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مذاکرات اوکراین 
وزیر خارج��ه آلمان در حاش��یه مذاکرات س��ران 
نورماندی به منظور تحقق آرامش در شرق اوکراین گفت 
که از ماموریت سازمان ملل در این راستا حمایت کرد. 

پس از 16 ماه وقفه در زمینه مذاکرات نورماندی، 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان از همتایان فرانسوی، 
اوکراینی و روس��ی خود دعوت کرد تا درباره تحوالت 
اوکراین رایزنی کنند.آخرین بار فوریه گذش��ته این 4 
مقام در مونیخ با هم دیدار کردند. ماموریت س��ازمان 
مل��ل برای بر قراری آرامش در منطقه و رعایت توافق 
مینس��ک، از جمله مواردی بود که در نشست مذکور 

به آن پرداخته شد.

اتریش نماینده اسالم هراسی 
»عم��ر چلیک« وزیر امور اروپایی ترکیه ش��امگاه 
دوش��نبه گفت دول��ت اتریش به خاط��ر مواضع ضد 
اس��امی ک��ه دارد خط��ری جدی ب��رای ق��اره اروپا 

محسوب می شود. 
چلیک در مصاحبه تلویزیونی با شبکه »هابرتورک« 
ضمن نژادپرست خواندن مقامات دولتی اتریش، گفت 
که این کش��ور به نماینده اسام هراسی در اروپا تبدیل 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه »سباس��تین کورتس« 
صدراعظم اتریش نماینده اسام هراس��ی و نژادپرستی 
است، گفت که زمانی به عادی سازی روابط با این کشور 
امید داشتند اما اکنون آن کورسو نیز ازبین رفته است.

رزمایش رژیم صهیونیستی و یونان 
نیروی هوایی رژیم صهیونیس��تی به همراه یونان 
رزمایش نظامی بزرگی را برای آمادگی جهت عملیات 
در مناطق دوردست و جهت نابود کردن اهداف خاص 

برگزار کرد.
40 جنگنده از رژیم صهیونیستی در این رزمایش 
که در یونان برگزار شد شرکت کرده و حمات هوایی 
در مناطق ناش��ناس، حمات چندجانب��ه و پروازهای 
طوالنی در روز و شب را تمرین کردند. در این رزمایش 
در مجموع صدها جنگنده، بالگرد نظامی، ناو هواپیمابر 
و خدمه این دو نیروی هوایی ش��رکت داشتند و ضمن 
تمرین سوخت رسانی هوایی، اطاعات و دانش خود را 

به اشتراک گذاشتند.

ادعای ترزا می
 ترزا می نخس��ت وزیر انگلیس در گزارش خود به 
نمایندگان پارلمان این کشور گفته است که مذاکرات 
رهبران گروه 7 که اخیرا در کانادا برگزار شد و حواشی 

زیادی به همراه داشت بسیار سخت و دشوار بود. 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمری��کا در پایان 
نشس��ت به رهبران نزدیکترین متحدان خود حمات 
لفظی تندی کرد و طی یک توئیت نخست وزیر کانادا 

را به باد تمسخر گرفت. 

اخبار

بش�ر »آنروا« آژانس امدادرسانی و کاریابی  برای آوارگان فلس��طینی که وابسته به حق�وق 
س��ازمان ملل اس��ت، اعام کرد ۸0 درصد م��ردم نوار غزه 

نیازمند و وابسته به کمک های انسانی هستند.
نوار غزه با ۳60 کیلومترمربع و ۲ میلیون جمعیت وارد 
دوازدهمین س��ال محاصره خود از سوی رژیم صهیونیستی 
شده و وضعیت اجتماعی و انس��انی آن بحرانی است. دفتر 
هماهنگی امور انسان دوس��تانه س��ازمان ملل متحد »اوچا« 
اخیرا با انتشار گزارشی اعام کرد فلسطینی های ساکن نوار 
غزه با قطعی برق ۲0 س��اعت در شبانه روز روبه رو هستند و 
میانگی��ن دریافت آب روزانه 7۲ لیتر اس��ت و این در حالی 
است که کمترین حد مشخص شده توسط سازمان بهداشت 

جهانی 100 لیتر آب برای هر نفر در شبانه روز است. 

در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت در یک چهارم اول 
۲01۸ فقط با درخواس��ت ۵۸ درصد بیماران برای خروج از 
غزه محاصره شده با هدف معالجه موافقت شده و همچنین 
در مدت یاد شده سطح بیکاری عمومی در نوار غزه به 40.1 
درصد رس��یده اس��ت. این گزارش در حالی منتشر می شود 
ک��ه صبر مردم غزه از محاصره به س��ر آمده و از ۳0 مارس 
تا کنون راهپیمایی های بازگش��ت در راستای تأکید بر حق 
بازگش��ت و اعتراض به ادامه محاصره برگزار می ش��ود. این 
راهپیمایی ها تا کنون 1۲7 ش��هید و حدود 1۵ هزار زخمی 
داش��ته اس��ت. در این میان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به صراحت گف��ت نظامیان این رژیم ط��ی راهپیمایی های 
بازگش��ت 160 فلس��طینی را در مرز نوار غزه به ش��هادت 

رسانده اند. 

80 درصد مردم غزه نیازمند کمک های انسانی 
جمعی��ت الوف��اق بحری��ن با انتش��ار  آس�یا بیانیه ای از سیاست های ظالمانه رژیم غ�رب 

آل خلیفه علیه شیعیان در این کشور انتقاد کرد.
همزم��ان با جلوگیری رژی��م آل خلیفه از برگزاری نماز 
جمعه برای یکصدمین هفته متوالی، جمعیت الوفاق بحرین 
با انتش��ار بیانی��ه ای با انتقاد از سیاس��ت های ظالمانه رژیم 
آل خلیفه علیه ش��یعیان در این کش��ور اعام کرد: بحرین 
ب��ه بدترین کش��ور در زمینه آزادی های دینی و برجس��ته 
ترین رژیم در زمینه ظلم و س��تم های دینی تبدیل ش��ده 
است. جمیعت »الوفاق« بحرین تاکید کرد: رژیم این کشور 
از طری��ق مجموعه ای از اقدامات س��رکوب گرانه و محاصره 
منطق��ه ال��دراز و همچنین ب��ا جلوگی��ری از ورود امامان 
جماعت به این منطقه، بازداش��ت و تهدید آن ها در صورت 

برگ��زاری نماز جمعه، مان��ع برگزاری نم��از جمعه در این 
منطقه می شود.

این جمعیت با انتش��ار بیانیه ای اعام کرد: »سیاس��ت 
جلوگی��ری از برپایی بزرگترین نماز جمعه، در ژوئن ۲016 
آغاز گردید، این همان تاریخی اس��ت ک��ه مقامات بحرین 
در آن از آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاسم س��لب تابعیت و او را 

محاکمه کردند.«
در این بیانیه آمده اس��ت: »جلوگی��ری از برپایی نماز 
جمع��ه، محک��وم کردن برپای��ی یک فریضه دینی، س��لب 
تابعیت از یک مرجع دینی و بازداش��ت و تحت پیگرد قرار 
دادن روحانیون در چارچوب طرح نظام و ظلم و س��تم های 
طائفی گری، دش��منی ب��ا پیروان مذه��ب جعفری و خفه 

کردن آخرین نفس آزادی های دینی است. 

بحرین، بدترین کشور در زمینه آزادی های دینی

آس�یا گروه فرادید  سران آمریکا و کره شمالی بعد ش�رق 
از نشست مشترک در سنگاپور، یک سند مشترک 
جامع را امضا کردند که براساس آن آمریکا متعهد به 
تضمین امنیت کره شمالی و پیونگ یانگ متعهد به 
خلع ساح اتمی شدند هر چند که ابهامات موجود 
در پایبندی آمریکا به تعهداتش موجب شده تا این 

توافق یک توافق نیم بند و شکننده باشد.
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا گفت: ما 
یک س��ند جام��ع و خیلی مهم را با کره ش��مالی 
امض��ا کردیم. ترامپ همچنین گفت از آنچه امروز 
اتفاق افتاد احس��اس غ��رور می کند. رئیس جمهور 
آمری��کا افزود »ما هر دویمان می خواهیم کاری در 
این باره انجام دهیم. م��ا روابط خوبی با هم برقرار 
کردی��م«. ترامپ در ادامه خط��اب به کیم جونگ 
اون گفت »و این افتخار بزرگی اس��ت که با ش��ما 
باش��م«. رئیس جمهور آمری��کا همچنین گفت که 

رابطه ویژه ای با کیم شکل داده است. 
وی اف��زود: فرآیند خلع س��اح اتمی در کره 
شمالی سرانجام و به سرعت، آغاز می شود. ترامپ 
همچنین گفت که »ما دوباره ماقات خواهیم کرد. 
ما بارها ماقات خواهیم کرد«. وی همچنین، کیم 
را یک مرد بس��یار با اس��تعداد نامید که کشورش 
را بس��یار دوس��ت دارد. کیم جونگ اون رهبر کره 
ش��مالی این جلس��ه تاریخی با ترامپ را س��تود و 
گفت گذش��ته را پشت س��ر می گذارد. وی افزود، 

جهان شاهد تغییرات مهمی خواهد بود. 
»آن��ا فیفیلد« رئیس دفتر واشنگتن پس��ت در 
توکی��و به نقل از گزارش کاخ س��فید نوش��ت که 
ترامپ و کیم س��ه سند جامع به امضا رساندند که 
به زودی در کنفرانس خبری ارائه می شوند سندی 
که ترام��پ و کیم امضا کردند ب��رای ایجاد روابط 
جدی��د میان آمریکا و کره ش��مالی تنظیم ش��ده 

است. همچنین براس��اس این سند،  آمریکا متعهد 
ب��ه تضمی��ن امنیت کره ش��مالی ش��د. همچنین 
براساس این سند، کیم متعهد به خلع ساح اتمی 

کامل در شبه جزیره کره شده است.
بنابر گزارش این رسانه، سران آمریکا و کره شمالی 
همچنین در این سند تعهدشان را درباره خلع ساح 
اتمی ش��به جزیره کره اعام کردند. بنابر گزارش های 
منابع خبری، قرار است به صورت رسمی سند یا اسناد 
امضا شده بین ترامپ و کیم تا کمتر از دو ساعت دیگر 

در اختیار رسانه ها و عموم قرار گیرد.
برخی منابع رس��انه ای هم خب��ر داده اند کاخ 
س��فید پس از کنفرانس خب��ری امروز ترامپ قرار 
اس��ت سند یا اس��ناد امضا ش��ده بین او و کیم را 
منتش��ر می کند. رسانه ها و منابع خبری همچنین 
گزارش دادند، س��ندی که دو ط��رف امضا کردند، 
شامل این محتویات است: 1- آمریکا و کره شمالی 
متعهد به ایجاد یک رابطه تازه مطابق با خواس��ته 
مردم دو کش��ور در جهت صلح و رفاه هستند. ۲- 
آمریکا و کره ش��مالی برای ایجاد یک رژیم پایدار 
صلح در شبه جزیره کره تاش خواهند کرد. ۳- با 
تایید بیانیه ۲7 آوریل ۲01۸ پام مون جون )امضا 
شده بین کره شمالی و جنوبی(، کره شمالی به کار 
در جهت خلع س��اح اتمی کامل شبه جزیره کره 
تعهد می کند. 4- آمریکا و کره ش��مالی تعهدشان 
را ب��ه احیای روند زندانیان به ج��ا مانده از جنگ 
که ش��امل بازگرداندن فوری آنهایی که شناسایی 

شده اند، اعام می کنند«.
رئیس جمهور آمریکا، در ابتدای کنفرانس خبری 
خود، نشس��ت خود با رهبر کره شمالی را »نشستی 
تاریخی« خواند. او سپس از تاش ها و میزبانی سنگاپور 

از نشست او با کیم جونگ اون قدردانی کرد.
ترامپ همچنین از رئیس جمهور کره جنوبی، 
نخست وزیر ژاپن و همچنین رئیس جمهور چین به 

دلیل تاش هایش��ان برای برگزاری این نشست در 
سنگاپور تش��کر کرد. رئیس جمهور آمریکا به طور 
خاص از »اقدام جس��ورانه« کیم جونگ اون برای 
برگزاری نشس��ت سنگاپور و آغاز یک رابطه جدید 

با آمریکا تشکر کرد.
ترام��پ همچنین ب��ا ی��ادآوری چندین دهه 
درگیری و جنگ بین آمریکا و کره ش��مالی تاکید 
کرد که »به زودی« این درگیری و جنگ به اتمام 
خواهد رسید. او به رهبر کره شمالی یادآوری کرد 
که او »یک فرصتی عالی« برای مردم کره شمالی 
پی��ش روی خ��ود دارد. وی از توافق آمریکا و کره 
شمالی برای آغاز روند خلع ساح اتمی شبه جزیره 

کره در اسرع وقت خبر داد.
خبرنگاری از ترامپ سوال کرد: »چرا شما رهبر 
کره شمالی را آدم با استعدادی خواندید در حالی که 
برخی ها می گویند او اوتو وارمبیر )زندانی آمریکایی 
در ک��ره ش��مالی که پ��س از آزادی و برگش��ت به 
آمریکا به دلیل وضعیت ناگوار جسمی جان داد(، را 
کشت؟« ترامپ با تکرار اینکه کیم جونگ اون آدم با 
استعدادی است، گفت: »من فکر می کنم بدون اوتو 
)وارمبیر( چیزی که االن اتفاق افتاده، حادث نمی شد 

و فکر نمی کنم مرگ او بدون هدف بود«.
در بخ��ش دیگری از این نشس��ت، خبرنگاری 
از او درب��اره احتم��ال خ��روج نظامی��ان آمریکا از 

شبه جزیره کره سوال کرد.
ترامپ گفت: »باید صادق باش��م، من دوس��ت 
دارم نیروهایم��ان را از آنج��ا خ��ارج کنیم، ما االن 
۳۲000 نی��رو آنجا داریم، دوس��ت دارم آن ها به 
خان��ه بازگردند. اما این موضوع فع��ا جزء معادله 
نیس��ت. رزمایش نظامی در آنج��ا هزینه هنگفتی 
ب��رای ما دارد و خ��وب مقداری ه��م تحریک آمیز 
اس��ت«. رئیس جمهور آمری��کا در بخش دیگری از 
این کنفرانس، با تاکید بر اینکه هدف ما خلع ساح 
اتمی کامل شبه جزیره کره است، گفت که در روند 
راستی آزمایی خلع ساح، از ترکیبی از کارشناسان 

آمریکایی و بین المللی استفاده خواهد شد.
ترام��پ با تاکید ب��ر اینکه، »ما )در نشس��ت 
سنگاپور( یک سند بسیار بسیار جامع امضا کردیم 
و من فکر می کنم که او )کیم( خواهان انجام دادن 
آن اس��ت«. رئیس جمهور آمریکا درباره برداشتن 
تحریم های علیه کره ش��مالی گفت که »تحریم ها 
باقی می ماند تا زمانی که دیگر موضوع س��اح های 

اتمی کره شمالی مطرح نباشد«.
رئیس جمهور آمریکا به سوالی درباره تنش ها بین 
این کش��ور با کانادا و اتحادیه اروپا و جنگ تعرفه ای 
اظهارنظر کرد. او گف��ت که برای مدت های طوالنی، 
متحدان آمریکا به دلیل بی توجهی مقام های ارش��د 
دولت های پیشین از آمریکا سوءاستفاده کردند و منافع 

کارگران و مشاغل آمریکایی ها را نادیده گرفتند.
رئیس جمهور آمریکا گفت: دیدار بسیار خوبی 
با گروه 7 داش��تیم و بس��یار دوس��تانه بود. اما به 
مح��ض اینکه س��وار هواپیما ش��دم، در تلویزیون 
دیدم جاستین)ترودو( در نشست خبری می گوید 
در برابر فش��ار آمریکا عقب نشینی نمی کنیم. شاید 
جاس��تین نمی دانس��ت هواپیم��ای رئیس جمهور 
آمری��کا ۲0 تلویزیون دارد. آمریکا و کره ش��مالی 

سند مشترک جامع امضا کردند.

آمریکا و کره شمالی سند مشترک جامع امضا کردند

توافقات متزلزل اون و ترامپ

  9601812 كالسه  اجرايي  پرونده  غيرمنقول  مال  مزايده  آگهي 
پالك  مترمربع   258/59 مساحت  به  زمين  قطعه  يك  ششدانگ 
307 فرعي از 3993 اصلي مفروز و مجزي شده از اصلي مذكور  
بخش3 تهران با حدود و مشخصات شماال اول بطول 8/13 متر به 
خيابان دوم بطول6/10 متر به خيابان مذكور شرقا بطول16 متر 
شماره261  جزء  قطعه455  به  متر  بطول11/88  جنوبا  خيابان  به 
قطعه441  به  متر  بطول21/70  غربا  و  اصلي   3993 از  فرعي 
شماره 3993/284 ذيل ثبت 29059 ص فحه487 دفتر220 به 
برابر  و  است  شده  تسليم  و  صادر  و  ثبت  طهرانچي  مسعود  نام 
كرج   120 دفترخانه   1393/8/18 شماره10045-  رهني  سند 
در رهن بانك انصار مي باشد برابر نظريه وارده شماره17013- 
است  عبارت  ملك  نشاني  تجديدنظر  كارشناس   96/10/30
خيابان  نبش  مرداد  خيابان  گلها  ميدان  فاطمي  ميدان  تهران  از 
شامل  كه  طبقه  چهار  داراي  بنايي  ارزيابي  مورد  و  پالك32  نويد 
زيرزمين و طبقات همكف اول ودوم مي باشد كه بصورت مسكوني 
در حال بهره برداري مي باشد در طبقه زيرزمين3 اتاق و سرويس 
واحد  كف  و  خواب  اتاق   3 طبقه همكف  در  و  آشپزخانه  بهداشتي 
و  بهداشتي  و سرويس  فلزي  كابينت  با  بسته  اشپزخانه  موزائيك 
در طبقه اول شامل 3 اتاق خواب سالن پذيرايي آشپزخانه بسته 
با كابينت فلزي و سرويس بهداشتي و كف پاركت مي باشد و در 
طبقه دوم نيز شامل 3 اتاق خواب آشپزخانه بسته و كابينت فلزي 
و سرويس بهداشتي و كف پاركت مشابه طبقه اول مي باشد ملك 
پنجره  و  سنگي  نماي  و  ضربي  طاق  و  فلزي  اسكلت  داراي  مذكور 
هاي فلزي تك جداره مي باشد و شامل انشعاب برق مستقل آب و 
گاز شهري مي باشد ضمنا داراي اعياني حدود 670 مترمربع بوده 
و  دارد  قرار  مالك  اختيار  در  اظهارات  حسب  بازديد  هنگام  در  و 
به مبلغ 33/200/000/000ريال (سي و سه ميليارد و دويست 
ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق 
دولتي كالسه فوق الذكر در روز شنبه مورخ 97/4/16 از ساعت 
9 الي 12 در محل اداره اول اجراي اسناد رسمي واقع در ميدان 
ونك چهار راه جهان كودك پالك34 ساختمان معاونت اجراي ثبت  
اسناد و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري 
33/200/000/000ريال  مبلغ  از  مزايده  رسد  مي  بفروش 
شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال 
چنانچه  است  ايران  ملي  بانك  شده  تضمين  چك  ارائه  با  و  نقدي 
روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل 
جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين 
و خريداران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري 
جهت  و  مراجعه  باال  نشاني  به  رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره  به 
نمايند  شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت 
ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
رقم  كه  وغيره  عوارض شهرداري  و  مالياتي  بدهي  نيز  و  اشتراك 
قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است 
و  دارايي  حسابهاي  مفاصا  ارائه  به  موكول  انتقال  سند  تنظيم  و 
وارده  نامه  به  باتوجه  مزايده  مورد  بود  خواهد     . و.   شهرداري 
شماره188- 97/1/18 بستانكار بيمه نمي باشد.    تاريخ انتشار 

آگهي مزايده: 97/3/23 
احمديان رسمي-  اسناد  اجراي  اول  اداره  رئيس  الف       12163/م 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  كالسه 9509980933700999 شعبه 209  پرونده  دادنامه 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره تجديدنظرخواه : آقاى حميدرضا كاچار با نمايندگى 
آقاى سيدمهدى مظفرى تجديدنظر خوانده : آقاى حسن مهرشاد تجديدنظرخواسته : مطالبه وجه 
از  استعانت  با  و  اعالم  را  ختم رسيدگى  دادگاه سرانجام  پرونده  محتويات  به  توجه  با  سفته 
آقاى  تجديدنظرخواهى  دادگاه  راى  مينمايد  راى  به صدور  مبادرت  آتى  متعال بشرح  خداوند 
دادنامه شماره 86 مورخ 96/2/11  به  آقاى حسن مهرشاد نسبت  بطرفيت  كاچار  حميدرضا 
صادره از حوزه 218 شوراى حل اختالف تهران كه بموجب آن حكم به محكوميت تجديدنظرخواه 
صادرگرديده است بگونه اى نيست كه بر اساس راى معترض عنه خدشه وارد نمايد و موجب 
نقض آن شود و از طرفى راى مذكور به نظر دادگاه با رعايت مقررات و موازين قانونى صادر 
شده لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهى راى معترض عنه را تاييد مينمايد اين راى قطعى 

است. 
تهران عمومى  دادگاه   209 شعبه  دادرس        110/22796  

 اجرائيه محكوم له : حسين بابائى فرزند قدرت محكوم عليهم : 1- حميد احمدى فرزند على 2- 
وازگن شابندرى محكوم به : بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9209972160701063 محكوم عليه محكوم است به الزام به ايفاى تعهد قراردادى 
شامل ساخت ساختمان بر اساس شرايط مندرج در قرارداد پرداخت روزانه مبلغ 500/000 
ريال از تاريخ 90/6/30 لغايت اجراى حكم و پرداخت حق الوكاله وكيل و هزينه دادرسى در 

حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   42 شعبه  رئيس       110/22793  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فرامرز برق پيما فرزند على  خواهان 
عليرضا   – پيما  فرامرز  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  دوليسگانى  باقرى  محمد  آقاى 
صابرى تابش به خواسته دستور موقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982160700191 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10/30 ساعت   97/5/3 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
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. 
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42 شعبه  منشى         110/22791  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خانم اعظم زمانى –افشين روشن صورت  خواهان ها محمد مهدى – 
عذرا – زهرا همگى طاهرى نيا دادخواستى به طرفيت خواندگان خانم اعظم زمانى – آقاى افشين 
روشن صورت به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160500808 شعبه 40 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/16 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان 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. 
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   40 شعبه  منشى         110/22787  

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  كالسه 9509982164600751 شعبه 221  پرونده  دادنامه 
سازمان  خواهان   9509972164601336 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى 
خانم زينب  نمايندگى  با  رياست دكتر على عسكرى  به  ايران  صدا و سيماى جمهورى اسالمى 
مطالبه   -1 : ها  خواسته  يارمحمد  فرزند  رادمردى  كرمى  :  نير  خوانده  رمضان  فرزند  صفرى 
خواهان   : گردشكار  چك  وجه  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -2 دادرسى  خسارت 
اين  به  ارجاع  از  كه پس  داشته  تقديم  باال  خوانده  به طرفيت  فوق  به خواسته  دادخواستى 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه بتصدى امضاكننده 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص دعوى سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران 
به رياست آقاى دكتر على عسگرى بطرفيت خانم نير كرمى راد مرادى فرزند يار محمد بخواسته 
مطالبه بخشى از وجه چك شماره 1008/502056-92/10/15 برعهده بانك سرمايه شعبه 
فرحزادى و به مبلغ 40/620/000 ريال و خسات تاخير تاديه نظر به در دست داشتن اصل 
چك و صادر شدن گواهى عدم پرداخت آن به نام خواهان كه داللت بر استحقاق وى و اشتغال 
ذمه صادر كننده دارد و با توجه به اينكه خوانده كه از طريق نشر آگهى به دادرسى دعوت 
گرديده اما حضور نيافته و هيچگونه دفاعى بعمل نياورده است لذا خواسته را حمل بر صحت 
تلقى و با استصحاب دين مديون دادگاه به تجويز مواد 198 و 519 و 522 و تبصره 2 ماده 515 
قانون آيين دادرسى و مواد 310 و 314 قانون تجارت و ماده واحده قانون الحاق يك تبصره 
و قانون استفساريه  از قانون صدور چك مصوب 75/2/12  به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب 76/3/10 مجمع  به ماده 2 قانون اصالح موادى  الحاقى  تبصره 
تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/620/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 2/045/500 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك بر اساس شاخص قيمت ساالنه بانك مركزى 
ايران تا زمان پرداخت دين در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد و خواسته ديگر خواهان 
دائر بر مطالبه حق الوكاله نمايندگى قضائى بلحاظ عدم احراز اركان قانونى دعوى ثابت نيست 
لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر بطالن دعوى خواهان را در 
اينخصوص صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ به 
خوانده در اين دادگاه قابل واخواهى بوده  پس از آن ظرف مهلت بيست روز ديگر از جانب 
دادگاه  در  خواهى  تجديدنظر  قابل  خواهان  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف  همچنين  و  ايشان 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   221 شعبه  رئيس              110/22786  

مفقودى 
ســندمالكيت وانــت پيكان مــدل 88 بشــماره پــالك ايــران32- 957 ج 88 بشــماره موتور 
11488050372  وشــماره شاسى 081588 بنام اســماعيل قنبرآبادى  مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كارت فعاليت راننده حرفه اى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى مجيد معارفى به شماره 
كارت 2972288 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز( بــرگ اعالم وضعيــت) خودروى ســوارى پژو 206 مــدل 1393 به شــماره موتور 
163B0018019 و به شماره شاسى  NAAP41FD8EJ651777  و به شماره انتظامى 88- 571 

ط 56 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم خسرو بلوچى فرزند جان محمد
خواهان خانم فايزه بجارزهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى خسرو بلوچى فرزند جان محمد به 
خواسته مطالبه نفقه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985457100103 
شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/30 ساعت 17/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف/60
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم خسرو بلوچى فرزند جان محمد
خواهان خانم فائزه بيجارزئى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى خســرو بلوچى به خواسته طالق 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709985452200222 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/6 ساعت 11/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف/61
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى عارف دهقان حسن داراى شناسنامه 6459884854 به شرح دادخواست به كالسه 42/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خداداد دهقان 
حســن بشناســنامه 6459700370 در تاريخ 97/1/10 در آخرين اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عارف دهقان حســن فرزند خداداد ش ملى 
6459884854 پســر متوفى 2- محمد رفيق دهقان حســن فرزند خداداد ش ملى 6459615993 
پسر متوفى 3- جالل دهقان حسن فرزند خداداد ش ملى 6459669716 پسر متوفى 4- حسن دهقان 
حسن فرزند خداداد ش ملى 3580160273 پسر متوفى 5- گل بى بى دهقان حسن فرزند خداداد ش 
ملى 6459615985 دختر متوفى 6- خيربى بى دهقان حسن فرزند خداداد ش ملى 6459616000 
دختر متوفى 7- زينب دهقان حســن فرزند خداداد ش ملى 7010084416 دختر متوفى 8- حميده 
دهقان حسن فرزند خداداد ش ملى 6459616027 دختر متوفى 9- اللين دهقانى فرزند جالل فاقد 
شناســنامه همسر متوفى 10- سيد بى بى دهقان حسن فرزند خداداد ش ملى 6459618054 دختر 
متوفــى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونــده كالســه 950334 اجراى احكام كيفرى دادســراى عمومى و انقــالب مياندرود طبق 
دادنامــه 9409971984301468-94/2/26 صادره از شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو مياندرود 
محكوم عليه ســيد رمضان عمرانى ف محمد به پرداخــت هفتاددرصد ديه كامله در حق اولياى دم با 
وكالت سيد محمد تقوى بابت ديه محكوم گرديده است.محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت دين 
خويش اقامى ننموده و با معرفى مال و توقيف آن و طبق نظر هيأت كارشناسى ملك تعرفه شده توسط 
محكوم عليه واقع در جاده دريا سه راهى گهرباران به سمت روستاى سوته نرسيده به روستاى تازه 
آباد ســپاه به مســاحت مشــاعى حدود دوازده هزارمترمربع كه حدود اربعه آن شماال وصل به حريم 
دريا و فضاى ســبز پارك شــهردارى سورك شرقا به جاده طرح دريا جنوبا به جاده اصلى آسفالته غربا 
وصل به متصرفى دهقان و ذبيح زاده ســطح ملك تعرفه شــده مســطح و از نوع ماسه اى و پيرامون 
كل عرصــه و از طريــق ديوار بلوكــى به ارتفاع بيش از يك متر محصور شــده و در ســطح ملك چند 
درخت جنگلى سرپا مشاهده مى شود كه در سطح حدود 293 مترمربع از سطح رصه مشاع مى باشد 
باتوجه به موقعيت ملك هرمترى 4,640,000 معادل چهارميليون و ششصدوپنجاه هزارريال برآورد 
شــده كه مبلغ كل معادل 1,362,450,000 ريال برآورد شــده اســت كه از طريق مزايده در تاريخ 
97/4/10 روى يكشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر اجراى احكام كيفرى دادســراى مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت 
را قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك 
ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيــه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت 
عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است 

تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود-مجتبى مهدى زاده

متن آگهى
خواهان آقاى محمد گاطعپور خزينه فرزند رميض دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- رباب 2- رحيم 
3- كاظميــه 4- رســميه 5- زينب 6- مريم 7- على 8- عاطفه 9- احالم شــهرت همگــى بالدى مهر مجهول 
المكان به خواســته الزام به تنظيم سند رســمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609986310600924 شــعبه 6 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/5/17 ساعت 11/00 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.
مدير دفتر شعبه ششم عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ اجراييه
ش پ:697/96/ش/ح1 در پرونــده كالســه 697/97/ش ح محكــوم عليــه محمدرضا قديمى ف 
محمد براى دادنامه شماره 792-96/11/4 محكوم گرديده به رأى(محكوم به) پرداخت 200,000,000 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و 2600000 ريال از جهت هزينه دادرســى،هزينه نشر آگهى،خسارت 
تاخير تاديه 793568-95/9/20 لغايت اجراى كامل حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت 10,000,000 
ريال نيم عشــر دولت كه باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مفاد اجرايى در يك نوبت به صورت 
نشــر آگهى به اســتناد مــواد 9و118و119 قانــون اجراى احكام مدنى انتشــار و 10 روز پــس از آن به 
موقع اجرا گذاشــته مى شــود مگر اين كه محكوم عليه هم كتبا محل اقامت خود را به قســمت اجرا اطالع 

دهد.م/اف
مدير دفتر شعبه اول مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد-زينب احمدعباسى

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى محمدى ف محمدحســن به شــرح درخواســتى كه به شــماره 3/275/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مرضيه دلخوش نهزمى 
ف رمضانعلى ش ش 765 صادره فومن در تاريخ 97/1/22 در شهرســتان رامســر بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : كبرى محمدى ش ش 813   2-فاطمه محمدى ش ش 812   
3-مريــم محمــدى ميرمحله ذوالپيرانى   4-على محمــدى ش ش 236   5-على اكبر محمدى ش ش 788   
6-اســمعيل محمدى ش ش 37 –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت 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-سينا درويش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بهمن پوالدى ف عزيز
خواهان وحيد امانى متى كالئى دادخواستى به طرفيت خوانده بهمن پوالدى ف عزيز به خواسته مطالبه 
وجه و اعسار از هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981110300008 شعبه 
3 دادگاه عمومــى حقوقى بابل ثبت و وقت رســيدگى 97/5/30 ســاعت 9:30 تعيين گرديد كه حســب 
دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 
و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.(( مازندران-بابل-ميدان 

واليت-دادگسترى  بابل-كدپستى 4713658739  )).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اين كه خانم ســاره نصيرى زيدى شــكايتى عليه متهم شــبنم بيدار موحــد ف صفر به اتهام 
مزاحمت تلفنى به شماره پرونده 962234 در اين شعبه دادگاه مطرح و در حال رسيدگى مى باشد و وقت 
رسيدگى به تاريخ 97/9/20 ساعت 11 صبح صادر گرديده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت متهم نامبرده ممكن نگرديده بدين وســيله در اجراى ماده 174 ق آ د ك مراتب با درج در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار به نام برده ابالغ مى گردد تا در وقت رسيدگى فوق دراين شعبه دادگاه جهت 

پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف
قادى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

دادنامه
تاريــخ:97/1/22- پرونده كالســه: 393/96- دادنامه: 3، مرجع رســيدگى: حوزه 114 شــوراى حل 
اختالف كبودرآهنگ ، خواهان: مريم نوروزى فرزند حاجعلى ساكن همدان جاده مزنقينه جنب بيمارستان بعثت 
كوچه بن بست درب طوسى ، خوانده: سهراب زارعى فرزند لطف اله ساكن رباط كريم خ حميد زاده كوچه ميالد 
پالك 10- خواسته: مطالبه مهريه ، گردشكار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر / فوق  العاده 
شــورا بتصدى امضاء كننده زير تشــكيل شــده و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
ذيــل مبادرت بصدور راى مينمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خانم مريــم نوروزى فرزند حاجعلى 
بطرفيت آقاى ســهراب زارعى فرزند لطف اله بخواســته مطالبه مهريه بتعداد 14 عدد ســكه تمام بهار آزادى 
طرح جديد بابت مهريه با احتساب هزينه دادرسى مقوم به 168ميليون ريال نظر به اينكه وجود علقه زوجيت 
دائم فيمابين متداعيين و وقوع عقد نكاح در مورخه 93/5/13 و ميزان مهريه خواهان بتعداد 14 عدد سكه 
تمام بهار آزادى طرح جديد بداللت فتوكپى مصدق سند رسمى نكاحيه مستند دعوى به شماره ترتيب 6027 
صادره از دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 46 حوزه ثبت كبودرآهنگ محرز مى باشد و با توجه به اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگرديده و نسبت به دعوى و مستندات آن تعرضى ننموده و دفاعى بعمل 
نياورده اســت لذا دعوى مطروحه را محمول بر صحت تلقى نموده و مســتندا به مواد 1107و1295و1082 
قانون مدنى و نيز مواد 198و519و207 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
14 عدد ســكه تمام بهــار آزادى طرح جديد بابت مهريه در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد اجراى احكام 
مكلف است به استناد ماده 5 قانون حمايت از حقوق خانواده زمان اجراى حكم هزينه دادرسى از خوانده اخذ 
و به حساب هزينه هاى درآمد دادگسترى واريز گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهــى در ايــن حوزه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم حقوقى كبودرآهنگ 

مى باشد. م الف/54
قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف كبودرآهنگ
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