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کویت: ارتش مصر از نشس��ت روسای ستاد ارتش 
مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 
مصر و آمریکا در کویت برای بررسی تهدیدها و چالش ها 
در س��ایه تحوالت منطق��ه خبر داد. »تام��ر الدفاعی« 
س��خنگوی ارت��ش مصر، ای��ن خبر را س��اعاتی بعد از 
نشست روسای ستاد ارتش مشترک تمامی کشورهای 

عضو شورای همکاری خلیج فارس، اعالم کرد.

افغانستان: وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که این 
کش��ور از زمان حمالت 11 س��پتامبر 2001 تاکنون 
در سه جنگ افغانس��تان، عراق و سوریه بیش از 1.5 
تریلی��ون دالر هزینه کرده اس��ت. جیمز متیس وزیر 
دف��اع آمریکا پیش از س��فر اخیرش به افغانس��تان به 
خبرن��گاران گفته بود که وی امیدوار اس��ت مذاکرات 
صل��ح با طالبان نش��انه ای از پایان طوالنی ترین جنگ 
فرامرزی آمریکا باشد. جنگ در افغانستان برای حدود 

17 سال ادامه داشته است.

پاکس�تان: »ف��واد چودری« وزیر اطالع رس��انی 
پاکستان اعالم کرد که »عمران خان« نخست وزیر این 
کشور به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. 
هر چند تاریخ حتمی این سفر هنوز اعالم نشده است 
اما این اولین سفر خارجی عمران خان بعد از به عهده 

گرفتن سمت نخست وزیری پاکستان است.

آمری�کا: معترضان ب��ه تیران��دازی مرگبار پلیس 
آمریکا به یک جوان س��یاه پوس��ت در داالس تظاهرات 
کردند. معترضان در مقابل مراکز پلیس در داالس تجمع 
کردند تا اعت��راض خود را علیه تیراندازی مرگبار مامور 
پلیس زن سفیدپوس��ت به یک جوان سیاه پوست اعالم 
کنند. این مامور پلیس ادعا کرده که آپارتمان خود را با 

آپارتمان این جوان سیاه پوست اشتباه گرفته است.

ذرهبین

اعتراف نخست وزیر سابق مالزی 
در حالیکه تالش عربس��تان برای نفوذ در دولت پیش��ین مالزی همواره رد 
ش��ده بود، اما نجیب رزاق نخست وزیر س��ابق این کشور که به اتهام فساد مالی 
تحت بازجویی قضایی قرار دارد، با انتشار اسنادی دریافت پول به طور مستقیم 

از پادشاه عربستان را تایید کرد.
نجیب رزاق نخس��ت وزیر پیشین مالزی که در 9 سال گذشته حکومت را در 
این کش��ور در دست داش��ت، با نوشتن نامه ای در صفحه شخصی خود در فیس بوک 
تایید کرد که مبلغ 100 میلیون دالر از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت کرده 
اس��ت. در همین حال وی نامه سلمان بن عبدالعزیز پادش��اه عربستان را به عنوان سند 
در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی به همراه اسناد مختلف و مکرر 
ارس��ال مبالغ مختلف تا س��قف 100 میلیون دالر از طریق سوئیفت به حساب شخصی 

وی را منتشر کرده است.

بحران
سرنخ اتهام زنی های دادگاه الهه 

یک روزنامه لبنانی فاش کرد افراد وابسته به »سی آی ای« و نیز اسرائیلی ها، 
اتهام��ات مورد نیاز دادگاه الهه برای اقدام علیه حزب اهلل در پرونده ترور »رفیق 

الحریری« نخست وزیر پیشین لبنان را در اختیار این دادگاه قرار داده اند.
محاکمه غیابی چهار نفر از متهمان در ترور »رفیق الحریری« نخس��ت وزیر 
پیشین لبنان در داگاه الهه برگزار می شود و »سعد الحریری« نخست وزیر مأمور 

تشکیل دولت جدید، به همین منظور راهی هلند شد.
رفیق الحریری 13 سال پیش یعنی در 14 فوریه 2005 )17 بهمن 1383( بر اثر انفجار 
بر س��ر راه کاروان موتوری اش در بیروت به قتل رس��ید. چهار متهم مذکور »سالم جمیل 
عیاش، حس��ن حبیب مرعی، حسین حسن عنیسی واس��د حسن صبرا« نام دارند. سوایی 
بزرگی که تیم دادس��تانی دادگاه الهه امروز با آن روبروست، این است که پس از 13 سال 

نتوانسته هیچ دلیل قاطعی در محکوم کردن چهار نفر مذکور و نیز حزب اهلل ارائه دهد.

مقاومت
کاهش رتبه صداقت و هوش ترامپ 

نظرس��نجی جدید صورت گرفته توس��ط دانش��گاه کوئینی پیاک نشان داد 
از نظ��ر رای دهندگان رتب��ه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا از نظر صفات 
ش��خصیتی از جمل��ه صداقت و ه��وش کاهش یافته و ب��ه پایین ترین حد خود 

نسبت به نوامبر سال 201۶ میالدی رسیده است.
این نظرس��نجی پس از آن انجام ش��د که یک مقاله ناشناس از جانب یکی از 
مقامات ارش��د دولت و همچنین کتابی از جانب باب وودوارد، روزنامه نگار آمریکایی 
افشا کرد که کاخ سفید گرفتار آشوب شده است. براساس این نظرسنجی در پاسخ به این 
سوال که آیا ترامپ باهوش است یا خبر 51 درصد از رای دهندگان پاسخ بله داده است. 
این پایین ترین درجه ترامپ برای چنین سوالی است که دانشگاه کوئینی پیاک پس 
از انتخابات س��ال 201۶ میالدی نیز آن را مطرح کرده بود و نسبت به ماه ژوئیه نیز که 

این آمار برابر با 57 درصد بود کاهش داشته است. 

چالش

یکایی 11سپتامبر آمر
علی تتماج 

20 ش��هریور یادآور حادثه ای است که نزدیک به دو دهه 
اس��ت که به یکی از مهمترین عوام��ل تاثیرگذار بر معادالت 
جهانی بویژه در حوزه نظامی ش��ده اس��ت. 11 سپتامبر سال 
2001 معادل با 20 ش��هریور 1380 آنچه حادثه تروریستی 
در برج های ساختمان تجارت جهانی در نیویورک نامیده شده 
موجب ش��ده ت��ا فضایی جدید در صحنه سیاس��ی و امنیتی 
جهان ایجاد ش��ود. آمریکا با ادعای اینکه امنیت، اقتصادی و 
هژمونی جهانی آن با این اقدام به خطر افتاده اقدام به اجرای 

گزینه نظامی علیه آنچه تروریسم نامیده بود کرد. حاصل این 
رویکرد اجرای عمالیت نظامی با ناتو در افغانستان بود که به 
اشغال این کشور منجر شد. آمریکا آن زمان اعالم کرد که این 
جنگ، جنگ صلیبی است و مسلمانان باید تاوان این حمالت 
را بدهند آنها ادعا کردند که هر مسلمانی تروریست نیست اما 

هر تروریستی مسلمان است.
 اکنون 17 سال از آن زمان می گذرد در حالی که کارنامه 
آمریکا و متحدانش در این سال ها نکات قابل توجهی را نشان 
می دهد. در حوزه اقتصادی آمریکا میلیاردها دالر هزینه آنچه 
مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در افغانستان کرده است 
چنانکه وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که این کش��ور از زمان 
حمالت 11 سپتامبر 2001 تاکنون در سه جنگ افغانستان، 
عراق و سوریه بیش از 1.5 تریلیون دالر هزینه کرده است. 

این هزینه ها در حالی صورت گرفته که بررس��ی کارنامه 

افغانس��تان نشان می دهد نه تنها امنیت و آبادی به این کشور 
نیام��ده بلکه همچنان در اوج بحران قرار دارد و هر روز نیز بر 
میزان آن افزوده می شود چنانکه زمانی فقط القاعده و طالبان 
بودن��د و امروز دهها گروه  تروریس��تی از جمله داعش در این 
کشور فعال و به کشتار مردم می پردازند. هزاران انسان بی گناه 
در عملی��ات نیروهای خارجی جان خود را از دس��ت داده و از 

افغانستان یک ویرانه برجای مانده است. 
در حوزه مبارزه با تروریس��م نیز تروریس��م نه تنها نابود 
نش��ده بلکه در سراسر جهان گسترش یافته چنانکه دامنه آن 
را در اروپا و آمریکا نیز می توان مش��اهده کرد. آمریکا موجب 
ش��ده تا تروریسم به پدیده ای جهانی مبدل شود در حالی که 
به اذعان سران آمریکا بس��یاری از این گروه ها تحت حمایت 
دس��تگاه های امنیتی این کش��ور و انگلیس ایجاد شده اند. اما 
نکته مهمی که در باب 17 سال اخیر مشاهده می شود تحقق 

شعار هر مس��لمانی تروریست است و جنگ افغانستان جنگ 
صلیبی اس��ت می باش��د. غربی ها پس از افغانستان به اشغال 
عراق و لیبی پرداخته و غرب آسیا را نیز با تروریسم اجاره ای 
به آتش کش��یده اند که نمونه آن را در سوریه و عراق می توان 

مشاهده کرد. 
همزم��ان با ای��ن جنایت های مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
علیه مس��لمان در جوام��ع اروپایی و آمریکایی نیز به ش��دت 
اسالم ستیزی اجرا می شود که کوچکترین بخش آن ممنوعیت 
حجاب در بس��یاری از کشورهای غربی و محرومیت مسلمانان 
در برخورداری از حداقل حقوق شهروندی است. در جمع بندی 
نهایی می توان گفت که 11 س��پتامبر آمریکایی برابر با کشتار 
و ناب��ودی بوده که در کن��ار هزینه های مالی و انس��انی برای 
مالیات دهندگان آمریکایی زمینه س��از ویرانی ها و کش��تارها و 

البته آواره شدن میلیون ها نسان بی گناه شده است. 

یادداشت

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالسه 132/970636 آقاى/ خانم زهره شيبانى نوغانى فرزند حسين به اتهام توهين تحت تعقيب 
ميباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آئين دادرسى امور كيفرى مراتب 
در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است راس ساعت 9 صبح روز 97/8/1 در شعبه 132دادگاه عمومى جزايى مشهد 
حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرررســيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. م.الف23084
تاريخ انتشار : 1397/06/21

مدير دفتر شعبه 132 دادگاه كيفرى 2 مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان:مجيد محمدى كاظم زاده به وكالت: احمد آسكار دادخواستى به طرفيت خوانده: حسن حيدريان ميرى 
به خواســته مطالبه وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرستان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 شوراى 
حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع –روبروى آيت ا... 
عبادى 8 ارجاع و به كالســه 9709987500400405 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/07/30 
ساعت 08:30:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 23085
تاريخ انتشار: 1397/06/21

مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به خانم فرزانه جوان مقدم فرزند حسن فعال مجهول المكان ابالغ مى شود 
در مورد دادخواســت مجيد ابوالفضلى عليه شما به خواسته مطالبه  وجه به موجب دادنامه شماره 1397/5/25- 
9709977575100633 در پرونده كالســه 970208 به پرداخت 210/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 5/815/000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه محكوم شــده ايد مراتب بدينوســيله در 
روزنامــه درج مى گــردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين دادگاه 

است. م.الف 23086
تاريخ انتشار:1397/06/21

مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم 1- جليل 2- مهدى هردو عباس زاده حلبى 
ساز 3- مهناز اميرى خواهان آقاى/خانم موسى الرضا شريفى نيك دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم آستان 
قدس رضوى 2- بانك ملت 3- جليل و مهدى عباس زاده به خواسته ابطال سند رسمى- مطالبه خسارت دادرسى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987579200779 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد (42 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/29 ساعت 
09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف23087
تاريخ انتشار: 1397/06/21

 منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظربه اينكه آقاى/خانم رضا زمانى سبزى داراى شناسنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 970980 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا ظريف اسماعيلى زاده ترك 
به شناسنامه 2815 در تاريخ 76/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- زيبا زمانى سبزى- فرزند 2- معصومه زمانى سبزى – فرزند 3- اقدس زمانى سبزى- فرزند 
4- رضا زمانى سبزى- فرزند 5- غالمرضا زمانى سبزى – فرزند 6- صغرى زمانى سبزى- فرزند 7- طلعت زمانى 
سبزى- فرزند اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 23251
تاريخ انتشار: 1397/06/21

قاضى شورا- شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظربه اينكه آقاى/خانم احمد دانش چراغ عليخانى  داراى شناســنامه شــماره به شــرح دادخواست به كالسه 
971032 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه بابازاده 
خراســانى به شناسنامه 165 در تاريخ 86/8/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد كاظم دانش چراغ عليخانى- همسر متوفى 2- احمد دانش چراغ عليخانى– فرزند 
3- الهه دانش چراغ عليخانى- فرزند 4- جواد دانش چراغ عليخانى- فرزند 5- ملك دانش چراغ عليخانى– فرزند 
6- روح الــه دانــش چراغ عليخانى- فرزند 7- جعفر دانش چراغ عليخانى- فرزند 8- اعظم دانش چراغ عليخانى- 
فرزند 9-حسين دانش چراغ عليخانى- فرزند اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 23252
تاريخ انتشار: 1397/06/21

قاضى شورا- شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظربه اينكه آقاى/خانم طوبى ســالخورده حقيقى داراى شناســنامه شــماره به شــرح دادخواســت به كالسه 
970994 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حبيب اله كاظمى 
نــژادى به شناســنامه يك در تاريــخ 97/2/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- طوبى سالخورده حقيقى- همســر متوفى 2- مينا كاظم نژاد– فرزند متوفى 3- ميالد 
كاظم نژاد- فرزند متوفى 4- مه لقا كاظم نژاد- فرزند متوفى 5- مهدى كاظم نژاد– فرزند متوفى 6- طاهره خانم 
خالق پور- مادر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 23253
تاريخ انتشار: 1397/06/21

قاضى شورا- شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم رضا خال اوغلى زاده فرزند محمد خواهان 
آقاى/خانم على باغبان گلستانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم رضا خال اوغلى زاده به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709987575500328 شــعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى مجمع قضايى امام خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/08/10 ساعت 09:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م.الف 23363
تاريخ انتشار: 1397/06/21

منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

حصروراثت
نظر به اينكه خانم زهرا حسينى داراى شناسنامه شماره 1167 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/497 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رمضانعلى حسينى به شناسنامه 
11در تاريــخ 1380/3/6در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-خانــم دريــه فالحى فرزند محمد ش ش689 متولد 1333 همســر2-فاطمه حســينى فرزند رمضانعلى  ش 
ش 1168 متولد 1357فرزند3-معصومه حســينى فرزند رمضانعلى ش ش 1263 متولد 1361 فرزند4-مريم 
حســينى فرزند رمضانعلى ش ش 13 متولد 1363 فرزند5-ليال حســينى فرزند رمضانعلى ش ش 1044 متولد 
1351 فرزند6-زهــرا حســينى فرزند رمضانعلى ش ش 1167 متولد 1356 فرزنــد ورثه ديگرى ندارد.اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.(م الف 97/100/221)
رئيس شعبه 10شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى
خواهان: شمســى رحيمى فرزند حجت اله. خوانده: خانم مرضيه حســينى قهى فرزند كاظم (مجهول المكان). 
خواسته: مطالبه وجه چك. خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه تقديم دادگاه عمومى شهرستان 
لردگان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لردگان واقع در شهرستان لردگان ارجاع و به 
كالسه پرونده 960502 ع 2 ثبت گرديده و وقت رسيدگى آن 97/8/6 ساعت 8 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودنخوانده و درخواست خواهان و تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند. 
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى لردگان- حسين پور

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين رمضانى دارابى ف صفر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970242 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان صفر رمضانى دارابى ف محمدحسين ش 
ش 13 صادره سارى در تاريخ 97/1/26 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-مريم اسمعيلى بندفروزى ف اسمعيل ش ش 2 همسر متوفى2-حسين ش م 2090131222   
3-عــادل ش م 2080397621   4-مرتضــى ش ش 170   5-ادينه ش ش 99   6-ســميه ش ش312 همگى 
رمضانى دارابى ف صفر-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/95
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

اجراييه
ش پ :20/594/96 محكوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت حســن قربانى جيرودى محكوم عليه:1-
محمدرضا محمدى مجد2-رضا منتظر مطلق3-عبدالحسين قربانى-مجهول المكان به موجب رأى 96/11/25-767 
شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدوچهل و چهارميليون 
و ششصدوهفتادوچهارهزاروششصدوبيست ريال اصل خواسته و پرداخت يك ميليون و هشتصدوهفتادوهشت 
هزاروچهارصدوسى و دو ريال هزينه دادرسى و چهارميليون و ششصدوهفتادودوهزارويكصدوهشتادوشش ريال 
بابت حق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/9/14 تا زمان پرداخت و نيم عشر دولتى طبق تعرفه.به 
اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد 
در غيــر ايــن صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى-مبينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به 1-ضياء بيگم عالوى جبه دار ف محمد و2-على حسينى
خواهــان على ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خواندگان1-ضياء بيگم عاليى حبه دار 2-على حســينى  به 
خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073900253 شعبه 9 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/8/2 ساعت 9:30  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 در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 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 ابالغ وقت رسيدگى به حسن قاسمى ف شهباز
خواهان ســيد مســعود آغاز دادخواستى به طرفيت خوانده حسن قاسمى به خواسته تنظيم سند مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073900330 شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/8/5 ساعت 9  تعيين گرديد كه حسب  دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 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 وقت رسيدگى به احمد سليمانى
خواهان ســيد قربان نصيرى دادخواستى به طرفيت خوانده احمد سليمانى به خواسته اجور معوقه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073400057 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/8/2 ساعت 10 تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بيمه ملت
خواهان على محمد مطلبى با وكالت حميدرضا نصيرى دادخواستى به طرفيت خوانده بيمه ملت مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به كالسه 9609982073800091 شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/8/2 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

                                                                             
آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد اسماعيلى ف بهمن 

خواهان بهرام قنبرى نودهى با وكالت احمد ذوالفقارى دادخواستى به طرفيت خوانده محمد اسماعيلى ف بهمن 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073800238 شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/8/5 ساعت 10صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى مزايده نوبت دوم
محكوم عليه حبيب اهللا كوهى ف ســراهللا در پورند هاى كالســه 970036 محكوم به پرداخت 24500000 
ريال اصل خواســته و 700000 ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از 96/7/11 در حق محكوم له 
ابراهيم باقرى جامخانه و 1225000 ريال بابت هزينه اجرايى 2-پرونده كالسه 950249 مبلغ40,000,000 ريال 
اصل خواســته و 600000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تارخى 95/3/5 تا اجراى حكم در حق 
محكوم له عليرضا صالحى و 2000000 ريال هزينه اجرايى4-پرونده كالســه 950282 مبلغ 90000000 اصل 
خواسته و هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از 94/9/28 در حق محكوم له ياسر صالحى اسرمى و 4500000 
ريال هزينه اجرايى 5-پرونده كالســه 950349 مبلغ 20500000 ريال اصل خواســته و 327500 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 95/3/16 در حق محكوم له على اكبر نجف پور آكردى و 1025000 ريال هزينه 
اجرايى 6-پرونده كالســه 950335مبلغ 18500000 ريال اصل خواســته و 310000 ريال هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از 95/1/15 در حق محكوم له اميرمسعود باقرى جامخانه و مبلغ 925000 ريال بابت هزينه 
اجرايى7-پرونده كالســه 950302 مبلغ 19500000 ريال اصل خواســته و 322500 ريال هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير از تاريــخ 95/1/21 در حق محكوم له جابر خندان و مبلــغ 975000 ريال بابت هزينه اجرايى8-

پرونده كالسه 960102 مبلغ 26000000 ريال اصل خواسته و 745000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از 95/9/18 در حق محكوم له مازيار بالويى و 1300000 ريال هزينه اجرايى 10-پرونده كالسه 950342 
مبلغ 16000000 ريال اصل خواســته و 275000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 95/3/1 تا 
اجراى حكم در حق محكوم له مولود تقدســى و 800000 ريال هزينه اجرايى11-پرونده كالســه 970146 مبلغ 
62000000 ريال اصل خواســته  و مبلغ 1700000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 96/7/4 
تا اجراى حكم در حق محكوم له گلعلى طالبى و 3100000 ريال هزينه اجرايى12-پرونده كالســه 960101 مبلغ 
26000000 ريال اصل خواســت و 745000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/18 در 
حــق محكوم له مهديه بالويى و 1300000 ريال بابت هزينه اجرايى پرونده كالســه 960103 مبلغ 55500000 
ريال اصل خواســته و مبلغ 1482500 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديــه از 95/9/18 در حق 
محكوم له محمد بالويى و مبلغ 2775000 ريال بابت هزينه اجرايى و پرونده كالسه 950341مبلغ 17000000 
ريال اصل خواسته و مبلغ 290000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/3/1 در حق محكوم 
له قنبرعلى خورشيدى و مبلغ 850000 ريال بابت هزينه اجرايى پرونده كالسه 960046 مبلغ 21000000 ريال 
اصل خواســته و مبلغ 607500 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/24 درحق محكوم له 
مولود خوشابى مبلغ 1050000 ريال هزينه اجرايى پرونده كالسه 950208 مبلغ 9200000 ريال اصل خواسته 
و 187000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 95/3/3 در حق محكوم له معصومه چكانى و 460000 
ريــال هزينــه اجرايى پرونده كالســه 960051 مبلــغ 29000000 ريال اصل خواســته و 845000 ريال هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/6/8 در حق محكوم له سكينه نصيرى و مبلغ 1450000 ريال بابت 
هزينه اجرايى پرونده كالســه 960049 مبلغ 28500000 ريال اصل خواســته و 845000 ريال هزينه دادرسى 
و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 95/6/8 در حق محكوم له محرم نودهكى زيــدى و مبلغ 1425000 ريال هزينه 
اجرايى پرونده كالسه 960048 مبلغ 19000000 ريا الصل خواسته و 232500 ريال هزينه دادرس يو خسارت 
تاخير تاديه از 95/6/8 در حق محكوم له فاطمه نصيرى و 950000 ريال هزينه اجاريى و پرونده كالسه 960050 
مبلغ 59000000 ريال اصل خواسته و 232500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 95/6/8 در حق 
محكوم له محمداسماعيل رحمانى نژاد و 2950000 ريال هزينه اجرايى پرونده كالسه 970155 مبلغ 27500000 
ريال اصل خواسته و 1045000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از 96/11/23 در حق محكوم له  على 
حسين كريم زاده و 1375000 ريال بابت هزينه اجرايى و پرونده كالسه 970159 مبلغ 19750000 ريال اصل 
خواســته و 366250 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 95/2/13 در حق محكوم له فاطمه نوروزى 
معلــم كاليــى و 987500 ريال هزينه اجرايى و پرونده كالســه 970131 مبلغ 34300000 ريال اصل خواســته 
و 950000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخيرتاديه از 96/6/11 در حق محكوم له على اكبرى زيدى و مبلغ 
1715000 ريال هزينه اجرايى محكوم گرديده است محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده 
و با معرفى ششــدانگ پالك ثبتى به شــماره 1869 فرعى از 34 اصلى بخش 4واقع در روســتاى اسرم به مساحت 
235 مترمربع با شــماره دفتر امالك 17 ام 1 صفحه 202 با كدپســتى 4844163975 با حدود اربعه مطابق سند 
مالكيت به شرح شماال به طول 14/40 متر متصرفى سيف اهللا كوهى غربا به طول 15/70 متر متصل على كوهى با 
مشاهدات انجام مشخص گرديد كه در ترسيم كروكى ثبتى مندرج در سند جاى حدود اربعه با يكديگر عوض شده 
بطورى كه در محل طول حد شمال كه به خيابان منتهى مى گردد برابر 15/70 متر مى باشد در حالى كه اين مقدار 
در ســند در  حد غرب تعريف شــده ضمنا مطابق سند حدود شــمال و جنوب به طول هاى 14/40 و 14/00 متر كه 
در واقع حدود شــرقى و غربى ملك در محل مى باشــند به ترتيب 15/90 متر و 15/50  متر اندازه گيرى گرديد 
كــه به ترتيب به ميــزان 15/90-14/40=1/50و15/50-14/00=1/50 متر افزايش طول دارند كه نياز به 
اصالح ســند مى باشــد در پهنه عرصه ملك بلوك مســكونى در يك طبقه روى همكف وجود دارد بطورى كه مساحت 
طبقه همكف حدود 140مترمربع شامل 100متر مربع مسكونى به انضمام 12 مترمربع تراس و 12مترمربع انبارى 
و سرويس بهداشتى و مساحت طبقه اول 160 متر مربع شامل 140 مترمربع واحد مسكونى به انضمام راه پله مى 
باشد واحد همكف دوخوابه با هالل و پذيرايى يكسره و حمام و سرويس بهداشتى در حياط با درب ورودى و پنجره 
ها آلومينيوم ديوارهاى داخلى و سقف ساختمان اندود دوگچه سفيد اشپزخانه معمولى و داراى كابينت فلزى و كف 
سراميك با سقف طاق ضربى مى باشد طبقه اول در حد سفت كارى و اندود گچ زيركار وسيم كشى برق و لوله كشى 
تاسيســات با پوشــش نهايى خرپا و بر روى آن ايرانيت مى باشد طورى كه شامل فضابندى به شكل سه اطاق خواب 
هال و پذيرايى يكســره ، آشپزخانه و حمام و دستشويى مى باشد ساختمان داارى انشعابات و خدمات شهرى است 
قدمت بنا حسب اظهار مالك محكوم عليه حدود 16 سال عنوان گرديد با عنايت به شرح رفته و مشاهدات به عمل 
آمده معاينه محل و بررســى انجام شــده و با در نظر گرفتن محل و موقعيت استقرار ملك نوع مصالح به كاررفته در 
بنا ميزان بر مساحت و قدمت و ساير عوامل تاثيرگذار در قيمت ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك شامل 235 
مترمربع عرصه و 300 مترمربع بنا به شرح ذيل مى باشد1-ارزش عرصه تعرفه شده از قرار مترمربع 5000000 
ريال در كل براى 235 مترمربع 1175000000 ريال 2-ارزش اعيانى موجود باتوجه به زمان ساخت و نيمه كاره 
بودن طبقه اول از قرار مترمربعى 4200000 ريال كه در كل براى 300مترمربع بنا شامل ساختمان همكف و انبارى 
كنار آن و طبقه اول برابر 1260000000 ريال مى باشــد در نتيجه ارزش ششــدانگ عرصه و اعيان ملك تعرفه 
شده براساس بند 1و2 فوق به نرخ روز و با در نظر گرفتن هيأت به مبلغ 2435000000 ريال برآورد و اعالم مى 
گردد.ملك مذكور طبق مبلغ محكوم به در تاريخ 1397/7/8 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى 
دادگســترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده 
جهت اطالع بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن 
كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه 
حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم 
پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد 

مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى مزايده اموال منقول -نوبت اول
به موجب پرونده كالســه 2/971703 له يارعلى رجبى ماچك پشــتى عليه سيد حسين قوامى سراجى جهت 
وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 50,000,000 
ريال ارزيابى و مقررشد در روز دوشنبه 97/7/9  از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول 
اجراى احكام مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد.مال مورد مزايده عبارت است از :يك دستگاه سوارى پرايد مدل 1387 واقع در پاركينگ 
آزادگان(سارى-كمربندى غربى)كه مشخضات آن به شرح ذيل مى باشد:1-وضعيت بدنه :داراى آثار رنگ آميزى2-

وضعيت موتور:مستعمل3-وضعيت گيربكس و ديفرانسيل:مستعمل4-وضعيت الستيك ها:50 درصد5-وضعيت 
رنگ:در بعضى از قســمت ها نياز به تجديد رنگ دارد6-وضعيت تزيينات:نياز به تعمير دارد7-وضعيت سيســتم 
روشنايى:مســتعمل.باتوجه به وضعيت فعلى ارزش آن به نرخ عادله 50,000,000 ريال برآورد گرديد و به ميزان 

محكوم به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى واثقــى غفاركندى ش ش 2091940321 به شــرح دادخواســت به كالســه 970658  از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرح نســاء خانم شهناز وندتوران ش ش 
1462345115 در تاريــخ 93/2/20در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-رمضانعلى واثقى غفاركندى ف خداشيرين ش ش 5769851325 
پســر متوفى3-مجيــد حضرت وند ف محمــد ش ش 4284553331 پســر متوفى4-طيبه واثقــى غفاركندى ف 
خداشــيرين ش ش 2091350192 دختر متوفى5-حكيمه حضرت وند ف محمــد ش ش 4280660042 دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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 شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

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

آگهى حصر وراثت  
سيد رضا مدرس ش ش 637 ش م 2091917796 به شرح دادخواست به كالسه 970683 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد جواد مدرس ش ش 2090022019 
در تارخ 92/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى- پدر متوفى2-سيد محمد مدرس ف سيد جواد ش ش 1660 پسر متوفى3-مريم مدرس ف سيدجواد 
ش م 2091850624 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  
حوريه قاســمى ش ش 909 به شــرح دادخواســت به كالســه 970651 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان رمضانعلى كاظمى ش ش2 در تاريــخ 97/5/8 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همســرمتوفى2-بهاره 
ش ش 1073   3-على ش ش581 هردو كاظمى ف رمضانعلى –فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت 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  
قاسم عباس زاده فرح آبادى ش ش 1069 به شرح دادخواست به كالسه 970679از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نساء مرادى فرح آبادى ش ش 5 درتاريخ 97/5/1 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
عمــه خانــم ش ش 20902994281   3-احمــد ش ش 2093808153   4-مســلم ش ش 2093023482   
5-حســن ش ش 858   6-محســن ش ش2091077135 همگــى عباس زاده فر ح آبادى ف موســى-فرزندان 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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 شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

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

آگهى حصر وراثت  
فيــض اله رمضان نــژاد ارفعى ش ش 5829355450 به شــرح دادخواســت به كالســه 970685 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسداله رمضان نژاد ارفعى ش ش 
2259201148 در تاريــخ 97/2/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-عبداله ش ش 5309669604   3-حليمه ش ش 2093006261   
4-حديثــه ش ش 2093060817   5-ربابــه ش ش 2091111716   6-ســكينه ش ش 2092988417   
7-رقيه ش ش 2091062405  همگى رمضان نژاد ارفعى ف اسداله –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 

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  
صغــرى اخــوت حميــدى ش ش 2090950341 به شــرح دادخواســت به كالســه 970665 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اســحق اخوت حميدى ف حسين ش ش 2 
در تاريخ 91/9/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضــى- دختر متوفى2-يوســفعلى ش ش 2090949570   3-حســين ش ش 2090952369 هردو اخوت 
حميدى ف اســحق –پسران 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

دادنامه
پرونده:4/96/510 دادنامه:768-96/10/20 خواهان:مهدى راه چمنى با  وكالت اسداله رمضانى و سميه 
طالبى خوانده:محمد على خليليان-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعوى مهدى راه چمنى با وكالت اسداله 
رمضانى ف هادى و ســميه طالبى ف صفرعلى به طرفيت محمدعلى خليليان ف بهرام به خواســته محكوميت خوانده 
به پرداخت 150,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه به استناد دو فقره چك به 
شــماره هــاى 1004/457041-96/5/20 و 1004/457042-96/4/20 هريك به مبلغ 75,000,000 ريال 
عهــده بانك آينده باتوجه بــه گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك ها و باتوجه به  وجود 
اصل چك هاى مســتند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على 
رغم ابالغ وقت دادرســى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه 
چك ها ارائه  ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان 
را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و 
مواد 310-313 ق تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 150,000,000 ريال اصل خواسته و 2,945,000 ريال هزينه 
دادرسى و 4,800,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت 
تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر  مى نمايد.رأى صادره غيابى است 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

اخطاريه دفترخانه
ش پ:71-97/6/19 مخاطب: مجتبى دلفانيان شــغل آزاد به نشــانى چالوس خيابان ده گردى چهارراه مراد 
كوى آذرپور فعال مجهول المكان موضوع: آقاى مجتبى دلفانيان با كدملى 4830006323 همســر شــما خانم زهره  
خورشيدى با ارائه دادنامه شماره 351-97/3/31 صادره شعبه 16 دادگاه خانواده سارى در اين دفترخانه حضور 
يافته و خواهان اجراى صيغه طالق و ثبت آن شده است لذا به شما اخطارمى گرددظرف مدت هفت(7) روز ازتاريخ 
ابالغ مهلت داريد تا در اين دفترخانه حضور يافته و ذيل اسناد طالق را امضا نماييد در غير اين صورت وفق مقررات 

اقدام خواهد شد.آدرس دفترخانه:سارى بلوار طالقانى خيابان امام حسين-نسترن 2.م/الف97/50/3607
دفتر طالق 129 سارى-مسعود خانلرى

ویژه گروه فرادید  در ادام��ه افش��ای اقدام��ات گ�زارش 
بحران ساز غرب علیه س��وریه، وزارت دفاع روسیه 
گفت��ه اس��ت، نماین��دگان رس��انه های غربی که 
مأموری��ت تصویربرداری از صحنه های س��اختگی 
حمله شیمیایی در ادلب سوریه را برعهده دارند، به 

منطقه اعزام شده و عملیات خود را آغاز کرده اند.
وزارت دفاع روس��یه با اعالم ای��ن خبر گفته 
اس��ت، تصاویر تهیه ش��ده قرار اس��ت ب��ه عنوان 
اسنادی ساختگی در تأیید ادعای استفاده دمشق 
از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه، در اختیار 
خروجی های خبری جهانی قرار گیرد. وزارت دفاع 
روسیه همچنین تأکید کرد که این تصاویر بر روی 

خروجی های خبری جهانی مخابره خواهد شد.
در بیانیه ای که مرکز روسی نظارت بر آتش بس 
سوریه وابسته به وزارت دفاع روسیه منتشر کرده، 
آمده است: »چندین شبکه تلویزیونی خاورمیانه و 

یک کانال خبری آمریکایی به ش��هر جسرالش��غور 
در ادلب اعزام ش��ده اند تا تصاوی��ر مورد نیاز برای 
اقدام تحریک آمیز درخصوص استفاده از تسلیحات 

شیمیایی علیه دمشق را ضبط کنند«.
در همین حال فرماده گروهک »جیش مغاویر 
الثوره« که وابسته به گروه تروریستی »ارتش آزاد 
سوریه« اس��ت اعالم کرد که تفنگداران آمریکایی 
حاض��ر در پایگاه التنف آموزش عناصر این گروه را 
آغ��از کرده اند. ین تفنگداران با بالگرد تهاجمی در 
پای��گاه »التنف« واقع در اس��تان حمص در مرز با 
عراق مستقر شدند و رزمایش آن ها شامل حمالت 
هوایی با پش��تیبانی آتش توپخانه اس��ت. »مهند 
االطالع« س��رکرده جیش مغاویر الثوره که وابسته 
به گروه تروریس��تی »ارتش آزاد س��وریه« اس��ت 

در گفت وگ��و با این پایگاه خب��ری تأکید کرد که 
تجهیزات نظامی آمریکایی وارد التنف شده است.

خبر دیگر آنکه مش��اور رسانه ای پیشین گروه 
»یگانه��ای مدافع خلق« ُکرد با اش��اره تلویحی به 
نقش آمریکاییها در کش��ته شدن 13 سرباز ارتش 
س��وریه از مردم این کش��ور خواس��ت که در دام 
دش��منان نیفتند. »ریزان حدو« مش��اور رسانه ای 
پیشین گروه موس��وم به »یگان های مدافع خلق« 
ُک��رد در منطقه »عفرین« س��وریه تأکید کرد که 
آنچه در »قامش��لی« در اس��تان الحسکه واقع در 
ش��مال شرق س��وریه رخ داد »یک جنایت واقعی 
ب��ه معنای واقع��ی کلمه علیه س��وریه ب��ود«. در 
جریان کمین گروهک »آس��ایش« در روز ش��نبه 
17 ش��هریورماه جاری در مسیر خودروهای ارتش 

سوریه در شهر قامشلی و به رگبار بستن خودروها، 
13 نظامی ارتش جان باختند.

در ای��ن می��ان در ادامه تحرکات ضد س��وری 
آمری��کا، »جان بولتون« مش��اور امنی��ت ملی کاخ 
سفید می گوید که آمریکا، فرانسه و انگلیس توافق 
کرده اند که استفاده از سالح شیمیایی توسط دولت 
س��وریه این بار با پاسخی بسیار قویتر از دفعه قبلی 
مواجه خواهد شد. وی افزود: ما مدام در حال ارسال 
این پیام هستیم که استفاده از تسلیحات شیمیایی 
برای بار س��وم پاسخی قوی تر دریافت خواهد. الزم 
به ذکر اس��ت این روزها که ارتش س��وریه خود را 
ب��رای عملیات آزادس��ازی ادلب موس��وم به »فجر 
ادلب« آماده می کند برخی از تروریس��ت ها نیز در 
حال فرار از این اس��تان به ترکیه هستند. همزمان 

با نزدیک ش��دن زمان آغاز عملی��ات قریب الوقوع 
ارتش سوریه برای پاکس��ازی استان ادلب واقع در 
ش��مال غرب سوریه از وجود تروریست ها، مرزهای 

این کشور با ترکیه شاهد درگیری بسیاری است. 
با وجود اینکه ترکیه در اجالس تهران خواستار 
آتش بس در ادلب ش��د ت��ا از این طریق گروه های 
تروریس��تی س��الح خود را تحویل دهند، ولی این 
گروه ها اعالم کرده اند که با ارتش س��وریه خواهند 
جنگید. یک منبع خبری به روزنامه الوطن سوریه 
اعالم کرد که حمالت جنگنده های سوری و روس 
که با بمباران سنگین توپخانه ای و موشکی ارتش 
سوریه همراه بود، مواضع تروریست ها را در مناطق 
»اللطامنة، الزکاة، کفرزیتا، البویضة، لحایا، الهبیط، 
قلعة المضیق، جبل شحشبو، الشریعة الحویز، باب 
الطاقة، الحمرا، الکرکات، میدان غزال، الجیس��ات، 
تل الصخر، الصیاد و الجنابرة« در ریفهای شمالی و 

شمال غربی جماه و جنوب ادلب در هم کوبید.

آغاز تصویربرداری حمله شیمیایی ساختگی به ادلب


