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ابعاد جدید رسوایی سعودی
حس��اب کاربری "زندانیان عقیده" که به اخبار و مس��ائل بازداشت شدگان 
عقی��ده و آزادی بیان در عربس��تان اهتمام دارد، اعالم کرد، اخباری از کش��ف 
جسد جمال خاشقجی در یکی از محله های استانبول ترکیه منتشر شده است.

 پیشتر منابع امنیتی ترکیه اعالم کرده بودند، جمال خاشقجی روزنامه نگار 
منتقد سعودی که چهار روز پیش بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول 
ناپدید شده بود، کشته شده است. یک منبع ترکیه ای نیز افزود، خاشقجی در داخل 
کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده و جسدش به خارج از کنسولگری منتقل 

شده است. 
 این روزنامه نگار سعودی قبل از کشته شدنش شکنجه و جسدش تکه تکه شده بود. 
توران کشالکجی، رئیس جمعیت "خانه اصحاب رسانه عرب" در ترکیه به روزنامه نیویورک 
تایمز گفت: مسؤوالن ترکیه تایید کردند خاشقجی کشته و جسدش تکه تکه شده است. 

چالش
بازگشت جمال مبارک به عرصه سیاست 

برخی منابع آگاه فاش کردند که »جمال« فرزند »حسنی مبارک« دیکتاتور 
مخلوع مصر از طریق یکی از احزاب، به عرصه سیاست بازمی گردد.

روزنامه »المصریون« به نقل از برخی منابع آگاه این خبر را نقل کرد اما به 
نام حزب مذکور و اس��امی شخصیت های بانفوذ اشاره ای نکرد و تنها نوشت که 
در صورت رفع تمامی موانع بر س��ر راه انجام فعالیت های سیاسی جمال مبارک، 
وی به عرصه سیاست بازمی گردد. حزب مذکور البته شامل رهبران حزب منحله ملی 
نیست و چهره های جدیدی عضو آن خواهد بود و اگر چه بعید نیست که یکی از رهبران 
حزب حاکم س��ابق نیز عضو آن ش��ود.  جمال مبارک در دوره ریاس��ت جمهوری پدرش 
ریاست کمیته سیاسی حزب ملی منحله را بر عهده داشت و مبارک قصد داشت قدرت 
را در میان پسران خود موروثی کرده و جمال را به جای خود رئیس جمهور نماید و این 

مسئله یکی از دالیل آغاز انقالب مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ بود.

بحران
ترکیه همه توطئه ها را خنثی کرد

رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز تاس��ف از حمایت برخی طرف های داخلی از 
گروه های تروریستی اعالم کرد که آنکارا همه توطئه های برنامه ریزی شده علیه 

این کشور را ناکام گذاشته است.
»رجب طیب اردوغان« در کنفرانس س��االنه حزب حاکم عدالت و توس��عه 
س��خنرانی کرده است. اردوغان در ابتدای س��خنرانی از حمایت برخی طرف های 
داخلی از گروه های تروریس��تی ابراز تاسف کرد و گفت: آنکارا همه توطئه های برنامه 
ریزی ش��ده علیه این کشور را ناکام گذاشته است. رئیس جمهور ترکیه در ادامه تصریح 
کرد که کشورش تالش های زیادی را در راه مبارزه با تروریسم انجام داده است. او گفت 

که ترکیه همه بدهی های صندو بین المللی پول را پرداخت کرده است.
 خبر دیگر از ترکیه آنکه بر اساس نتایج یک نظر سنجی که به تازگی در ترکیه اجرا 

شده 68 درصد مردم این کشور به اتحادیه اروپا اعتماد ندارند. 

سرخط 

 

دوره گردی در شرق 
فرامرز اصغری

پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در س��فری دوره ای راهی 
شرق آسیا شده اس��ت. وی در این سفر از کره جنوبی، چین 
و ژاپ��ن دیدار خواهد داش��ت در حالی ک��ه اصلی ترین محور 
س��فر وی را حضور در کره شمالی تشکیل می دهد. بر اساس 
گزارش های منتش��ره مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از 
دی��دار با رهبر کره ش��مالی در پیونگ یانگ، از مقام های این 

کشور به دلیل میزبانی از هیات آمریکایی تشکر کرد.

وزیر خارجه دولت »دونال��د ترامپ« در حالی به پیونگ 
یانگ س��فر ک��رده که این چهارمین س��فر او به پایتخت کره 

شمالی محسوب می شود. 
او اولین سفر خود به کره شمالی را در مقام رئیس سازمان 
اطالعات مرک��زی آمریکا و نامزد منصب وزارت خارجه انجام 
داد و بعد از آن، تاکنون سه بار دیگر هم در مقام وزیر خارجه 
به پیونگ یانگ سفر کرده اس��ت. نکته قابل توجه آنکه وزیر 
خارج��ه آمریکا بعد از ترک پایتخت ژاپ��ن خود را به پیونگ 
یانگ رساند. او بعد از آنکه با نخست وزیر و وزیر خارجه ژاپن 
دیدار و درباره مس��ائل منطقه و مسئله خلع سالح اتمی کره 

شمالی رایزنی کرد. 
پامپئ��و در توکیو، در دیدار با »ت��ارو کونو« وزیر خارجه 
ژاپن نیز تاکید کرد که هدف مش��ترک دو کشور حل مسئله 

ش��هروندان ژاپنی ربوده شده در کره شمالی خواهد بود. این 
نکته قابل توجه اس��ت که بعد از لغو س��فر پامپئو به پیونگ 
یانگ از س��وی دولت آمریکا، س��ران دو کره با یکدیگر دیدار 
کردند و کره ش��مالی پیش��نهاد دیدار دوم ب��ا رئیس جمهور 
آمریکا را مطرح کرد. دیدار اول »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمری��کا و کیم خرداد ماه در س��نگاپور برگزار ش��د. حال این 
س��وال مطرح می شود که هدف پومپئو از سفر به کره شمالی 

چیست و چرا در مقطع کنونی صورت گرفته است؟ 
بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که ترامپ 
در حالی تالش  داش��ت تا از نشس��ت های سازمان ملل برای 
قدرت نمایی و نش��ان دادن دستاوردهای خود بهره گیرد که 
عم��ال در تحقق این مهم ناتوان بوده و نتوانس��ته به این مهم 
دس��ت یابد در حالی که برخی تحوالت جهانی نظیر رویکرد 

روسیه و چین به کاهش وابستگی به دالر و نیز دستاوردهای 
امنیتی ایران در غرب آسیا و رویکرد اروپا به کاهش مناسبات 

با آمریکا نیز بر چالشهای ترامپ افزوده است.
 ب��ا توجه به این ش��رایط می توان گفت ک��ه ترامپ باید 
به دنبال مولفه ای برای پنهان س��ازی این نابس��امانی ها و نیز 
نش��ان دادن دستاوردهای بزرگ اس��ت تا با این عنوان بتواند 
در انتخابات آتی کنگره آمریکا برای رس��یدن به اهدافش گام 

بردارد. 
ب��ر این اس��اس می توان گفت که س��فر پومپئ��و به کره 
ش��مالی بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی برای سیاس��ت های 
انتخاباتی ترامپ دارد در حالی که با سفر به کره جنوبی، ژاپن 
و چین سعی در بزرگ نمایی کارکردهای خود در شرق آسیا و 

از جمله در قبال کره شمالی دارد. 

یادداشت

پلیس قاتل معلوالن و عقب مانده های ذهنی 

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

آمریکا خود را مدعی اول حمایت از حقوق بش��ر 
معرفی می کند در حالی که بررسی کارنامه این کشور 
نشانگر حقیقتی ورای این ادعا است چنانکه گزارش ها 
نش��ان می دهد، نیرو های پلیس آمریکا هر ساله صد ها 
تن از ش��هروندان این کشور را که دارای معلولیت های 
جس��می، عقب ماندگ��ی ذهنی و بیماری ه��ای روانی 

هستند، به قتل می رسانند.
نیروه��ای پلیس آمریکا هر س��اله صده��ا تن از 
ش��هروندان ای��ن کش��ور را ک��ه دارای معلولیت های 
جس��می، عقب ماندگ��ی ذهنی و بیماری ه��ای روانی 
هس��تند، می کش��ند و در اکثر این م��وارد، مأموران 
پلیس این کشور به رغم کشتن این شهروندان بیگناه 
و آس��یب پذیر هرگز مجازات نمی ش��وند. بسیاری از 
اف��راد دارای معلولیت های جس��می یا ذهنی، یا اصاًل 
دس��تورات پلیس را درک نمی کنند، یا حتی اگر آن 
را بفهمند، به علت مش��کالت جس��مانی یا روانی قادر 
به اجرای آن دس��تورات نیس��تند. از این رو، نیروهای 
پلیس آنان را خطری برای خود می دانند و به راحتی 
به س��وی آنان ش��لیک می کنند. به عنوان مثال، یک 
ش��هروند ناش��نوای آمریکای��ی که جل��وِی خانه خود 
ایس��تاده بود و یک میله آهنی در دست داشت، نمی 
توانس��ت دس��تورات نیروهای پلیس را که به وی می 
گفتن��د آن میل��ه را روی زمین بگذار، بش��نود. از این 
رو، مأموران پلیس آمری��کا که تصور می کردند او در 
حال تهدی��د آنان با آن میلِه فلزی اس��ت، بارها به او 
ش��لیک کردن��د و او را روی چمن ه��ای جلوِی خانه 

خودش، کشتند. 
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گروه فرادید  ویژه همزمان با تش��دید چالشهای گ�زارش 
اقتصادی انگلیس، بیش از صد هزار نفر از حامیان 
برگزاری دومین همه پرس��ی استقالل اسکاتلند از 

بریتانیا در «ادینبرو» راهپیمایی برگزار کردند.
با برگزاری این راهپیمایی، فشارها بر »نیکوال 
استرجون« رهبر حزب ملی اسکاتلند برای تعیین 
زمان برگزاری همه پرس��ی دوم استقالل از بریتانیا 
افزایش یافته است. برگزارکنندگان این راهپیمایی 
میگویند بی��ش از صدهزار نف��ر در این تظاهرات 
حضور داش��تند و آن را بزرگترین و برجسته ترین 
تظاهرات تاریخی برای استقالل اسکاتلند نامیدند. 
این تظاه��رات یک روز قب��ل از آغاز همایش 
سالیانه حزب ملی اس��کاتلند برگزار شد و »کیت 
ب��راون« معاون رهبر حزب ملی اس��کاتلند در این 
تظاهرات حضور داشت.  اولین همه پرسی استقالل 
اسکاتلند از بریتانیا سال ۲۰۱4 برگزار شد اما اکثر 

شرکت کنندگان رای به عدم استقالل داده بودند. 
طی دو س��ال اخیر و بعد از برگزاری همه پرس��ی 
برگزیت )خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا( تمایل 
اس��تقالل طلب��ی از لندن در کش��ورهای تفویض 
اختیار ش��ده از جمله اس��کاتلند و ایرلندش��مالی 
افزایش یافته است. به ویژه اینکه روند خروج لندن 
از اتحادی��ه اروپا به بن بس��ت رس��یده و عالوه بر 
مخالفان داخلی در این کش��ور کشورهای اتحادیه 
اروپ��ا نیز با اس��تراتژی این کش��ور در این زمینه 

شدیدا مخالف هستند.
حزب ناسیونال اسکاتلندی )SNP( که حامی 
جدایی اسکاتلند از انگلیس است، نزدیک به نیمی 
از کرس��ی های پارلمان را در دست دارد. در مقابل 
گروهی نیز با در دس��ت داشتن پرچم های بریتانیا 

مخالفت خود را با هر گونه جدایی اعالم کردند.
در  اس��کاتلندی ها  از  بس��یاری  حالیک��ه  در 
رای گیری ۲۰۱6 به مان��دن در اتحادیه اروپا، رای 
داده بودن��د ام��ا در کل بریتانی��ا به خ��روج از این 
اتحادیه رای داد.بس��یاری از نظرس��نجی ها نشان 
می دهد که میزان حمایت از استقالل اسکاتلند در 
حدود 45 درصد اس��ت. سال ۲۰۱4 اسکاتلندی ها 
در یک رفراندوم با 55 درصد مقابل 45 درصد رای 
با اس��تقالل از بریتانیا مخالفت کردند. پیشتر یکی 
از مقامات ارش��د حزب ناسیونال اسکاتلندی تاکید 
کرد: اس ان پی معتقد است که این مردم اسکاتلند 
هستند که حق دارند درباره آینده خودشان تصمیم 

بگیرند، نه ترزا می )نخست وزیر انگلیس(.
در ادامه مقابله اس��کاتلند با انگلیس وزیر اول 

اس��کاتلند انتظار دارد حزبش به ط��رح بریگزیت 
دول��ت انگلی��س در ش��کل فعل��ی آن رای منفی 
بدهد.  نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اسکاتلند گفت 
نمی تواند توقع داش��ته باش��د قانونگذاران حزب او 
موس��وم به حزب ملی اس��کاتلند )SNP( به نفع 
تصوی��ب توافق مربوط به بریگزیت در فرمت فعلی 

آن به هنگام ارائه به پارلمان رای بدهند.
استورجن به بی.بی.سی گفت که فکر می کند 
ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس به یک توافق "سر 
هم بندی شده" برای خروج از اتحادیه اروپا دست 
یابد و پارلمان انگلیس هم مجبور ش��ود به ش��کل 
سرس��ری بدون اعالم جزئیات توافق آن را تصویب 
کن��د از نظ��ر او چنی��ن نتیج��ه ای غیرقابل قبول 

است.

ای��ن وزیر اس��کاتلندی اظهار داش��ت که هر 
گونه مطالبه برای دومین همه پرسی استقالل در 
اسکاتلند منوط به مشخص شدن نتیجه مذاکرات 
ت��رزا می ب��ا اتحادیه اروپ��ا اس��ت و در صورتیکه 
بریگزیت به تشویش بیشتر منجر شود زمینه برای 
برگزاری همه پرس��ی دوم اس��تقالل در اسکاتلند 
هموارتر و میل به اس��تقالل در اس��کاتلند تقویت 

می شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت مس��ئله برگزی��ت اکنون 
ب��ه یکی از چالش��های اصلی دولتم��ردان انگلیس 
موضوع برگزیت اس��ت که زمینه س��از تنش میان 
دولتمردان نیز شده بگونه ای که حتی برکناری ترزا 
می نخست وزیر را نیز در اذهان تداعی کرده است. 
برخی ناظران سیاسی بر این عقیده اند که برگزیت 
مولفه ای برای به چالش کشاندن وضعیت درونی و 
بیرونی انگلیس اس��ت که نش��ات گرفته از ساختار 

نابسامان اقتصادی و سیاسی این کشور است. 

تظاهرات استقالل اسکاتلند از بریتانیا 

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:970315- خواهان: آقاى ياســر عباس فينى فرزند حسين به نشانى استان اصفهان 
شهرستان كاشان شهر كاشان فاز دو ناجى آباد ،خواندگان: 1- آقاى رضا صالحى فرد فينى به نشانى استان اصفهان 
شهرســتان كاشان كاشــان فين بزرگ محله امام زاده هادى جنب دبســتان اميركبير 2- آقاى عرفان عباسى فرزند 
مهدى 3- آقاى مهدى عباســى 4- آقاى محمد قيدر فرزند جمشــيد همگى به نشــانى مجهول المكان ، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه چك (راى دادگاه) در خصوص دعوى آقاى 
ياسر عباس فينى فرزند حسين به طرفيت خواندگان 1- عرفان عباسى فرزند مهدى 2- محمد قيور فرزند جمشيد 
3- مهدى عباسى 4- رضا صانعى فرد فينى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 800/000/000 ريال به موجب سه 
فقره چك / طغرى سفته به شماره هاى 1-547190-96/12/15 به مبلغ 200/000/000 ريال 2- 547188-
96/8/2 به مبلغ 400/000/000 ريال و 3- 547192- 97/2/25 به مبلغ 200/000/000 ريال به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه نظر به اينكه وجود اصول اسناد تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر 
بقاء دين و  اشتغال ذمه خواندگان تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ قانونى 
اخطاريه خويش در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال نكرده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه 
خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده 
و مستندا به ماده 1257 قانون مدنى و مواد 249 و310 و311 و 312 و 314 قانون تجارت و مواد 194 و 198 و 
502 و 515 و 519 قانون آ د م و ماده واحد قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواندگان را به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 800/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 27/265/000 ريال بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواســت ) و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجوه اسناد 
تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى سررســيد تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء 
محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و بدوا ظرف بيست روز از تاريخ انقضاى 

مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در دادگاه هاى محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. 
رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن فضل اله اسدى به شــماره ملى 0439867401 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/472 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حليمه 
احمد اسدى به شماره ملى 0439349435 در تاريخ 1397/4/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از: 1- حسن فضل اله اسدى فرزند حسين به شماره ملى 0439867401 صادره از دماوند 
پســر متوفى 2- نرگس فضل اله اســدى فرزند حسين به ش ملى 0439842506 صادره از دماوند دختر متوفى 
3- ناهيد فضل اله اســدى فرزند حســين به ش ملى 0439363063 صادره از دماوند دختر متوفى 4- نســرين 
فضل اله اسدى فرزند حسين به ش ملى 0439852463 صادره از دماوند دختر متوفى 5- كلثوم فضل اله اسدى 
فرزند حسين به ش ملى 0439833698 صادره از دماوند دختر متوفى والغير، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه هاشــم آبادى داراى شناســنامه شــماره 53765 بشرح دادخواست به كالســه 97/ش226/5 
از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين حاجى شمسائى به 
شــماره شناسنامه يك در تاريخ 1397/5/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- فاطمه هاشــم آبادى به ش ملى 0790434423 صادره از سبزوار همسر متوفى 2- نيلوفر 
حاجى شمســائى بــه ش ملــى 0430332564 صادره دماوند دختــر متوفى 3- مريم حاجى شمســائى به ش ملى 
4901325469 صــادره كرج دختر متوفى 4- آســيه حاجى شمســائى به ش ملى 0790703734 ســبزوار مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/5613
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمعلى مستان فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 10 مواليد بشرح دادخواست به كالسه 970430 
از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســجاد مستان بشناسنامه 
3660512710 در تاريخ 96/12/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد ذيل 1- غالمعلى مســتان فرزند محمد داراى شناســنامه 10 مواليد پدر متوفى 2- فاطمه كشتگر 
فرزند يوسف داراى شناسنامه 1447 مادر متوفى  ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1155
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ناهيد شهركى داراى شناسنامه شماره 17203 بشرح دادخواست به كالسه 970460 از اين شورا در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعلى شهركى بشناسنامه 319 در تاريخ 
84/9/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- ناهيد 
شهركى فرزند غالمعلى به ش ش 17203 دختر متوفى 2- محسن شهركى فرزند غالمعلى به ش ش 14471 پسر 
متوفى 3- ناصر شهركى فرزند  غالمعلى به ش ش 292 پسر متوفى 4- منصور شهركى فرزند غالمعلى به ش ش 
15832 پســر متوفى 5- نازيال شــهركى فرزند غالمعلى به ش ش 3674194791 دختر متوفى 6- ناديا شهركى 
فرزند غالمعلى به ش ش 1336 دختر متوفى 7- سكينه درودگر شهرى فرزند غالمعلى به ش ش 204/م همسر 
متوفى  ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1153
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

دادنامه
تاريخ رســيدگى: 97/5/13 ، شــماره پرونده: 168/2/97 ، شــماره دادنامه: 213-97/5/15- خواهان: 
حســن مهدى طيبى به آدرس گيالوند دانش 1 پويش 3 پالك 15 طبقه دوم ، خوانده: مســلم قاضى خانى  آدرس 
مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه  ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند 
به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است قاضى شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و كيفيات منعكس در آن ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى قاضى 
شــورا) در خصوص دعوى آقاى مهدى طيبى فرزند محمد تقى به طرفيت آقاى مسلم قاضى خانى به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت واريز اشتباه به حساب خوانده با  عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه مفاد 
دادخواســت تقديمى خواهان و روگرفت مصدق مســتند دعوى و بقاى اصل ان در يد خواهان و اظهارات وى بشرح 
منعكس در صورتجلسه مورخ 97/5/13 شورا و پاسخ استعالم بعمل آمده از بانك محال عليه داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و خوانده نيز عليرغم دعوت از طريق مطبوعات در شورا 
حاضر نگرديده است و در قبال دعوى مطروحه ايراد و دفاعى كه موجبات بى اعتبارى آنرا فراهم آورد بعمل نياورده 
اســت و دليلى كه حاكى از پرداخت دين و برائت ذمه خويش باشــد به دادگاه ارائه ننموده اســت لذا دادگاه بنا به 
مراتب فوق و مقررات مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ضمن 
استصحاب بقاى دين خوانده و احراز صحت دعوى مطروحه و پذيرش ان حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. م الف/5616
قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه اشكبوس ف على به شرح درخواستى كه به شماره 3/684/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان لطيف اشرف پور كلده ف محدحسين ش ش 1968 
صادره الهيجان در تاريخ 97/6/25 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-فاطمه اشكبوس ش ش 927 ف على همسر دائمى متوفى2-فاطمه اشرف پور ش ش 1476   3-محمد 
اشــرف پور كلده ش ش 392   4-مهدى اشــرف پور كلده ش ش 2912   5-احمد اشرف پور كلده ش ش 2515 
فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانم ياســمن رســتگارى ف حســين به شرح درخواستى كه به شــماره3/97/671 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حسين رستگارى ف غالمرضا ش ش 
6404 صادره آباده  در تاريخ 96/10/29 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-ياسمن رستگارى ش ش 1402 دختر متوفى  2-ياشار رستگارى ش ش 10924 پسر 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانم معصومه حميدى دوشكوهى ف حسين به شرح درخواستى كه به شماره528/97/ش ح اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان على اصغراحمدى ف محمود 
ت ت1353/2/2 ش ش 43 صادره رودســر در تاريخ 97/6/23 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-خانم كوچك خورســتان ش ش 72 ت ت 1331/1/1 ف محمد 
–مــادر متوفى2-محمود احمــدى ش ش270 ت ت 1322/6/18 ف اســماعيل پــدر متوفى3-مهدى احمدى ش 
ش2680304160 ت ت 1379/8/20 پسر متوفى3-عارف احمدى ش ش2680259467 ت ت1376/11/2 
پســر متوفى5-معصومه حميدى دوشــكوهى ش ش 2691131904 ت ت 1359/5/10 همســر 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالقاســم دســت مرد ف حسن به شرح درخواســتى كه به شــماره 970434 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان سعيد دســت مرد ف ابوالقاسم ش 
ش 118 صــادره ســارى در تاريخ 97/6/18 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-ابوالقاسم دست مرد ف حســن ش ش 1210 پدر متوفى2-ساره حاجيان اسرمى ف 
محمدرضا ش ش 27 مادر متوفى3-سيده سهيال حسينى اسرمى ف سيدعلى اصغر ش ش 2080229461 همسر 
متوفى4-ســهيل دست مرد ف ســعيد ش ش 7130063126 پسر متوفى5-سبحان دست مرد ف سعيد ش ش 
7130100346 پســر متوفى همگى صادره سارى 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/الف97/108
طالبى-مدير دفتر شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم ليال مالزاده ســوركى ف محمدباقر به شــرح درخواستى كه به شــماره 970363 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان مرتضى كاظمى لمراسكى ف على اكبر 
ش ش 174 صادره سارى در تاريخ 97/6/12 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-زهرا عباسى سوركى ف حسن ش ش 3 مادر متوفى2-ليال مالزاده سوركى ف محمدباقر 
ش ش 98 همسرمتوفى  3-فاطمه كاظمى لمراسكى ف مرتضى ش ش2080924540 دختر متوفى4-يسنا كاظمى 
لمراســكى ف مرتضى ش ش2081793075دختر متوفى همگى صادره ســارى والغير، اينك شــورا 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/الف97/109
طالبى-مدير دفتر شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگســترى بابل درنظر دارد جهت وصول محكــوم به و هزينه اجرايى در پرونده اجرايى 
كالســه 961273 تعداد 393 يك دستگاه يخچال ويترينى ايســتاده چهاردرب از جنس گالوانيزه رنگ قرمز و پنج 
طبقه سالم و در حال كار به مبلغ 10,000,000 ريال و يك دستگاه يخچال ويترينى بخواب چهاردرب سالم در حال 
كار به مبلغ 12,000,000 ريال را در روز سه شنبه 97/8/15 ساعت 11 صبح دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى 
بابل از طريق مزايده به فروش برساند.مزايده از قيمت  پايه اعالم شده كارشناس شروع شده و به باالترين مبلغ 
پيشــنهادى فروخته خواهد شــد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس 
از مزايــده پرداخــت نمايد و در صورت عدم پرداخت يا انصراف از مزايده، ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط 

خواهد شد.م/الف
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-عبدى

دادنامه
پرونده:960542 دادنامه:9709971942300332 خواهان:ســيده ســاره بنى هاشمى ف سيد حسين با 
وكالت عباس يوســف زاده چابك ف شعبانعلى خوانده:طاهره حسام ف هاشم-مجهول المكان خواسته:ابطال مبايعه 
نامه(مالى غيرمنقول)گردشكار:شعبه سوم دادگاه حقوقى رامسر در تاريخ فوق مبادرت به صدور راى مى نمايد((راى 
دادگاه)):درخصوص دادخواست سيده ساره بنى هاشمى ف سيد حسين با وكالت عباس يوسف زاده چابك به طرفيت 
طاهره حســام ف هاشــم به خواسته  حكم به تاييد فسخ مبايعه نامه مورخ 87/4/5 به شرح برگ 6 پرونده به لحاظ 
اضافه مســاحت مبيع مقوم به بيســت ميليون و ده ريال به انضمام خســارت دادرســى نظر به اين كه فسخ معامله 
مســتلزم اعالم فورى آن به طرف معامله از زمان فراهم شــدن شــرايط فسخ مى باشد كه خواهان هيچ دليلى براى 
اثبات آن ارائه نداد.دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد1301-10-1275-1257-1280 
ق مدنى حكم به بطالن ادعاى فســخ معامله موضوع ســند عادى مورخ 87/4/5 را صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى 

حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
نيكفر-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى رامسر

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به طاهره حسام ف هاشم
تجديدنظرخواه ســيده ساره بنى هاشمى دادخواســت تجديدنظرخواهى به طرفيت تجديدنظرخوانده طاهره 
حسام ف هاشم نسبت به دادنامه شماره970981942300332 در پرونده كالسه 960542 شعبه سوم دادگاه 
حقوقــى رامســر تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرســى مدنى بــه علت مجهول المكان بودن 
تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف 
ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن انجام ثبت نام الكترونيكى قوه قضاييه(ثنا)،نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت نموده و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد.((نشانى حضور:رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر)).م/الف
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)رامسر-كمالى

اخطاريه دفترخانه
ش پ:239-97/7/15 ورود به دفتر اســناد رسمى: 97/7/15-5662 
مخاطب: مجتبى دلفانيان شغل دانشجو به نشانى چالوس خيابان ده گردى چهارراه 
مراد كوى آذرپور موضوع: آقاى مجتبى دلفانيان به اســتحضار مى رســاند راجع 
به دادنامه شــماره 351-97/3/31 صادره شعبه 16 دادگاه خانواده سارى به 
شــماره بايگانى 961134 پيرو اخطاريه هاى قبلى، طالق فى مابين شــما و خانم 
زهره خورشــيدى قره تپه به شــماره ترتيب 6158-97/7/12 مبنى بر طالق 
بائــن خلع نوبت اول در اين دفترخانه ثبت گرديدو بدين ترتيب به شــما اعالم 

مى گردد.م/الف
.آدرس دفترخانه:ســارى بلوار طالقانى خيابان امام حسين-نســترن 2.م/

الف97/50/3607
دفتر طالق 129 سارى-مسعود خانلرى

اجراييه
ش پ :3/96/687 محكوم له: احمد مطلق فرد ف مصطفى محكم عليه:سيد جعفر حسينى ف سيدرضا-مجهول 
المكان به موجب رأى 210-97/4/13 شعبه سوم شوراى حل اختالف بهشهر كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت 2,480,000 تومان به عنوان اصل خواسته و از باب تسبيب به پرداخت يكصدوشانزده هزارتومان 
به عنوان هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخوست(96/11/16)تا يوم 
االجرا طبق شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان و پرداخت يك دوم محكوم به به عنوان نيم عشر در 
حق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى 
محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام 

دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف97/20/6829
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بهشهر-پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليجان واحد علمدارمحلى ف تقى به شرح درخواستى كه به شماره 3/97/406 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان تقى واحد علمدارمحلى ف على ش ش 23 
صادره گلوگاه در تاريخ 94/11/28 در شهرستان بهشهر بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-صغرا  نصيرى خليلى ف قربانعلى ش ش5799794095 متولد1318 همســر متوفى2-عليجان ش 
ش 5799610539 متولد1348  3-حسينجان ش ش 5799611284 متولد1351 هردو واحد علمدارمحلى ف 
تقى- 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/الف97/20/6824
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بهشهر-پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه جمالى ف قربان  ش 4 صادره محمودآباد به اســتناد استشــهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير 
شناســنامه ورثه درخواســتى ساكن محمودآباد تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدحسين 
داداشى ف رضا ش ش 403 در تاريخ 92/10/17 دراقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-فاطمه جمالى ف قربان ش ش 4 همسر متوفى2-بتول غراقونى ف محمود ش 
ش 224 مادر متوفى3-محمدامين ش ش 684   4-محمدعلى ش ش 56   5-محمدرضا ش ش 22550 هرســه 
داداشى ف محمدحسين-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد-عابدى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ســجاد جاويد ممكن نبوده و به طريق 
ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به نام برده ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر سرقت خودرو پژو پارس به شماره 111ط82 ايران10 موضوع پرونده 970364  شعبه دوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار 
آگهى در اين شعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى 

يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

دادنامه
پرونــده:9709982056300162 خواهان:روح اله قاســمى ثانى ف بهزاد با وكالت مجيد بابكى ف حســين 
خوانده:فاطمه ســالمت-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه به تاريخ 97/6/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
ســوم شوراى حل اختالف شــهرى محمودآباد به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر 
اســت مالحظه مى گردد خواهان دادخواســتى را به طرفيت خوانده به خواســته فوق مطرح نموده كه پس از جرى 
تشــريفات به اين شــعبه ارجاع گرديده شــعبه با بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
با اســتعانت از خداوندمتعال به شــرح ذيل مبادرت به صدوررأى مى نمايد.((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى 
خواهان روح اله قاســمى ثانى ف بهزاد باوكالت مجيد بابكى به طرفيت خوانده فاطمه ســالمتى به خواســته مطالبه 
41850000 ريال اصل خواسته به انضمام مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل به شرح 
دادخواست تنظيمى بدين شرح كه وكيل خواهان اذعان داشته خوانده حسب يك فاكتور شماره 25-96/6/30 از 
خواهــان خريد نمــوده كه با مراجعه به خوانده از پرداخت دين امتناع مى نمايد لذا تقاضاى رســيدگى و محكوميت 
خوانــده را دارم خوانده نيز على رغم نشــر آگهى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و دفــاع  موثرى ننموده على 
اليحال شورا باتوجه به محتويات پرونده توجها به دادخواست تنظيمى تصوير مصدق سند عادى فاكتور شماره 25-

96/6/30 كه امضاى ذيل آن مصون از تعرض خوانده مانده و اين كه خوانده در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و 
دفاع موثرى ننموده لذا شورا با استصحاب بقاى دين دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد502-198-

503-519-522 ق آ د م و مــواد10-271و1301 ق مدنــى خوانده دعوا را به پرداخت 41850000 ريال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان اجراى حكم 
براساس شاخص بانك مركزى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه رياست قوه قضايى در حق خواهان محكوم و اعالم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روزپس از ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه سپس ظرف بيست روز پس از 

انقضاى مهلت فوق قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى محمودآباد است.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرى محمودآباد-محمد مظهرى

آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه آقاى/خانم محمود حكيمى داراى شناسنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 971201 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان طيبه مزجى به شناسنامه 146 در تاريخ 
96/6/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمود 
حكيمى – فرزند متوفى 2-زهرا حكيمى – فرزند متوفى 3- محبوبه حكيمى- فرزند متوفى 4-حبيبه حكيمى – فرزند 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف26501
تاريخ انتشار:1397/07/16

قاضى شورا شعبه 154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
خواهان عبدالواحد شه بخش دادخواستى بطرفيت سيدعلى و سيد امير رضا شعاع حسينى و محمد علم زاده 
و عبدالجليل مير بزرگ و عبدالغفور دانش پايه بخواسته وارد ثالث تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 17 دادگاه حقوقى ارجاع گرديده و به شماره 970343 ثبت و وقت رسيدگى براى 97/08/22 ساعت 8 
صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده عبدالغفور دانش پايه به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف26755
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
خواهــان آقايان صادق و ســيدعلى اكبر شــيرافكن (960690) و محمد رســول ناظرى مقــدم (961016)  
دادخواستى بطرفيت معصومه و بى بى سكينه و بى بى زهرا و فاطمه و بى بى هاجر و آستان قدس رضوى و محمد 
رســول ناظرى مقدم  بخواســته ابطال ســند و تقابل و اعالم بطالن شــرط ضمن عقد وكالت هاى 68972 و 68978 
بانضمام كليه خســارات دادرســى تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 17 دادگاه حقوقى ارجاع 
گرديده و به شــماره 960690 ثبت و وقت رســيدگى براى 97/08/23 ســاعت 8 صبح تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده فاطمه شــيرافكن به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال 
جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود. م.الف26757
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
خواهان امير حســين قناد دادخواســتى بطرفيت محمد على محمدى حاجى آقا بخواسته الزام به انجام تعهد و 
اثبات وقوع بيع تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 28 ارجاع گرديده و به شماره 970499 
ثبت و وقت رسيدگى براى 97/08/14 ساعت 9 صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به 

وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف26758
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 28مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه انصارى فرزند خداداد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430500612 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ســياوش يوســفى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/5/2 بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1- فاطمه  انصارى فرزند خداداد به ش ش 4320 همســر متوفى 2- حمداهللا يوســفى فرزند  
غالمرضــا بــه ش ش 2 پدر متوفى 3- كفايت عبدلى فرزند مير حبيب بــه ش ش 208 مادر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
خواهان احســان شاهين پور دادخواســتى بطرفيت محمد كاظم رحيميان بخواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه 
عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 28 ارجاع گرديده و به شماره 28/970650 ثبت و وقت رسيدگى براى 
97/08/26 ســاعت 9 صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف26759
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 28مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
آقاى/خانم محمد ساالرى نيا پيرو آگهى هاى منتشره قبلى در خصوص دعوى آقاى محمدرضا پيروى بطرفيت 
شــما بدينوســيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالســه 970103 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى بر پرداخت 
400/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه گرديده است لذا مراتب فوق طبق مواد 
9 و 118 و 119 قانــون اجــراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلــى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجرا گزارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر 

اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائيد. م.الف206760
تاريخ انتشار: 1397/07/16

 مدير دفتر شعبه 28 مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
خواهان 1- على حاج مندى دادخواستى بطرفيت 1- حسين خورشيدى 2- سيد مهدى جمال آبادى 3- مجتبى 
طاهرى  بخواسته الزام به تنظيم سند تقديم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 28 ارجاع گرديده و 
به شماره 970481 ثبت و وقت رسيدگى براى 97/08/26 ساعت 10 صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرائد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند 

چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف26761
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 28مجتمع امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم محمدرضا خدمتگذار ســاالنقوچ فرزند ولى 
محمد خواهان آقاى/خانم نيلوفر رحيمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم محمدرضا خدمتگزار ساالنقوچ به 
خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987587100522 شعبه 21 دادگاه 
خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/08/29 ساعت 08:00 
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 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.الف26901
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد


