار مس��ئولیت ارتکاب جنایات 
جنگی در یمن صورت می گیرد. بخشی از جنایات 

آمریکا توسط امارات صورت می گیرد چنانکه 
»کمپی��ن بین الملل��ی تحریم ام��ارات« درباره 
ش��کنجه هفت هزار زندانی که در زندان های سری 
ابوظب��ی در جنوب یمن و داخل ام��ارات محبوس 
هس��تند، هش��دار داد. این کمپین اع��الم کرد که 
ش��رکت هایی نظیر بالک واتر مس��ئولیت اداره این 
زندانه��ا را برعهده دارند و اس��ناد زیادی وجود دارد 
که نشان می دهد چهار هزار نفر از این زندانیان که از 
اعضای احزاب سیاسی مختلف، مبارزان و شهروندان 
هس��تند در یمن زندانی هس��تند و از سوی امارات 
تحت شکنجه قرار دارند و سه هزار زندانی دیگر در 
امارات به س��ر می برند که شامل زندانیان سیاسی و 

مهاجران عربی که لغو اقامت شده اند، هستند.
خبر دیگر آنکه مدیر منطقه ای یونیسف در غرب 
آس��یا و ش��مال آفریقا تاکید کرد قتل عام کودکان 
یمنی توجیه ناپذیر اس��ت. جیرت کاپیلر با بیان این 
مطلب افزود، هیچ توجیهی برای کشتن کودکان در 

حمالتی چون حمله هوایی به صعده وجود ندارد. 

ترکیه و پاکستان در جاده جدایی از آمریکا


