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یمن: نیروهای مقاومت یمن در جدیدترین حمالت 
خود علیه مواضع متجاوزان در ساحل غربی موفق شدند با 
استفاده از پهپاد »قاصف ۱« پادگان عنبره را در این منطقه 
ه��دف قرار دهند. یک منبع یمن��ی اعالم کرد که پهپاد 
مذکور در این حمله توانس��ت اهداف مورد نظر نیروهای 
مقاوم��ت یمن را محقق کند. نیروهای مقاومت یمن هم 
چنین موفق شدند یک فروند قایق جنگی متجاوزان در 

ساحل میدی را هدف قرار داده و منهدم کنند.

افغانستان: شاه  محمود قریشی وزیر امور خارجه 
پاکس��تان در دیدار با »زلمی خلیل زاد« نماینده ویژه 
آمریکا در امور افغانستان گفت: کشورش از هیچ تالشی 
برای برق��راری صلح در افغانس��تان کوتاهی نمی کند. 
قریشی اظهار داشت: پاکستان به ایفای نقش برای حل 
مس��ئله افغانستان از طریق گفت و گوی سیاسی ادامه 
خواهد داد. پاکستان از هر اقدامی که به برقراری صلح 

پایدار در افغانستان کمک کند استقبال می کند.

ترکیه: وزیر دفاع ترکیه با اعالم خبر آغاز تمرینات 
نظامی مشترک با آمریکا، از هشدار آنکارا به واشنگتن 
درباره سنگرسازی های شبه نظامیان ُکرد در منبج خبر 
داد. حلوس��ی آکار اع��الم کرد که با هم��کاری آمریکا 
تمرینات مشترک گش��ت زنی و آموزش به نظامیان در 

شهر »منبج« واقع در شمال سوریه را آغاز کرده اند.

مصر: برخی منابع خبری از بازداشت »عبداهلل« پسر 
کوچک »محمد مرسی« رئیس جمهور عزل شده مصر خبر 
می دهند. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب 
مصر پس از س��رنگونی رژیم »حس��نی مبارک« بود که 
پس از یک سال ریاست  جمهوری در تابستان سال ۲۰۱۳ 
توسط ارتش این کشور به فرماندهی »عبدالفتاح السیسی« 

وزیر دفاع وقت مصر، از قدرت کنار گذاشته شد.

ذرهبین

روسیه تعیین مهلت را رد کرد
وزی��ر امور خارجه روس��یه با تعیین مهلت برای آغ��از فعالیت کمیته قانون 
اساسی سوریه مخالفت کرد و گفت: باید زمینه فراگیر شدن این کمیته را فراهم 

کرد و پس از تامین این مهم، کار آن آغاز شود.
 سرگئی الوروف گفت: نباید گفت که روسیه چه می خواهد و از چه چیزی 
خوش��ش می آید بلکه فراگیر بودن این نهاد مهم اس��ت. وی افزود: کار بر روی 
تش��کیل کمیته قانون اساسی سوریه در چارچوب روند مذاکرات صلح آستانه جریان 

دارد و در آن نمایندگان دولت سوریه و مخالفان دولت سوری شرکت دارند. 
الوروف ادامه داد: باید طیف وس��یعی از مخالفان سوری همان طور که در قطعنامه 
۲۲54 ش��ورای امنیت سازمان ملل پیش بینی ش��ده در این کمیته حضور یابند، تمام 
این اقدامات در چارچوب قطعنامه یاد شده و با کمک استفان دی میستورا نماینده ویژه 

دبیرکل سازمان ملل انجام می گیرد. 

غرب آسیا 
ماکرون دربند خشم مردم 

بحران های ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه هر روز بیش��تر می ش��ود چنانکه 
هزاران نفر از دانشجویان، بازنشستگان و کارکنان فرانسوی در اعتراض به اصالح 

نظام رفاهی فرانسه توسط دولت، به خیابان های پاریس خواهند آمد.
5 اتحادیه بزرگ کارگری فرانس��ه در راس��تای اعتراض به تغییر نظام رفاهی 
و قوانین بازنشس��تگی فرانس��ه که آن را ناقض عدالت اجتماعی می دانند، از مردم 
خواسته اند در این راهپیمایی شرکت کنند. این احتمال وجود دارد که ۱5 هزار پاریسی 

به خیابان ها بیایند. برخی از اتحادیه ها نسبت به موفقیت این اعتراض ها شک دارند.  
فیلیپ مارتینز - مدیر اتحادیه " س ژ ت" گفت: آوردن معترضان به سطح خیابان ها 
کار س��اده ای نخواهد بود، اما موفقیت اعتراضات کامال بستگی به شعار معترضان خواهد 
داش��ت. بازنشس��تگان معتقدند که قوانین جدید به کاهش حقوق و مزایای آنان منجر 

خواهد شد. 

سرخط 
فقط استقالل مشکل اسکاتلند را حل می کند

رهبر اس��کاتلند خطاب به هم حزبی های خود گفت که س��وءمدیریت دولت 
انگلیس در مذاکرات جدایی از اتحادیه اروپا لزوم اس��تقالل اسکاتلند را بیش از 

گذشته نشان داد. 
نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اس��کاتلند و رهبر حزب ناسیونال اسکاتلندی 
)SNP( گف��ت: عملکرد دول��ت انگلی��س در مذاکرات بریگزیت آش��فته، بدون 
مدیری��ت و کامال فاقد صالحیت ب��ود. وی گفت: به نظر من یک��ی از آخرین تلفات 
بریگزیت این خواهد بود که این کشور دیگر به عنوان یک شریک برابر نگریسته نخواهد 
ش��د. بریگزیت مش��کلی جدی برای اس��کاتلند است. تنها راه این اس��ت که این کشور 

مستقل شود و من بیش از گذشته متقاعد می شوم که این امر اتفاق خواهد افتاد. 
رهبر جریان ناسیونالیس��ت حاکم اس��کاتلند خواس��تار خویش��تنداری آن دسته از 

اعضای حزبش شد که به علت بریگزیت درخواست جدایی فوری از بریتانیا را دارند. 

چالش

بهپاسامالمقاومه
علیتتماج

نه تنها لبنان که این روزها جهان اسالم و تمام آزادی خواهان 
جهان در س��وگ و ماتم هستند. سوگ از دست دادن مادری که 
نه تنها مادر فرزندانش که مادر تمام آزادی خواهان و آزاداندیشان 
عصر حاضر است چنانکه نام او را ام القماومه نام نهادند. او دوشنبه 
به دیار حق ش��تافت تا پس از س��ال ها چش��م انتظاری در کنار 
فرزندانش آرام گیرد. مراسم تشییع پیکر آن مادر بر دوش مردم 
لبنان در سایه سکوت رسانه های جهان  در حالی برگزار شد که 
شاید اگر فردی با شرایط مشابه وی در یکی از جوامع غربی بود 
اکنون مجموعه ای از بیانیه ها و پیام تسلیت بود که برای درگذشت 
او منتشر می شد و شاید در سازمان ملل نام او ثبت می شد اما نه 

تنها در قبال او چنین نکردند بلکه با س��کوت رس��انه ای از کنار 
آن گذش��تند در حالی که همزمان با غوغاس��االری به موضوعی 

حاشیه ای نظیر مفقود شدن روزنامه نگار سعودی پرداختند. 
ش��اید دلیل این سکوت رس��انه ای  را بتوان با مروری بر 
زندگ��ی این مادر دریافت. او فرزند لبنان بود و درس آموخته 
فرهنگ مقاومت. او مادری بود که فرزندانش را با نام مقاومت 
و آزادگی در دامانش پرورش داد و حتی نوادگانش نیز از این 
کالس درس برخ��وردار س��اخت. او که در هیچ کالس حقوق 
بشر و نشست س��ازمان های بشردوستانه ش��رکت نکرده بود 
ام��ا مفهوم آزادی و آزادگی را به خوبی آموخته بود. او لحظه 
لحظه زندگی اش را صرف آموختن مقاومت به فرزندانش کرد 
و چ��ه خوب درس های مادر را آموختند و توانس��تد آزادی را 

برای سرزمین و مردمان سرزمین خود به ارمغان آورند. 
زمانی بود که ارتش صهیونیس��تی ب��دون هیچ توقفی به 
اش��غالگری و کش��تار می پردازد و حتی با کم��ک مهره های 
دس��ت نش��انده تا بیروت پی��ش رفت اما م��ردان مقاومت از 

جمله فرزن��دان ام المقاومه راه ایس��تادگی در پیش گرفتند 
و در اولین مرحله در س��ال ۲۰۰۰ دش��من را از سرزمینشان 
بیرون راندند و در س��ال ۲۰۰6 درس��ی فراموش نش��دنی به 
دش��من صهیونیس��تی دادند و خود را الگویی ساختند برای 

ملت فلسطین که حاصل آن پیروزی در سه جنگ غزه بود.
 آری فرزن��دان لبنان در حالی آن روزهای پیروزی را مرور 
می کنند که در هر برگی از آن دوران نام مادری می درخشد که 
شاید خود در میدان جنگ نبود اما فرزندانی در دامانش پرورش 
یافتند که سرنوشت جنگ را رقم زدند. و امروز در فراق آن مادر 
به سوگ نشسته اند. آری آن مادر کسی نبود جز مادر شهیدان 
مغنیه. »ام المقاومه« که عالوه بر عماد، دو فرزند دیگرش )جهاد 
و فواد( نیز به شهادت رس��یده بودند، دوشنبه دار فانی را وداع 
گفت. مراسم تشییع و خاکسپاری »ام عماد« با حضور قشرهای 

مختلف مردم لبنان بویژه هواداران مقاومت برگزار شد. 
آنان در این مراسم مادر مغنیه را »ام الشهدا« لقب دادند 
چراکه او به این مس��اله ایمان داش��ت که راه مقاومت نیازمند 

جانفش��انی و فداکاری اس��ت. عماد مغنیه مع��روف به »حاج 
رضوان« که معروفترین فرزند حاج فایز و ام عماد بود، در سال 
۲۰۰8 میالدی )۱۳86( در انفجاری در دمش��ق به ش��هادت 
رس��ید. ش��هیدان جهاد و فواد مغنیه دو فرزن��د دیگر آنها نیز 
س��ال ها پیش از آن در لبنان به ش��هادت رسیدند. همچنین 
فرزند عماد مغنیه )جهاد( در سال ۲۰۱5 میالدی براثر حمله 

رژیم صهیونیستی در قنیطره سوریه به شهادت رسید. 
آنها در حالی در مس��یر مقاومت به ش��هادت رسیدند که 
یک اصل مش��ترک را در وجودشان داشتند و آن بزرگ شدن 
در دام��ان مادری بود که فرهن��گ آزادی  و آزادگی را به آنها 
آموخ��ت و در راه آزادی و مقاوم��ت فرزندان��ش را به میدان 
فرستاد و شهادتشان را افتخار و تا آخرین نفس فریاد مقاومت 
سر داد. ش��اید رسانه های جهان در پوشش خبری درگذشت 
آن مادر راه س��کوت در پیش گرفتند اما قطعا تا ابد نامش در 
میان آزادی خواهان و آزاداندیشان ماندگار خواهد بود. روحت 

شاد و درود بر پیکر پاک و مطهرت ام المقاومه. 

یادداشت

دادنامه
پرونده كالسه 9709983657500039 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان كاشان (5 حقوقى سابق) تصميم 
نهايى شــماره 9709973657500828 خواهان خانم عصمت بهشتى لتحرى فرزند رمضان با وكالت خانم صديقه 
عرشــى نياسر فرزند ماشــااله به نشانى اصفهان كاشان كاشان لتحر ميدان شــهدا خيابان زيارت جنب مسجد امام 
حسن مجتبى ساختمان صبرى و خانم ليال عرشى نياسر فرزند ماشااله به نشانى اصفهان كاشان كاشان لتحر خيابان 
زيارت جنب مسجد امام حسن مجتبى (ع) ساختمان صبرى ، خوانده: آقاى اكبر حشمتى باقله فرزند محمد به نشانى ، 
خواسته: طالق به درخواست ، گردشكار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت 
به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى عصمت بهشتى لتحرى فرزند رمضان با وكالت صديقه و ليال 
عرشى نياسر فرزندان ماشاءاهللا از وكالى دادگسترى به طرفيت اكبر حشمتى باقله فرزند محمد داير بر درخواست 
طالق ازناحيه زوجه احراز شــرايط اعمال وكالت در طالق به جهت تحقق بند هشــتم (ترك زندگى خانوادگى از ناحيه 
زوج بدون عذر موجه با تشخيص دادگاه و يا غيبت 6 ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه) از شرايط ضمن عقد 
نكاح (عقد خارج الزم) مطابق مندرجات ســند رسمى نكاحيه به شماره ترتيب 1861مورخ 1364/7/27 دفترخانه 
شماره 59 كاشان و رابطه زوجيت دائمى طرفين محرز است و اين كه طالق مخصوص عقد دائم است نظر به محتويات 
پرونده و با مداقه در مفاد دادخواســت تقديمى از ســوى وكالى خواهان و احد از وكالى وى در جلســات دادرسى و 
رسيدگى دادگاه و مفاد اسناد و مدارك ارائه شده توسط خواهان و فتوكپى اوراق سند نكاحيه و مفاد دادنامه شماره 
723-880 مورخ 88/10/25 صادره از ســوى شــعبه 5 دادگاه حقوقى كاشــان كه حكايت از احراز ترك زندگى از 
ناحيه زوج و در نهايت صدور مجوز ثبت و اجراى عقد نكاح فرزند مشترك بنام زينب دارد و مفاد استشهاديه محلى 
پيوســت دادخواست حكايت از ترك زندگى مشترك بيش از 20 سال ازناحيه زوج دارد و مفاد تحقيقات محلى ناجا 
به تاريخ 97/2/17 و مفاد گزارش تحقيق محلى ناجا مبنى بر اينكه بيش از 20 سال پيش و در زمانى كه زوجه از 
زوج باردار بوده اســت زوج ترك زندگى مشــترك نموده و حاليه فرزند آنها حدود 30 سال سن دارد و خبرى از زوج 
در دسترس نيست و نظريه داوران مبنى بر اينكه زوجه اصرار بر طالق دارد و انصراف از خواسته نمى دهد و اصوال 
دسترسى به زوج حاصل نشده است و با عنايت به مفاد گواهى گواهان تعرفه شده از سوى زوجه در جلسه دادرسى 
مورخ 97/5/1 دادگاه و پاسخ استعالم به عمل  آمده از اداره ثبت احوال كاشان مبنى بر اينكه تاكنون واقعه وفات 
در ســامانه الكترونيكى به نام زوج از ســوى ثبت احوال به ثبت نرسيده است و اينكه خوانده با وصف ابالغ چندين 
بار اخطار قانونى (از طريق نشر آگهى در جرايد) اخطاريه به وى در هيچ يك از جلسات رسيدگى حاضر نشده است و 
اصوال دفاعى از خويش در برابر دعوى و خواسته خواهان به عمل نياورده است و دليل و مدركى كه حاكى از و يا دال 
بر بطالن ادعاى خواهان باشد ارائه نداده و به دست نيامده است و با كسب نظر از قاضى محترم مشاور و ضمن وارد 
و ثابت تشخيص دادن تقاضا و دعواى خواهان و احراز ترك زندگى مشترك و غيبت بيش از 6 ماه متوالى بدون عذر 
موجه از ناحيه زوج و تحقق تخلف زوج از بند 8 از شــرايط ضمن عقد نكاح و اين كه زن مى تواند با رعايت مقررات 
قانونى و شرايط طرفينى از دادگاه خواستار طالق شود و به استناد مواد 24و26و29و31و32و33و37و39 از قانون 
حمايت خانواده جديد و 1120 و 1257 و 1133 (تبصره آن) تا 1136 و 1138 تا 1145 (زوجه متولد 1334/9/1 
اســت و در ســن يائسگى قرار دارد و طالق از نوع زن يائسه و از قسم بائن است) و 1155 از قانون مدنى حكم بر 
احراز شرايط اعمال وكالت در طالق صادر و اعالم مى نمايد و زوجه حق دارد ظرف 6 ماه از تاريخ قطعيت يافتن اين 
راى يا ابالغ راى فرجامى و ضمن اخذ گواهى اصالت و قطعيت راى از شعبه دادگاه و با مراجعه به يكى از دفاتر رسمى 
ثبت طالق و با رعايت جهات شرعى و قانونى آن از سوى سردفتر محترم و در حضور و با نظارت سردفتر محترم و يا 
وكالتى كه براى وى ايجاد شده است خود را مطلقه نمايد و اين واقعه به ثبت برسد و عدم حضور زوج مانع اجرا و ثبت 
صيغه طالق نيست طرفين داراى يك فرزند مشترك بنام زينب هستند كه بالغ و رشيد و متاهل است زوجه مدخوله 
و البته يائســه اســت و پيرامون جهيزيه ادعايى ندارد و نيز پيرامون اجرت المثل ايام زوجيت و شرط نصف دارايى 
نيز ادعايى ندارد و اين موارد را بذل مى نمايد از مهريه (200 هزار تومان) به موجب سند نكاحيه 10 هزار تومان 
آن پرداخت شده است و از190 هزار تومان باقى مانده 2 هزار تومان آن از ناحيه زوجه بذل گرديد و در خصوص 
الباقى مهريه به ميزان 188 هزار تومان و نيز نفقه ايام زوجيت و نفقه معوقه و گذشته زوجه از تاريخ 1372/7/1 
زوجه خواهان آن است كه با توجه به سند رسمى نكاحيه و مفاد گواهى گواهان و نظريه مستند و مستدل كارشناس 
رســمى دادگســترى كه مصون از تعرض مانده است و ضمن احراز مديونيت زوج و استصحاب بقاى دين و با كسب 
نظر از قاضى محترم مشاور حكم بر محكوميت زوج به پرداخت 188 هزار تومان مهريه با لحاظ شاخص تناسب بانك 
مركزى (ســال عقد و ســال قبل دادخواست) و نيز پرداخت مبلغ 50 ميليون و 220 هزار تومان بابت نفقه گذشته 
زوجه از تاريخ 72/7/1 تا 97/6/31 (صدور حكم) در حق زوجه صادر و اعالم مى نمايد اين راى غيابى و بدوا ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان و النهايه ظرف بيست روز قابل فرجام خواهى در ديوان عالى كشور است.
رئيس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونــده: 9709985452100716 - بايگانى 970751- خواهان: لطيفه اريش فرزند عبدالعزيز ، 
خوانده: عبدالباسط اريش فرزند محمود مجهول المكان (بيگ محمد) نام پدر، خواسته: ثبت واقعه ازدواج ، خواهان 
خانــم لطيفه اريــش فرزند عبدالعزيز با وكالت خانم زهرا ملك زاده جوادى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى 
عبدالباســط اريش فرزند محمود (مجهول المكان) به خواســته ثبت واقعه ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالســه 9709985452100716 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/9/7 ســاعت 10/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/213
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونــده: 9509985452101110 - خواهــان: زهــرا قربانــى كالته فرزند حســين ، خوانده: رضا 
محمدزاده فرزند حسين  مجهول المكان، خواسته: طالق ، خواهان زهرا قربانى كالته دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى رضا محمدزاده (مجهول المكان) به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9509985452101110 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/9/17 ساعت 11/30 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 الف/214
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم اسعد سعادتى فرزند عبداله
خواهان: آقاى كامبيز ايلوئى به وكالت رامين قادرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى اســعد سعادتى به 
خواسته استرداد وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988797700865  شعبه 7 
شوراى حل اختالف شهرستان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ  1397/9/5 ساعت 10:00 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/الف:1470
كوردستان فرجى – مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
به آقاى / خانم ميالد مرادى فرزند توفيق شــكايتى در اين شــعبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9609988323800836 شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت و 
وقت  رســيدگى مورخ 1397/9/10 ساعت 10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 الف/1462
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالسه 961774 مدنى له محمدجواد اصغرى عليه1-عليرضا اصغرى ميرى2-حسنعلى 
اصغرى اميرى مبنى بر مطالبه اجرت المثل و خلع يد مشــاعى كه دو دانگ از شــش دانگ مشــاع از مل محكوم 
عليه عليرضا اصغرى واقع در بابلســر چمران 1(شــهيد بهشــتى1) كوچه شــهيد اصغرزاده بن بست سوم پالك 
18 به شــماره پالك هاى ثبتى 7300 فرعى از 7301 فرعى از 1 اصلى بخش 12 ثبت بابلســر توقيف گرديده 
براســاس سند مالكيت ارئه شــده دودانگ مشاع از شش دانگ دو قطعه زمين متصل به هم كه به صورت يك 
بــاب خانه در آمده به مســاحت 485/5 مترمربع پالك هــاى 7300 و 7301 فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت 
بابلســر به شــماره ثبت 45468 صفحه 166 دفتر جلد298 به  نام عليرضا اصغرى اميرى ف حســنعلى صادر 
گرديده با حدود اربعه:شــماال به طول 2/10 متر ديوار و12/50 متر به ديوار پالك 5821 فرعى شرقا اول به 
طول 19/70 متر به ديوار پالك 3731 فرعى دوم پخى اســت به طول 1 متر ســوم جنوب مجاور اســت به طول 
هاى 6 متر و 1/75 متر به ديوار پالك مرقوم چهارم به طول 4/60 متر درب وديوار به كوچه پنجم شمال مجاور 
اســت به طول 6/70 متر ديوار اســت به پالك 2380 فرعى ششــم به طول 50/5 متر به ديوار پالك مذكور 
جنوبا اول به طول 14 متر ديوار اســت به پالك 3725فرعى دوم به طول 1/70 متر ديوار اســت به باقيمانده 
پالك يك اصلى غربا الوبه طول 19/15 متر ديوار است به متصرفى هاشميان دوم به طول 1/90 متر و 3/70 
متــر و 4/55 متــر ديوار اســت به پــالك 5359 فرعى اعيانى هاى موجــود در عرصه پالك ثبتــى مورد ارزيابى 
عبارتند از:1-ســاختمانى مســكونى همكف و كف كرسى دار به مســاحت حدود130 مترمربع با قدمت بيش از 
30 ســال كه با مصالح بنايى ســاخته شده و سقف آن شيروانى با زيرســازى چوبى و پوشش ورق هاى حلبى،نما 
از اندود ســيمانى،درب ها و پنجره ها از نوع چوبى اســت2-بنايى همكف به مســاحت حدود 70مترمربع شامل 
اتاق و آشــپزخانه كه به عنوان ســوييت بوده و سقف آن شيروانى بازيرســازى چوبى و پوشش ورق ها آزبست 
ســيمانى (ايرانيت)،نما از اندود ســيمانى ،درب هاى چوبى و پنجره ها از نوع آلومينيوم است.دورتادور ملك با 
ديــوار بلوكــى محصــور گرديده و ملك با برى به طول 4/60 متر به كوچه بن بســت متصــل مى گردد كه عرض 
كوچه كمتر از 2/50 متر مى باشد حياط محوطه سازى شده از گل ها و گياهان تزيينى و چند اصله درخت با كف 
مفروش از موزاييك است.ملك داراى امتيازات آب و برق و گاز مى باشد براساس شرح متن گزارش و باتوجه 
به موقعيت و ارزش مكانى ملك و كيفيت منطقه اى،نوع كاربرى،نحوه اســتقرار،ميزان مساحت،شــكل هندسى 
و قواره زمين،قدمت بنا،نوع ســاخت،ميزان بر و عرض كوچه موجود و لحاظ كليه عوامل موثر در ارزيابى،ارزش 
دو دانگ از شــش دانگ ملك به شــماره ثبتى 7300 فرعى و 7301 فرعى از 1 اصلى بخش 12 ثبت بابلســر 
اعــم از عرصــه واعيان با كليــه امتيازات،متعلقات و بدون احتســاب ديون و بازداشــتى هــاى قبلى،مجموعا به 
مبلــغ 1,250,000,000 ريال(يك ميليارد و دويســت و پنج ميليــون ريال)تعيين و اعالم مى گردد كه در تاريخ 
97/8/6 روز يكشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى به فروش 
خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.

برنــده مزايــده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا جهت كســب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناســى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى 

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

آگهى احضار متهم
در خصوص شــكايت اميرحســين روســتا بيجى در پرونده به كالســه 961092 متهم يوسف اسدى متهم 
است به قدرت نمايى با سالح سرد و توهين از طريق استعمال الفاظ ركيك موضوع شكايت شاكى فوق كه تحت 
تعقيــب مى باشــد ، بــا عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجــراى مواد 174 قانون 
آيين دادرسى مصوب 1392  مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف مهلت يك ماه 
از تاريخ انتشــار در دادگاه حاضر گردد . بديهى اســت در صورت عدم حضور نامبرده ،مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-هادى جعفرى

دادنامه
پرونده:3/71/97 ش ح دادنامه:574-97/7/10 خواهان:بانك سينا با مديريت عسگر عزيزى با وكالت 
شعله شجاع شفيعى خواندگان:مارال مويدى موفق ف محمدعلى2-سيده رقيه فرداد3-محمدعلى مويدى موفق 
ف اســماعيل ((رأى شورا)):درخصوص دعوى بانك ســينا بامديريت عسگر عزيزى و وكالت شعله شجاع شفيعى 
بــه طرفيــت مارال مويدى موفق ف محمدعلى ، ســيده رقيه فــرداد و محمدعلى مويدى موفق ف اســماعيل به 
خواســته مطالبه وجه به مبلغ هشــتادوپنج ميليون ريال (85,000,000) با احتســاب مطلق خسارات قانونى من 
جمله هزينه دادرســى و تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل مســتند به يك فقره ســفته به شــماره خزانه دارى كل 
0291101 لذا شــورا با مالحظه و بررســى مجموع اوراق و محتويات پرونده از آن جايى كه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى وقت دادرســى در جلســه حضور نداشــته و اليحه دفاعيه اى نيز در جهت رد ادعاى خواهان ارائه 
ننموده بنابراين شورا اشتغال ذمه خواندگان را استصحاب و در اجراى ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و با 
استناد به مواد307و249 ق تجارت و مواد 198-519-522 ق آ د م و حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
بــه پرداخــت هشــتادوپنج ميليون ريــال(85,000,000 ريال)از باب اصل خواســته و پرداخت يــك ميليون و 
دويست ونودوهفت هزاروپانصد ريال(1,297,500) بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ثبت 
دادخواست(97/2/30) تا روز اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا سپس ظرف بيست روز 

ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-سيد داود موسوى

ابالغيه
ش ابالغنامه:9710102073301705 ش بايگانى شــعبه:970261 ابالغ شونده حقيقى:مهدى قنبرى 
ف على –مجهول المكان تاريخ حضور:97/8/29 ســاعت حضور:9 درخصوص دعوى رضا عباسى به طرفيت شما 
مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى موتورسيكلت و مطالبه خسارات دادرسى در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
در اين شعبه حاضر شويد.اين ابالغنامه براى شما به سامانه ابالغ ارسال گرديده است.* به سامانه ابالغ مراجعه 
كنيد و با اســتفاده از شناســه و رمز كاربرى خود اطالعات اين ابالغيه و پيوست هاى آن را از قسمت « دريافت 
با شــماره» با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد.*چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام،به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و 
در صورت عدم دسترســى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد. * عدم مراجعه به  منزله اســتنكاف از 

قبول اوراق قضايى بوده و ابالغ محسوب مى شود.م/الف
شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت سجاد حيدرى على آباد فرزند على به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430500600 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان على حيدرى على آباد در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1394/12/2 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به :1- محمد على حيدرى على آباد فرزند على بــه ش ش 1193 فرزند متوفى 2- ذاكر 
حيدرى فرزند على به ش ش 20 فرزند متوفى 3- سجاد حيدرى على آباد فرزند على به ش ش 11 فرزند متوفى 
4- جيران حيدرى على آباد فرزند على به ش ش 1191 فرزند متوفى 5- گوهر حيدرى على آباد فرزند على به ش 
ش 1192 فرزند متوفى 6- دلبر حيدرى على آباد فرزند على به ش ش 21 فرزند متوفى 7- مريم حيدرى على آباد 
فرزند على به ش ش 1194 فرزند متوفى 8- فاطمه حيدرى على آباد فرزند على به ش ش 1194 فرزند متوفى 
9- زينــب حيــدرى على آباد فرزند على بــه ش ش 1117 فرزند متوفى 10- زهرا حيدرى على آباد فرزند على به 
ش ش 1118 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر 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

دادنامه
پرونده:14/95/500 دادنامه:108-96/2/30 خواهان:بانك قرض الحسنه رسالت مازندران باوكالت 
احمد آقايى وركى و داود اصغرى آقمشهدى خواندگان:1-على اصغر زارعى2-محمود زارعى اسفندانى-مجهول 
المكان2-اسداله رئيسيان ((رأى شورا)): درخصوص دعواى بانك قرض الحسنه رسالت مازندران به مديريت 
عليرضا يزدان پناه با وكالت 1-احمد آقايى وركى 2-داود اصغرى آقمشهدى به طرفيت1-على اصغر زارعى2-
محمود زارعى اسفندانى2-اســداله رئيسيان به خواســته مطالبه تضامنى 25,000,000 ريال با احتساب كليه 
خســارات قانونى و خســارت تاخير تاديه به خواهان حسب مفاد دادخواست قرارداد تسهيالت فى مابين و ساير 
محتويــات و منضمات دادخواســت اعالم نمود كه خوانــده رديف اول به  موجب قرارداد شــماره 1543527-

94/3/5 از تســهيالت اعطايى آن موسســه با ضمانت خواندگان رديف دوم و ســوم اســتفاده نمودند لكن نام 
بــردگان هيچ  گونه اقدامى جهت تاديه ديون خويــش ننمودند خواندگان نيز على رغم ابالغ قانونى در هيچ يك 
از جلســات دادرســى حاضر نشدند و اليحه دفاعيه اى نيز ارائه ننمودند لذا دعواى خواهان را از هرگونه ايراد 
و دفاعــى مصون داشــتند بنابراين باتوجه به محتويــات پرونده و مالحظه قرارداد تســهيالت فى مابين طرفين 
دعــوى، دعواى خواهان  وارد تشــخيص و به اســتناد 10و1284و1301 ق مدنى مــاده 403 ق تجارت و مواد 
198-515-522 ق آ د م م صــوب 79 و اســتصحاب بقاى دين خواهــان حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
به  پرداخت 136,000,000 ريال اصل خواســته و 1,770,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل برابر 
تعرفه مقرر قانونى و هزينه نشر آگهى به مبلغ 250,000 ريال و خسارت تاخير تاديه به ماخذ 12درصد نسبت 
به اصل خواســته از زمان تقديم دادخواســت از تاريخ 95/11/24 تا زمان اجــراى كامل حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و بيست 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى-بيگلرنيا

اجراييه
ش پ :4/96/135 محكوم له: موسسه اعتبارى كارسازان آينده با وكالت الهه رسوليان محكوم عليهم:1-

عبداله كاظمى 2-اكبر شــجرى 3-امان بخش ايمانى –مجهول المكان به موجب رأى 791-96/10/25 شــعبه 
چهارم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى 200,000,000 
ريال اصل خواســته و 3,570,000 ريال هزينه دادرســى و 6,000,000 ريال حق الوكاله خواهان و خســارت 
تاخير تاديه با رعايت تناســب شــاخص ساالنه اعالمى كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد به اصل خواسته از 
زمان اقامه دعوا 96/3/2 تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون 
شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقــع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

اجراييه
ش پ :960052 محكوم له: بهاره فالح نيا ف غالمحسن محكوم عليهم:-شركت بازرگانى تجهيزات پزشكى 
بيتا مهر ســپيد 2-صديقه افشــارى –مجهول المــكان به موجــب رأى 9709972073300240 -97/4/31 
شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكــوم عليه محكوم اند به پرداخــت تضامنى مبلغ 
30,000,000 ريال اصل خواســته و 1,670,000 يال هزينه دادســى و خسارت تاخى تاديه از تاريخ سررسيد 
تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان و نيم 
عشــر دولتى. تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم ليال غضنفرى دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت 1-حميد شعبانى 2-محمد كريمى 
ف اسفنديار تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كلساه 970412 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
دوشــنبه 97/9/5 ســاعت 10 صبح در شعبه هشتم شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانم حوريه ديان ســوركى ف على به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970281 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ربابه هاشمى ف على گدا ش ش 
5 صادره ســارى در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-على ديان ســوركى ف على اكبر ش ش 100  همســر متوفى2-سارا ش م 2080565591   3-حسين ش 
ش 269   4-رضــا ش ش 2080592467   5-حوريــه ش ش 620 همگى ديان ســوركى ف على –فرزندان 
متوفــى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/112
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه مهدوى ف عزت اله ش ش 369 صادره محمودآباد به استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت 
و تصوير شناســنامه ورثه درخواستى ســاكن محمودآباد تقديم اين شورا  نموده چنين اشعار داشته كه يوسف 
احســانى ش ش 735 در تاريخ 91/5/17 در شهرســتان محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-مهدى ش ش 5000180607    2-رضا ش ش 5000032551   3-فاطمه زهرا 
ش ش 5000077921   همگى احسانى ف يوسف-فرزندان متوفى4-فاطمه مهدوى ف عزت اله ش ش 369 
همســر متوفى5-رقيه بشــكار ف محمد ش ش 293 مادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ش بايگانــى شــعبه:970075 اجراى احكام مدنى بابل درنظر دارد جهت وصــول محكوم به و هزينه هاى 
اجرايــى نســبت به فروش اموال متعلق بــه محكوم عليه قنادى كاكتوس در حق محمد صفرپور مياندســته روز 
شــنبه 97/8/12 ســاعت 11 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد. كارشــناس ارزش 
دو دستگاه ويترين استيل شيشه اى جهت نگه دارى شرينيى خشك و از كارخانه كول ايكس ودر ابعاد هشتاد 
در يك متر و سى و پنج و يك متر وهشتاد سانتى متر داراى اسكلت فلزى با ورق گالوانيزه و روكش استيل را 
هركدم 23000000 ريال جمعا 46000000 ريال و دويخچال ويترينى ( بدون كمپرســور) كه فقط جهت نگه 
دارى شــيرينى خشك اســتفاده مى گردد ، هركدام 21000000 ريال جمعا 42000000 ريال برآورد  نموده 
اســت.مزايده از قيمت پايه كارشناســى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشــنهادى فروخته خواهد شد . برنده 
مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت 
انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط خواهد شــد.ضمنا هرگونه هزينه 

بعدى برعهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

آگهى ابالغ دادنامه به مجهول المكان ها ميالد ذبيحيان-نعمت مومنى-صمد ذبيحيان
 پرونــده كالســه:9709981110500120 ش بايگانــى شــعبه:970122 خواهان:مجتبــى حبيب زاده 
مرزونــى ف خليــل باوكالت شــاهين ناجــى ف يداله به نشــانى بابــل-خ مــدرس ســردمخ خواندگان:1-ميالد 
ذبيحيان2-صمــد ذبيحيان3-نعمت مومنى ف محمدرضا همگى مجهول المكان ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى 
مجتبــى حبيــب زاده مرزونى ف خليل با وكالت شــاهين ناجى بــه طرفيت خواندگان1-صمــد ذبيحيان2-ميالد 
ذبيحيان3-نعمت مومنى ف محمدرضا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 10,000,000,000 ريال به اســتناد يك 
فقره چك به شــماره 75211-92/10/30 عهده بانك صادرات شعبه شهيد بزاز بابل صادره از سوى  خوانده 
رديف ســوم(نعمت ومنــى) و با ضمانت خواندگان ديگر نظر به مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات ابرازى 
خواهان كه داللت بر استقرار دين به ميزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندان داشته و بقاى اصول و مستندات 
مذكــور در يــد خواهان قرينه بر اســتحقاق وى در طلب وجه مزبور و اســتمرار دين بر ذمــه خواندگان دارد و 
خواندگان نيز نســبت به دعوى مطروحه وم ستندات ابرازى دفاع و ايراد موجه و محكمه پسند به عمل نياورده 
اند لذا دادگاه با تمســك به اصل اســتصحاب و به اســتناد ماده 198 ق آ د م دعوى مطروحه را صحيح و ثابت 
تشــخيص و خواندگان را به پرداخت تضامنى مبلغ 10,000,000,000 ريال بابت اصل خواســته و1,380,000 
ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل از باب تسبيب در حق خواهان دعوى محكوم مى نمايدو نيز خواندگان 
به پرداخت تضامنى مبلغى بابت حق الوكاله و خسارت تاخيرتاديه از زمان سررسيد مستند مزبور تا زمان اجراى 
حكم در حق خواهان محكوم كه دايره اجراى احكام مكلف به محاســبه و وصول از محكوم عليهم مى باشــد.رأى 
صادره غيابى وظرف بيســت روز بعد از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى 

رد محاكم تجديدنظر مركز استان مى باشد.م/الف
شعبه 5 دادگاه عومى حقوقى بابل-كمال الدين قاسمى

 آگهى مزايده اموال منقول 
به موجب پرونده كالسه 970199 له محسن شهركى عليه محمد زاهدى نصب واحد جهت وصول محكوم 
بــه و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به شــخص ثالث ناديا چوپانى به مبلــغ 2,400,000,000 
ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز يكشــنبه 97/8/13  از ســاعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل 
دفتر شــعبه اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه 
باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ 
و مابقــى بايــد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 
10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. مال مورد مزيده عبارت اســت از: ملك واقع در باغ 
ســنگ كوچه ولى عصر 6 پالك 18 طبقه دوم مى باشــد شــش دانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان مسكونى 
متعلق به شــخص ثالث ناديا چوپانى و مســاحت آن 139/62 مترمربع اســت كه به ميزان 3/67 مترمربع آن 
تراس مى باشــد به انضمام انبارى قطعه چهار تفكيكى به مســاحت 7/37 مترمربع با قدرالسهم از عرصه بوده 
است.اسكلت ساختمان بتن آرمه،نماى اصلى سنگ و تعداد واحدهاى آن چهار واحد مسكونى در چهار طبقه باالى 
همكف مى باشــد.واحد مســكونى فوق داراى هال و پذيرايى با كف سراميك و آشپزخانه اپن با كف سراميك و 
ديوارهاى كاشى كارى و كابينت چوبى و تراس و نيز 3 اتاق خواب با كف پاركت مى باشد.سرويس هاى تواليت 
و دستشــويى و حمام مســتقل است .ديوار و سقف هاى هال و پذيرايى سفيدكارى با گچ و نماى ديوارهاى اتاق 
هاى خواب كاغذديوارى است .ملك داراى محدوديت رهن به نفع صندوق تامين به مبلغ 340,000,000 ريال 
به مدت 15 سال مى باشد.ارزش شش دانگ ملك اعم از عرصه و اعيان به ميزان 2,400,000,000 ريال مى 

باشد كه  به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد..م/الف
مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى- اكبرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پرستو رستمى فرزند حشمت
خواهان آقاى / خانم منير ســلطانى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم پرســتو رستمى به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988609100205 شعبه 11 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 15/00 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 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/6936
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كيانوش خسروى
آقاى ارسالن درويشى شكايتى مبنى بر ايراد صدمه بدنى عمدى عليه شما مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609988323300814 شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/27 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/1450
(مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت سعيد كريمى و غيره بر عليه هيژامارابى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى منجر به شكستگى مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988323300608 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/10 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/1451
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / محمد رضا احمدى فرزند سيف اله
شاكى آقاى على اشرف نجفيان مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988328700061 
شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/26 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 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 ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1452
(مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق

                         
آگهى حصر وراثت

آقاى ايوب رمضان نژاد سيكارودى ف شعبانعلى به شرح درخواستى كه به شماره 2/265/97 ش ح اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان حاج شعبانعلى 
رمضان نژاد ســيكارودى ف حســين ش ش 304 صادره لنگرود در تاريخ 97/6/15 بدرود زندگى گفته، ورثه 
حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-صــادق ش ش 3 كدملــى 2219668134   2-احترام ش ش 
455 كدملــى 2218731169   3-حســين ش ش و كدملــى 2219139018   4-ايــوب ش ش 502كدملى 
2218731630   5-ســاره خواتــون ش ش 736 كدملــى 2218733942   6- محتــرم ش ش 549 كدملى 
2218732106  همگى رمضان نژاد سيكارودى صادره تنكابن-فرزندان متوفى 7- سكينه محمدى درياسرى 
ش ش 8 كدملى 2219642313 صادره تنكابن همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش نشتا

گروه فرادید  ویژه با تحرکات آل خلیفه گ�زارش  همزمان 
برای برگزاری انتخاباتی نمایشی، علمای بحرین در 
بیانیه ای هشدار دادند مشارکت در انتخابات پارلمانی 
و شورا های شهر این کشور، مشارکت در ظلمی است 

که رژیم آل خلیفه بر ملت بحرین روا می دارد.
علمای بحرین در بیانیه ای درباره ش��رکت در 
انتخابات پارلمانی و شورا های شهر این کشور هشدار 
دادند. آن ها اعالم کردند: مشارکت در انتخابات به 
هر نحوی مش��ارکت در ظلمی اس��ت که بر ملت 
بحرین می رود. توجیهات و دلیل تراشی های واهی 
ک��ه بعضی برای توجیه مشارکتش��ان در انتخابات 

می آورند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم ظالم بحرین 
بر س��لب حقوق ملت و نمایندگان حقیقی آن و کنار 

گذاشتن اکثریت سیاسی کش��ور مصر بوده و بر این 
گمان است که مادامی که از حمایت آمریکا و انگلیس 
برخوردار است می تواند بر دیکتاتوری خود ادامه دهد. 
ای��ن رژیم ملت را - چه ش��یعه چه س��نی - هیچ و 
بی ارزش و بی اثر فرض کرده است. این نوعی وابستگی 
به بیگانه و قلدری است که در طول تاریخ ثابت شده 

به زوال خواهد رفت و این اراده ملت های آزاده اس��ت 
ک��ه در پایان به پیروزی خواهد رس��ید. اما این رژیم 

نمی خواهد که از تاریخ و سنن آن درس بگیرد.
علمای بحرین اعالم کردن��د: انتخابات صوری و 
تقلب��ی بحرین دیگر نمی تواند کس��ی را در این عالم 
بفریبد و عقلیت عقب مانده حاکم بر کشور چیزی جز 

کشاندن بیشتر کشور به بحران ندارد و اگر تغییر نکند 
هرگز کشور را از بحران هایش نخواهد رهاند. مشارکت 
در این انتخابات به معنای مش��ارکت در ظلم و آزار و 

اذیتی است که بر ملت مسلمان بحرین می رود.
این بیانیه می افزاید: »ما در اینجا از باب تذکر 
هش��دار می دهیم ک��ه نکند فرد مومن��ی در ظلم 
ب��ر برادران م��ورد ظلمش به ه��ر صورتی و به هر 
درجه ای شریک گردد، این از باب تذکر است اگر نه 
به آگاهی و بیداری ضمیر ملت اعتماد داریم، که از 
اینکه درد و رنج زندانیان و ایثارگران بیشتر گردد 
س��رباز می زنند، ایثارگرانی که می خواهند قضیه و 
رنج هایشان نادیده گرفته شود، قضیه ای که قضیه 
کل وطن مجروح ما اس��ت. کسانی که عظیم ترین 
جانفش��انی ها را در راه حف��ظ و حمایت از دین و 

حقوق کل شهروندان به نمایش گذارده اند.

علم��ای بحرین��ی در پای��ان متذکر ش��ده اند: 
توجیه��ات و دلیل تراش��ی های واه��ی که بعضی 
برای توجیه مشارکتش��ان در انتخابات می آورند به 
هیچ وجه قابل قبول نیست، هیچ کسی جز خودشان 
را با این توجیهات نمی توانند بفریبند. ملت بحرین 
در مطالبه خواسته هایش ثابت قدم است و در این 
راه کوتاه نخواهد آمد، خسته و تسلیم نخواهد شد 
م��ردم بحرین تاکید دارند که آل خلیفه با برگزاری 
این انتخابات به دنبال القا دموکراس��ی اس��ت تا از 
فش��ارهای حقوق بش��ری کاس��ته و از سوی دیگر 
س��رکوب مردم را به بهانه های جدید تشدید کند. 
آنها تاکید دارند که تا زمانی که جریان های مردمی 
در انتخابات حق شرکت نداشته باشند این انتخابات 
تشریفاتی بوده و هرگز حاضر به مشارکت در چنین 

انتخاباتی نخواهند بود. 

علما خواستار ادامه مقاومت در برابر رژیم بحرین شدند

 حضور در انتخابات
  مشارکت در ظلم های آل خلیفه


