اخبار

گمانهزني کاربران شبکههاي اجتماعي از احتمال هالکت يا زخميشدن محمدبن سلمان حکايت دارد

سازمان اطالعات ترکیه از
طرحریزی ترور اردوغان خبر داد

ســازمان اطالعــات ترکیــه ()MiT
مدعی اســت افراد ناشناس برای حمله
به «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور
این کشــور ،طرحــی را آمــاده کرده
بودند .شــبکه «تی .آر .تــی ».به نقل
از منابعی در ســازمان اطالعات ترکیه
گزارش داد که دستگاههای امنیتی این
کشــور با همکاری دولتهــای بالکان
مشــغول بررســی گزارشهای مبنی
بر آمادهســازی ســوء قصد علیه جان
اردوغان هســتند .به گزارش فارس به
نقل از اسپوتنیک،اطالعات مربوط به این
حمله احتمالی ،در آســتانه سفر اردوغان
به منطقه بالکان و کشــور «بوســنی و
هرزگوین» در روز یکشــنبه ،منتشــر
شده اســت .بکر بوزداغ نیز در یک پیام
توئیتری ضمن تایید برنامهریزیها برای
ترور اردوغان ،نوشــت :میدانیم برخی
حلقههــای (قدرت) از اینکــه ما چنین
رهبر قدرتمندی داریم نگران هســتند و
قصد قتل او را دارند .گزارشهای متقنی
درباره حمالت برنامهریزی شده علیه او
داریم.

لندن :اسکاتلند به دنبال
تفکیک بریتانیا است

«ترزا می» نخســت وزیر بریتانیا ضمن
انتقاد از مخالفت «نیکوال اســترجون»
وزیر اول اســکاتلند با برگزیت (خروج
بریتانیــا از اتحادیه اروپــا) گفت وی به
دنبــال منفک کردن بریتانیا اســت .به
گزارش فارس به نقل از روزنامه تلگراف،
خانم می گفته است ،تنها هدف وزیر اول
اسکاتلند در مخالفت با الیحه برگزیت
تقســیم کردن بریتانیا و مستقل کردن
اســکاتلند اســت .می تاکید کرد همه
سیاســیون بریتانیا باید از الیحه خروج
این کشور از اتحادیه اروپا حمایت کنند.
سازمان ملل :قبل از آن که دیر شود
غزه را نجات دهید!

دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان
ملل «اوچا» از کشــورهای حامی مالی
فلســطین و جامعه بین الملل خواست
قبــل از این که دیر شــود برای نجات
غزه و لغــو فوری محاصره این شــهر
تالش کنند .به گزارش ایسنا ،به نقل از
مرکز اطالع رسانی فلسطین« ،اوچا» در
گزارشی نسبت به فروپاشی بخشهای
حیاتی در نوار غزه به ویژه زیرساختها و

گــروه جهان:شــامگاه  21آوريل بود
کــه برخي فعــاالن فضــاي مجازي
قطري و ســعودي از وقوع تيراندازي
در نزديکي کاخ پادشــاه ســعودي در
منطقه «الخزامي» واقع در شهر رياض
خبر دادند که براي ساعتها ادامه پيدا
کرد و فيلمهايــي از اين رخداد نيز در
شــبکههاي اجتماعي پخش شد و در
همان زمان بود که برخي از رســانهها
از احتمال کودتاي برخي از شاهزادگان
ســعودي و تالش آنها بــراي ترور
«محمــد بــن ســلمان» ،وليعهــد
عربستان ســعودي خبر دادند و برخي
ديگر نيــز ،آن را يک عمليات پيچيده
امنيتي طراحيشده از سوي رزمندگان
يمني در پاســخ به جنايات آلسعود در
يمن ذکر کردند.
به گــزارش فــارس،از همــان زمان
بود کــه حضور وليعهد عربســتان در
انظار عموميکمرنگ شــد و رسانهها
گزارشات و ســؤاالتي را در خصوص
وضعيت وي منتشر کردند.
اخيراً نيز بعــد از آنکه يک خبرگزاري
آفريقايي از ديدار «محمد بن سلمان»
وليعهد عربستان با نخستوزير اتيوپي
خبر داد و رســانههاي سعودي به هيچ
عنوان به اين قضيه نپرداختند ،شــک
و شــبههها در ميان کاربران توييتري
در خصــوص غيبت طوالنــي وليعهد
عربستان بيشتر از قبل شد.
کاربــران توييتــري همچنيــن بــه
دستگيري فعاالن سياسي حقوق زنان
در عربســتان اشــاره کردند و سپس
سؤاالتي را درباره غيبت و عدم کنترل
بن ســلمان بر اوضاع کشورش مطرح
کردند.
«کريســتين ديــوان» در يــک پيام
توييتري نوشــت« :اين بيانيه وزارت
کشور عربستان که فعاالن دستگيرشده
زنان را بعنوان «بنيادهاي مذهبي و ملي
تخطيکار» معرفي کرده مرهميبراي
هر آنکسي است که اين توهم را دارد
که مســير ملي جديد عربستان ليبرال
اســت»« .کريســتين اولريچسن» از
ديگر کاربران اينترنتي با اشاره به پيام

وليعهد سعودي در دسترس نيست!

توييتري ديوان ،به قضيه غيبت محمد
بن سلمان اشــاره کرد و نوشت « :آيا
محمد بن سلمان هنوز مسئوليت دارد؟
آيا کنترل قدرت را از دست داده است؟
او کجاست؟»
عربســتان ســعودي از ابتــداي ماه
مبارک رمضــان شــماري از فعاالن
فضاي مجازي و مخالفان عاديسازي
روابط با رژيم صهيونيستي را به اتهام
جاسوسي و افشاي اطالعات محرمانه
بازداشت کرده است.
دولت سعودي گفته اين افراد با هدف
«ضربه زدن به دين و عقيده و کشور»
جاسوســي ميکردهاند و مزدور عوامل
بيگانه بودهاند.
«جرد نانمن» استاد روابط بينالملل و
مطالعات خليجفارس در دانشگاه «جرج
تاون» قطر در يــک پيام توييتري در
پاســخ به پيام ديوان به شبهات درباره
عدم حضور وليعهد عربستان اشاره کرد
و نوشت« :سؤال خوبي است .چندين
هفته است که او مشاهده نشده است-و
تصاويري که اخيراً از وي با السيسي،
محمــد بن زايد و ملــک حمد پخش
شده است ممکن اســت به هر زماني

در سال گذشته اختصاص داشته باشد.
وي در هيچ يک از مراسمات رمضان
حضور نداشته است و اين بسيار عجيب
است».
يکي ديگــر از کاربران توييتري به نام
«تئودور کاراســيک» نيز درباره غيبت
وليعهد عربســتان و بيانيه تند وزارت
کشور عربستان نوشــت« :به واسطه
غيبت محمد بن ســلمان ،رخدادهاي
بزرگتــري در جريان اســت .به لحن
وزارت کشور (عربستان) توجه کنيد».
يکي ديگر از کاربران نيز پيام مشابهي
را منتشــر کرد و در شــبکه اجتماعي
توييتر در پاسخ به اظهارات اولريچسن
نوشت« :بســيار سؤاالت مهميمطرح
کردي .چند روز اســت که هيچ خبري
از او شنيده و مشاهده نشده است».
چندي پيش نيز شبکه قطري الجزيره
با اشاره به دســتگيري فعاالن حقوق
بشر در عربســتان نوشت« :محمد بن
سلمان» وليعهد فعال مفقود سعودي
از زمان به قدرت رسيدن ،در هر محفل
و بزميو در هر مصاحبه با رسانهاي چه
داخلي چه خارجــي ،داعيه اصطالح و
تغيير در اين کشور محافظهکار و سلفي

را داشته است ولي بازداشت اين افراد
نشان داد که به سمت استبداد در حال
حرکت است تا ايجاد اصالحات».
اينها تنهــا بخشهايــي از پيامهاي
کاربــران در فضاي مجازي بود که به
شايعات درباره غيبت وليعهد عربستان
دامــن ميزنــد و همچنان ســؤاالت
و شــبهات کاربران توييتــري درباره
وضعيت بن ســلمان بدون پاسخ باقي
مانــده اســت و محل دقيــق وليعهد
سعودي درهالهاي از ابهام است.
بازداشــت مخالفان عاديســازي
روابط بــا رژيــم صهيونيســتي در
عربستان

در عين حال،عربســتان سعودي شنبه
اعالم کرد که شــماري از شهروندان
اين کشور را به جرم جاسوسي بازداشت
کرده است.
رســانههاي ســعودي گزارش کردند
کــه وزارت کشــور ســعودي طــي
عملياتي موفق شــده اســت «عزيزة
اليوسف»« ،لجين الهذلول»« ،ابراهيم
المديميغ»« ،إيمــان النفجان»« ،عبد
العزيز المشعل» و «محمد الربيعة» را
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به اتهام جاسوسي براي سرويسهاي
اطالعاتي مشکوک دستگير کند.
دولت سعودي گفته اين افراد با هدف
«ضربه زدن به دين و عقيده و کشور»
جاسوســي ميکردهاند و مزدور عوامل
بيگانه بودهاند.
گفته ميشــود عمليات براي بازداشت
اين افراد از ابتداي ماه مبارک رمضان
شروع شده است.
سازمان ديدبان حقوق بشر در واکنش
به اين بازداشتها ،اعالم کرد که اين
افراد فعاالن حقوق بشــري بوده و در
حمايت و دفاع از حقــوق زن فعاليت
داشتهاند.
به گزارش شــبکه بيبيســي عربي،
اين ســازمان در بيانيهاي که به دنبال
بازداشــت اين افراد صادر کرده ،تأکيد
ميکند که ديوان پادشــاهي سعودي
دقيقا همان روزي کــه فرمان آزادي
رانندگي زنان صادر شــده ،با فعاالن
برجســته حقوق بشري به آنها درباره
پيامــد اظهاراتشــان در شــبکههاي
اجتماعي و رسانهاي هشدار داده است.
خبرگزاري رسميسعودي (واس) درباره
بازداشــت اين افراد نوشت« ،اين افراد
اقدام به جذب اشــخاصي کردهاند که
در مکانهاي حســاس دولتي مشغول
به فعاليت بودنــد و به عناصر مخالف
[عربســتان سعودي] در خارج با هدف
ضربه زدن به امنيــت ،ثبات و امنيت
اجتماعي کشور کمک مالي کردهاند».
اين ســومين مــوج بازداشــتيها در
عربســتان سعودي به شــمار ميرود
که بعد از بازداشــت مبلغان مذهبي و
شاهزادگان و وزرا به اتهام فساد مالي
و رشوه ،گريبان فعاالن حقوق بشري
و مخالفان عاديسازي روابط با رژيم
اشغالگر قدس گرفته است.
شبکه الجزيره قطر با اشاره بازداشتهاي
اخير در عربســتان سعودي ،با تکذيب
روايت رسميســعودي اعالم کرد که
اين افراد به اين دليل بازداشت شدهاند
که در شــبکههاي مجازي به شــدت
مخالف عاديسازي روابط عربستان با
اسرائيل هستند.

طی دیداری صورت گرفت

تأکید العبادی و صدر بر ضرورت مشارکت تمام گروهها در دولت عراق

در راســتای تالش ائتالفهای پیروز در
انتخابات پارلمانی اخیر در عراق« ،حیدر
العبادی» نخستوزیر و «مقتدی صدر»
رهبر جریان «صدر» ،روز گذشــته دیدار
کردند.به گزارش تسنیم،دفتر نخستوزیر
عــراق در بیانیهای در اینباره اعالم کرد،

العبادی در جریان دیدارش با مقتدی صدر
در بغداد« ،بار دیگر به ملت عراق برگزاری
انتخابات در موعــد خود را تبریک گفت
و از نیروهای امنیتی ،که به محافظت از
جان رایدهندگان مبادرت کردند و موضع
بیطرفیشان را حفظ کردند ،تشکر کرد».
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– اقای داود فکار همگی به نشانی مجهول المکان  -3الهه تقدسی به نشانی مجهول المکان  -4آقای حسن بیگی
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 -5 ،بانک مسکن شعبه شهید چمران کرج به نشانی استان البرز شهرستان کرج – کرج – میدان امام حسین
بلوار شهید چمران – خواسته ها -1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -2الزام به تنظیم سند رسمی ملک  -3الزام
به فک رهن  -4مطالبه خسارت دادرسیرای دادگاه درخصوص دادخواســت آقای سیدرضا خوش کام و
مهرناز سادات طباطبایی ها به طرفیت خانم الهه تقدسی و حسن بیگی و ناصر داداشی و داود فکار و بانک
مسکن شعبه شهید چمران کرج به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک واحد اپارتمان مسکونی دارای
پالک ثبتی  38465فرعی از  162اصلی مفروزو مجزی شــده از  12158مقوم به  51/000/000ریال ارزش
منطقــه ای  51/000/000ریال الزام به فک رهن از پالک ثبتی مذکور مقــوم به  51/000/000ریال و مطالبه
خســارت تاخیر تادیه روزانه قراردادی به مبلغ  100/000ریال از تاریخ  91/12/20لغایت تقدیم دادخواست
علی الحســاب و مابقی تا زمان صدور و اجرای حکم نهایی به مبلغ  160/300/000ریال و مطالبه خســارات
دادرســی خواهان ها در شرح دادخواست خود اظهار داشتند :به موجب قرارداد پیوست اینجانبان یک واحد
اپارتمان مسکونی پالک ثبتی فوق الذکر را از خوانده خریداری و علی رغم اینکه به حسب توافق به عمل آمده
مقرر بوده مشارالیه با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره  1176تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال
اقدام نماید لکن از انجام تعهد خود امتناع و درخواست های مکرر از ایشان اثری نداشته است دادگاه با توجه
به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم
می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون از عقد حاصل می شوند ملزم
می شــوند به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ در مجلس دادگاه حاضر نشــده و دفاع موثری در قبال دعوی
مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه به اســتناد مواد  10و  219و  220و  362قانون مدنی و مواد  198و
 519حکم به الزام خواندگان ردیف سوم و چهارم به حضور به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند
مذکور مطابق مبایعه نامه شــماره  207396مورخ  88/10/13و به پرداخت خسارات دادرسی و نیز الزام به
فک رهن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .و نیز درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر خسارت
تاخیر تادیه قراردادی روزانه به مبلغ  100/000ریال دادگاه با توجه به دادگاه  4مبایعه نامه مذکور خواهان
ها گواهی عدم حضور در دفتر اســناد رسمی را به دادگاه ارائه نداده اند بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرط
مندرج در قرارداد مذکور به اســتناد ماده  197قانون آیین دادرســی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها در
این خصوص صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
درهمین دادگاه و پس از انقضاء ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی کرج – صمدی
م/الف/97/8938 :ف
پیرو اگهی های قبلی به محمد جمالی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست صفرعلی ذوقدار
بطرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شــماره  9609977503800111در پرونده کالسه
 961136محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  5/000/000ریال بابت چک شــماره  580054مورخه 89/8/28
و مبلغ  1/145/000ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  89/8/28الی
یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان
صادر و اعالم می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رای صادره غیابی و
از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد م الف 7568
اجرائیه پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکومین ایرج حیدری فرزند سبزعلی و اسداله
میرزا دوســتی فرزند ســیف اهلل و محمد هادی تنها فرزند محمد مهدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می
گردد چون وفق دادنامه شــماره  9509975600301021مورخ  95/11/5صادره از ســوی شــعبه  229در
پرونــده  950797در خصوص دعــوی بانک مهراقتصاد محکومین متضامنا محکوم اند به پرداخت -1مبلغ
 54/000/000ریــال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  1975000ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الدرج
روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری  -4خسارت تاخیر تادیه از زمان
سر رسید چک مورخ  95/5/25تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره
اجرای حکم در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین می باشد منجر به صدور اخطار
اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد  119و  118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می
گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7837

العبادی «از تمامی جریانها خواست نتایج
انتخابات را بپذیرنــد و راههای قانونی را
بــرای هرگونه اعتراضــات طی کنند».
وی همچنین از کمیسیون عالی مستقل
انتخابات عراق نیز خواست به این شکایات
«رسیدگی کند».العبادی ،که ائتالف تحت

رهبری آن یعنی «النصر»  42کرســی از
پارلمان بعدی را تصاحب کرده و در جایگاه
سوم ائتالفهای پیروز در انتخابات جای
دارد« ،بــر اهمیت تحرک ســریع پیروز
شدگان در انتخابات و ایفای ماموریتشان
در پارلمان» تأکید کرد.نخستوزیر عراق

در خصوص شکایت اکبر ناصری علیه متهم کلثوم پور عباس فرزند صفر علی دائر بر سرقت تعزیری یک
دستگاه گوشی تلفن همراه با عنایت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174
قانون ایین دادرســی کیفری مراتب بدینوســیله به وی ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این اگهی در
محل دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد به ادرس بلوار وکیل اباد  43ابتدای خیابان صدف شعبه 633
دادیاری در وقت اداری حاضر و اال تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
شعبه  633دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
م الف 7840
اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رضا رضایی زاده فرزند غالمحسین که
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره  9609975600300879مورخ 96/10/12
صادره از سوی شعبه  229در پرونده  960441در خصوص دعوی تعاونی اعتبار مولی الموحدین محکوم
علیه متضامنا محکوم است به پرداخت -1مبلغ  40/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ 1/675/000
ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی
دادگستری  -4خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  96/7/17تا اجرای حکم بر مبنای شاخص
نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در دایره اجرای احکام در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به
عهده محکومین می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و 118-8
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار بموقع
اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات
اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7841
اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه غالمعباس سلطانی زاده فرزند غالمعلی
که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره مورخ  9409975600300646صادره
از سوی شعبه  229در پرونده  940424در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم علیه متضامنا
محکوم است به پرداخت -1مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  585/000ریال بابت هزینه
های دادرســی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگســتری -4
خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  93/5/25تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک
مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد  119و  118-8قانون اجرای احکام
مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد
شــد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قســمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا
اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7842
اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمدرضا نوری بروانلو فرزند علی که
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره  9509975600300922مورخ 95/10/15
صادره از سوی شعبه  229در پرونده  950672در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد محکوم علیه متضامنا
محکوم اســت به پرداخت -1مبلغ  106/091/029ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  3/220/000ریال بابت
هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری
 -4خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  95/5/30تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم
بانــک مرکزی با احتســاب در دایره اجــرای احکام در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشــر دولتی به عهده
محکومین می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد  119و  118-8قانون
اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا
گذاشــته خواهد شــد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات
اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7843
اجرائیه پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکومین بی بی منصوره احمدی فرزند ســید
محســن و حسن واجد فرزند علی اکبر که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره
 9609975600300069مورخ  96/1/28صادره از سوی شعبه  229در پرونده  950897در خصوص دعوی
تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکومین متضامنا محکوم است به پرداخت -1مبلغ  33/700/000ریال بابت اصل
خواسته  -2مبلغ  1/430/000ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی کانون وکالی دادگســتری  -4خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  94/11/7تا

تصریح کــرد ،دیدارش با مقتدی صدر با
هدف رایزنی «برای تشکیل سریع دولت»
انجام شد .او اظهار داشت که دولت بعدی
بایســتی قوی باشد و بستر ارائه خدمات،
فرصت اشتغال ،بهبود معیشت زندگی و
مبارزه با فساد را فراهم کند.
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اخبار
آخرین قلعه داعش
در جنوب دمشق سقوط کرد

پس از عملیات نظامی گســترده ارتش
سوریه و حمالت پیاپی به تروریستهای
داعش در الحجراالسود و اردوگاه یرموک
در جنوب دمشــق و درگیریهای پیاپی
که  27روز طول کشید ،گروه تروریستی
داعش تسلیم شد و به شکست در آخرین
قلعه خود در اطراف پایتخت اعتراف کرد.
به گزارش تسنیم،آرامش قابل مالحظهای
در جبهه جنوبی دمشق برای دومین روز
پیاپی همزمان با اعالم تســلیم داعش و
پذیرش شــروط دولت ســوریه از سوی
ایــن گروه تروریســتی برای خــروج از
الحجراالســود و یرموک و تحویل این
مناطق به ارتش سوریه حاکم شده است.
یک منبع در دمشق گفته است اولین گروه
از تروریستهای داعشی و اطرافیانشان
بامــداد دیــروز یکشــنبه از یرموک و
الحجراالســود اخراج و به سمت بیابان
سوریه منتقل شدند که آخرین مکانهایی
اســت که داعش در شرق دیرالزور در آن
حضور دارد .این در حالی است که همچنان
 25دســتگاه اتوبوس در ورودی یرموک
منتظر اخراج تروریســتهای باقیمانده
هستند ،داعشیها پیش از اخراج مقرهای
خود را در الحجراالسود و یرموک به آتش
کشیدهاند و ستونهایی از دود به آسمان
بلند شده است .به گفته منبع سوری انتظار
میرود  1500تروریست و اطرافیانشان از
جنوب دمشق اخراج شوند.
سفر مشکوک دیپلمات کره شمالی به
چین پیش از دیدار تاریخی ترامپ

یک دیپلمات کره شــمالی که مسئول
امور جنوب شــرق آسیاســت روز شنبه
وارد پکن شــد تا گمانــه زنیها درباره
اینکه ممکن است پیش از دیدار ترامپ
و رهبر کره شمالی به سنگاپور سفر کند،
افزایش یابد .به گزارش تســنیم به نقل
از یونهاپ،چوی هوی چول ،معاون وزیر
خارجه کره شــمالی به محض ورود به
فرودگاه بین المللی پکن مورد اســتقبال
مقامات سفارت قرار گرفت و بدون پاسخ
به ســوال خبرنگاران فــرودگاه را ترک
کرد .ســفر چو اندکی پس از تهدید کره
شمالی به لغو نشست  12ژوئن با ترامپ
به دلیل اظهــارات آمریکا مبنی بر خلع
سالح یکجانبه برنامه هستهای تسلیحات
پیونگ یانگ صورت گرفته است.

اجرای حکم بر مبنای شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در دایره اجرای احکام در حق خواهان
 -5پرداخت نیم عشــر دولتی به عهده محکومین می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا
مراتب وفق مواد  119و  118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت
اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7844
آگهــی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول) شــماره پرونــده اجرایی 970171؛ به موجب دادنامه شــماره
 9609970404501615و اجراییه  970171صادره از شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ،حکم بر فروش
سرقفلی یک باب مغازه به پالک  4729اصلی بخش  2اردبیل و تقسیم بهای آن به نسبت سهم طرفین صادر و
نیز محکوم علیه آقای محمود رهبر صادق فرزند هدایت محکوم است به پرداخت مبلغ  11446000ریال بابت
هزینه دادرسی و مبلغ  2400000ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ  3000000ریال از بابت هزینه کارشناسی در
حق محکوم له آقای یوسف عبدی فرزند وهاب با وکالت آقای امید مطلعی نمین و مبلغ  1200000ریال بابت
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،با توجه به اینکه درخواست وکیل محکوم له نسبت به فروش سرقفلی
مغازه به پالک  4729اصلی بخش  2اردبیل واقع در اردبیل ،خیابان ســعدی ،نبش کوچه خوشطینت ،مغازه
خالی( مرغ فروشی سابق) ،اقدام و به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی
گردیده است .مغازه مورد نظر جزء از پالک ثبتی  4729اصلی بخش دو اردبیل و به مساحت داخلی حدود 50
 15 /مترمربع با کف سنگ و دیوار کاشیکاری و پنجره آلومینیم و کرکره آهنی و دارای انشعابات آب و برق
و گاز می باشد .با توجه به عوامل موثر در موضوع ،در پاسخ به مفاد قرار کارشناسی صادره موارد زیر به
عرض عالی می رسد :الف – برابر اجاره نامه رسمی شماره  60174مورخ  1384 / 02 / 21ششدانگ سرقفلی
مغازه مورد نظر ابتدا توسط موجر( اتحادیه صنف قنادان و کیک پزان اردبیل) در قبال مبلغ  10000000ریال
به آقای قربانعلی جمال زاده مصالحه شــده است .سپس نامبرده در سال  1386سرقفلی مغازه را طی سند
مصالحه در قبال مبلغ  50000000ریال به آقایان کاظم غنی زاده و یوسف عبدی بطور بالسویه مصالحه و
واگذار کرده و متعاقبا در سال  1389آقای کاظم غنی زاده در همان دفترخانه سهم خود به نسبت سه دانگ
از ششدانگ مغازه را در قبال مبلغ  50000000ریال به آقای محمود رهبر صادق مصالحه نموده است و در
نتیجه در حال حاضر هریک از طرفین دعوی صاحب سه دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه می باشند .ب -با
توجه به طول و عرض و ابعاد و مساحت و موقعیت محلی و با درنظر گرفتن دو نبش بودن مغازه و با لحاظ
نمودن رونق تجاری منطقه و لحاظ نمودن سایر عوامل موثر در موضوع ،مالحظه و مشاهده محل و با در
نظرگرفتن متراژ و ابعاد و اندازه و موقعیت مکانی و چگونگی بهره دهی و بهره برداری از محل و ســایر و
عوامل موثر در کارشناســی از نظر اینجانبان و در این تاریخ ارزش ســرقفلی ششدانگ مغازه مذکور مبلغ
 4260000000ریال( چهار میلیاردو دویست و شصت میلیون ریال) تعیین می گردد .بنابراین جلسه مزایده
به روز دوشنبه مورخه  1397 / 03 / 28از ساعت  10الی  10:30واقع در شهرک کارشناسان ،دادگاه های
عمومی و انقالب اردبیل ،دفتر شــعبه دو اجرای احکام مدنی ،طبقه اول ،در حضور نماینده محترم دادستان
اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته
خواهد شد .طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را
اعالم نمایند .مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهدشد و برنده مزایده ده درصدثمن معامله را فی المجلس
پرداخت و نســبت به مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت .در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره،
درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمنا کلیه مخارج برعهده محکوم علیه می باشد .علی
اصغر جهدی  -مدیر دفترشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل
آگهی ابالغ رای پرونده کالســه  9609980495200442شــعبه  22شــورای حل اختالف شهرستان اردبیل
تصمیم نهایی شــماره 9709970495200011؛ خواهان :بانک سامان با وکالت شرکت حافظ سامان ایرانیان
با امضاء آقای رضا اسفندیاری و با وکالت آقای امید مطلعی نمین فرزند محمدباقر به نشانی اردبیل ،میدان
شــریعتی ،طبقه دوم ســاختمان ارس اپتیک ،دفتــر وکالــت –  5614738497 - 0071189270؛ خواندگان:
 -1آقای حمیداله صادقی -2 ،آقای نظامعلی توفیق ارجســتان همگی به نشانی اردبیل ،چهارراه حافظ ،جنب
دانشگاه آزاد اسالمی ،پالک  20منزل ننظامعلی توفیق ارجستان .درخصوص دعوی آقای امید مطلعی نمین
با وکالت از بانک ســامان بطرفیت آقایان نظامعلی توفیق ارجستان ،حمداله صادقی به خواسته مطالبه مبلغ
 69989271ریال به انضمام خســارت دادرســی و تاخیر تادیه با استناد به قرارداد اعطایی تسهیالت بانکی
نظر به اینکه دالیل و مستندات ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان می نماید و
خواندگان نیز ایراد و اعتراض موثری نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابرازی خواهان به عمل نیاورده
و یا دلیلی بر تحصیل برائت ذمه خویش اقامه نکرده لذا شورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به
مواد  519 – 515 – 198و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست که توسط
اجرای احکام مدنی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف
مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا می باشد .صباحی -قاضی شعبه  22شورای حل اختالف اردبیل

