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کره شمالی به دنبال برجام است اما یک 
برجام عملی. به نظر محال می رسد که 

کره شمالی بدون گرفتن امتیازاتی خاص 
به مذاکرات تن دهد

در اخب�ار عنوان ش�ده بود که مذاکراتی بی�ن دو کره و به تبع 
آن آمریکا در حال رخ دادن اس�ت، بر همین اساس این سوال 
مطرح می شود که چه اتفاقاتی در شبه جزیره کره روی داده که 
چنین مذاکراتی مطرح شده و اقدام کره شمالی مبنی بر اعالم 
تعطیلی مراکز هسته ای تا چه میزان واقعی بوده و تا چه میزان 
نمایش است؟ اصال چرا دو کره به سمت آشتی حرکت کردند؟

ببینید برای تحلیل این موضوع باید به این نکته توجه داشت 
که براساس هر منطق و استداللی یقیناً و قطعاً وضعیت صلح برای 
دو ک��ره بهتر از وضعیت جنگی اس��ت. تحلیل من این اس��ت که 
آمریکایی ها خواسته اند تا در شرق آسیا کمی آرامش برقرار کنند.

دلیل این خواست چه چیزی می تواند باشد؟
بای��د صب��ر کرد؛ هنوز برای تحلیل زود اس��ت اما براس��اس 
ش��واهد ش��اید بتوان اینطور گفت که آمریکایی ه��ا می خواهند 
ش��رق آس��یا آرام باشد تا در غرب آس��یا بتوانند اقدامات خاصی 
انجام دهند. شاید براساس اینکه از برجام خارج شده اند به دنبال 
اقدامات س��نگینی در منطقه باش��ند، البته شاید. در همین حال 
صحبت ه��ای اخی��ر نتانیاهو می تواند مکمل این وضعیت باش��د. 
از س��وی دیگ��ر باید در نظر داش��ت که اتفاقاتی ک��ه اکنون در 
ش��به جزیره کره روی می دهد اقدام تازه ای نیست. تاکنون همین 
روند س��ه بار رخ داده و کره شمالی تا پای آزمایش اتمی آمده  و 
متوقف  شده است. حتی در مذاکرات قبلی کره شمالی راکتور آب 

سنگین خود را منفجر کرد اما دوباره جدیدتر از آن را ساخت.
علت واقعی شکس�ت خوردن دو دوره مذاکرات زیاده خواهی 

کره شمالی بود یا بدعهدی آمریکا؟
 به نظر من علت، بدعهدی آمریکا بود، چراکه آمریکایی ها به 
تعهدات خود عمل نکردند. متاسفانه ما حاضر نشدیم این مهم را 
بفهمیم و درس عبرت بگیریم که آمریکا قابل مذاکره نیس��ت. ما 
راکتور خود را نابود کردیم بدون اینکه دستاوردی داشته باشیم. 
اما خب شاید برای بسیاری از مردم سوال پیش آید که با توجه به 
اینکه کره شمالی 2 بار تجربه  بدعهدی آمریکا را داشته و نتایج آن 

را دیده است چرا دوباره به سمت مذاکره با آمریکا رفته است؟ 
برای پاس��خ دقیق به این مسئله باید هفته های آینده را صبر 
کرد چراکه اهداف کره شمالی هنوز کامل مشخص نشده است و 

نمی توان قضاوت کرد. 
اما متوجه نش�دیم که با این همه بدعهدی امریکا از دید شما 

چرا کره شمالی به مذاکره روی آورد؟
به نظر می رسد کره شمالی از نظر تکنولوژی به حداکثری که 
الزم است دست یافته و لذا باید به دنبال شرایطی باشد برای تأمین 
منافع خود، اما نکته اینجاس��ت که آمریکا هرگز پایبند به تعهدات 
خود نبوده و در نهایت در موقع اجرا زیر عهد خود زده است. اکنون 
نیز در قبال کره شمالی اگر توافقی صورت گیرد، باید دید که چه 
زمانی به این سیاست روی خواهد آورد و آیا کره شمالی توان این 

را دارد که آمریکا را وادار به اجرای تعهدات خود سازد یا نه. 
مذاک�رات آمریکا و کره ش�مالی چقدر بر روی مس�ائل غرب 

آسیا تأثیر خواهد داشت؟ 
فکر می کنم که خیلی زود است که بخواهیم در این زمینه صحبت 
کنیم. اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد قطعا آمریکا با قدرت 
بیشتری وارد سایر معادالت خواهد شد اما روند ساختار درونی آمریکا و 
سیاست های جهانی آن نشان می دهد که این کشور توان اجرای چنین 

رویکردی را ندارد و با چالش های بسیار زیادی مواجه است. 
اما بحثی که وجود دارد و ش�اید برای مردم هم جذاب باش�د 
این اس�ت که این مذاک�رات دو کره و مذاکره کره ش�مالی و 

آمریکا چه تاثیری بر آینده برجام خواهد داشت؟
ما االن هیچ نظری نمی توانیم داشته باشیم چه بسا در میانه 
راه مذاکرات با شکس��ت مواجه ش��ود، چنانکه س��ال ها مذاکرات 

گ��روه 6 درباره کره ش��مالی برگ��زار و هرگز به نتیجه نرس��ید. 
بنابرای��ن نمی توانی��م االن هیچ نتیجه گیری داش��ته باش��یم. در 
همین حال اگر کره ش��مالی بتواند تمام خواس��ته های خود را از 
آمریکا بگیرد شاید همین موضوع زمینه ای قانونی شود که ما هم 
بتوانیم خواسته های خود مورد تاکید قرار دهیم. اما در عین حال 
فرام��وش نکنید کره ش��مالی را نمی توان تنها و یا به صورت یک 
جزیره دید، کره شمالی اینطور نیست. کره شمالی را باید در کنار 

چین و روسیه دید این را هرگز نباید فراموش کرد. 
خب با این حس�اب باید پرس�ید، چین و روسیه چه نقشی در 
نزدیکی کره ش�مالی به مذاکره با آمریکا ایفا کردند و اساس�ًا 

چه سودی از این مذاکرات خواهند برد؟
خیل��ی نقش دارن��د، نمی توان از نقش موثر آنها غافل ش��د. 
حتما این دو کش��ور تا امتیازاتی از آمریکا نگیرند کوتاه نخواهند 
آمد. در اصل کره شمالی چماق چین است بر سر آمریکا. ترامپ 
نیز همین را گفته که اگر چینی ها بخواهند و اراده کنند می تواند 
اتفاقات��ی در مذاکره با کره ش��مالی روی ده��د. اکنون نمی توانم 
بگوییم که چه می شود. به هر حال همه این اتفاقات و سخن هایی 
که می گوییم بس��تگی دارد به اینکه آمریکا و چین چه مذاکرات 

و تعامالتی داشته باشند.
برخ�ی این نظری�ه را مطرح می کنند که کره ش�مالی به تمام 
اهداف هس�ته ای خود رس�یده و در اصل صحب�ت از تعطیلی 
چی�زی می کند که نیازی به آن ندارد و ش�اید به نوعی اکنون 

ک�ه هم�ه چیز را به دس�ت آورده مذاکره می کن�د تا در قبال 
آن امتیازاتی ه�م از آمریکا بگیرد. ای�ن تعریف تا چه میزان 

میتواند درباره علت مذاکره کره شمالی درست باشد؟
باید دید آیا خواسته های کره شمالی در مقابل مذاکرات محقق 
می ش��ود یا نه. کره ش��مالی خواستار آن است که منطقه عاری از 
تسلیحات نظامی شود یعنی اینکه آمریکا تمام موشک ها، ناوها و 

تاسیسات و نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج سازد.
خب به نظر ش�ما آی�ا آمریکا چنی�ن کاری انج�ام می دهد و 

خواسته های کره شمالی را برآورده می سازد؟ 
این مسئله خیلی موضوع مهمی است و جای بحث و تحلیل 
و نقد دارد اما در کنار آن، موضوع دیگر این اس��ت که آمریکا باید 
از روابط دو کره حمایت کند نه ممانعت. اکنون مردم کره جنوبی  
بس��یار عالقه مند به حضور در کره شمالی هستند. چراکه در این 
کش��ور کارگر فراوان و زمینه س��رمایه گذاری بسیار زیاد است. از 
آب نبات سازی بگیرید تا صنایع بزرگ در کره شمالی قابلیت اجرا 
دارد. آمریکایی ها باید جلوی این روند مهم و اقتصادی را باز کنند 

و نه آنکه مانع آن شوند. 
سایر اهداف کره ای ها چیست؟

اینها که گفتم به نظر من حداقل  خواس��ته های کره شمالی 
اس��ت. در کنار این خواس��ته ها حتما کره ش��مالی خواسته هایی 
نظیر برداش��تن تمام تحریم ها، کنار گذاش��تن همه تهدیدات و 
عدم مداخل��ه در روابط دو کره را بای��د در اولویت های مطالبات 

خود داشته باشد و پیگیری کند. 
اینکه گفته می ش�ود کره ش�مالی به دنبال ی�ک برجام مانند 

برجام ایران است تا چه حد درست است؟
من با بخش��ی از این سخن موافقم به نظر من کره شمالی به 
دنبال برجام است اما یک برجام عملی. به نظر محال می رسد که 
کره ش��مالی بدون گرفتن امتیازاتی خاص به مذاکرات تن دهد. 
در همی��ن حال بای��د دید که چین و آمریکا چ��ه کرده اند و چه 

توافقاتی داشته اند این از همه مسائل و توافقات مهم تر است. 
اما نگفتید که دقیقا نقش چین و روس�یه در این معادله چگونه 
است؟ آنها چقدر در ورود کره شمالی به مذاکره نقش دارند؟ و 
چه میزان در تضمین گرفتن از آمریکا برای اجرای تعهداتش؟

واقعیت این اس��ت که کره شمالی به مقدار زیاد به چین و تا 
حدودی به روس��یه متکی است و با حمایت آنهاست که به مسیر 
خود ادامه داده اس��ت و اگر هم اکنون مذاکره ای در جریان باشد 

قطعا منافع و دیدگاه این کشورها نیز لحاظ خواهد شد. 
چین از مذاکره آمریکا و کره شمالی چه دست آوردی می تواند 

داشته باشد؟
یک بخش از آن برداش��تن تعرفه هایی است که آمریکا علیه 
کاالهای چینی وضع کرده است. تعرفه هایی که برای چین بسیار 
گران است چراکه 150 تا 200 میلیون نفر در چین برای تجارت 
ب��ا آمریکا کار می کنن��د و این برای اقتصاد چین مس��ئله خیلی 

مهمی است که قطعا در مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود. 
اما کره ش�مالی آیا می تواند با این مذاکرات همواره خود را به 
عنوان همکار امریکا ببیند؟! در واقع می خواهیم بدانیم که آیا 
امری�کا برای دوره های بعدی ریاس�ت جمهوری بعد از ترامپ 

هم همین روند را با کره شمالی ادامه خواهد داد؟
دول��ت آمریکا با توجه به ماهی��ت و اهدافی که دارد به طور 
معمول در روابط با دیگران یک اصولی را دارد که طبعا برای بلند 
مدت نه قابل اعتماد اس��ت نه قابل قب��ول. از جمله این رفتارها 
ابهام و چند پهلو بودن قراردادها است که بعد از امضای قراردادها 
این گونه ابهامات را وسیله ای برای نقض تعهداتش قرار می دهد.

از بعد از جنگ جهان��ی دوم این رفتار نقض تعهداتی به یک 
اصل در سیاس��ت آمریکا مبدل شده اس��ت و بسیاری از کشورها 
این امر را تجربه کرده اند. این مس��ئله ثابت شده که آمریکا برای 
رس��یدن به اهداف خود به هی��چ عنوان از فری��ب دادن دیگران 
فروگذار نمی کند. برای همین است که آمریکا در بسیاری از موارد 
با لشگرکشی و جنگ به دنبال تامین منافع خود بوده چون با این 
بدعهدی ها به طور عادی نتوانسته روابط سالمی با کشورها داشته 
باش��د. آمریکا هم با کره شمالی نقض عهدهای متعددی داشته و 
حتی با چین که روابط اقتصادی بسیاری دارد نیز صداقت رفتاری 
نداش��ته اس��ت. این امر موجب شده تا کره ش��مالی اعتمادی به 
مذاکره و حتی س��خنان مقامات آمریکا نداش��ته باشد و لذا ماه ها 
زمان می برد تا سرنوشت این موضع نهایتا مشخص شود و ببینیم 

که چه سرنوشتی در انتظار این مذاکرات خواهد بود.
پس در تغییر رفتار کره شمالی آمریکا را مقصر می دانید؟

بله، ببینید، چندی پیش آمریکا از یک س��و از مذاکره با کره 
ش��مالی گفته و از س��وی دیگر می گوید همه گزینه ها را در نظر 
دارد چنین فضایی قطعا نمی تواند مطلوب کره شمالی باشد و لذا 
این کش��و نیز طبیعتا با تاکید بر حفظ توان هسته ای و حتی لغو 
مذاکره به این رفتار آمریکا پاس��خ داده و سعی دارد تا ضعفی از 

خود در برابر این کشور نشان ندهد. 
به نظر شما آیا از نوع رفتارهای کره شمالی می توان یک الگوی 
رفتاری برای مذاکره ایران س�اخت؟ به هر حال این کشور هر 
زمان که آمریکا بدعهدی داشته زیر مذاکره زده و از آن خارج 
شده و همزمان نیز منافع خود را تامین ساخته و در عین حال 
نیز درگیر جنگ نشده است. این نوع رفتار کره شمالی قابلیت 

الگو شدن برای مذاکره با آمریکا را دارد یا نه؟ 
البته ش��رایط کره شمالی با ش��رایط ایران متفاوت است و لذا 
نباید در تحلیل دچار اش��تباه ش��د چراکه کره شمالی هم از لحاظ 
ژئوپولتیک و هم اقتصادی و هم جهانی با ایران متفاوت است و نباید 
تحلیل اشتباه داشت. اینکه تصور کنیم که ما می توانیم با مدل کره 
شمالی مذاکره کنیم و این کشور با مدل ما امری نادرست است. اما 
به هر حال اگر نقض عهدهای آمریکا چه در قبال ایران و چه سایر 

کشورها را لیست کنیم یک لیست بلند باالیی خواهد بود.
در نهایت با توجه به روند تحوالت آیا می شود امیدوار بود که 

توافقی میان آمریکا و کره شمالی صورت گیرد؟ 
در صورت��ی که ک��ره جنوبی، آمریکا و ژاپن آماده باش��ند که 
امتیازات زیادی آن هم با تضمین به کره ش��مالی بدهند احتمال 
وجود توافق وج��ود دارد. در غیر این صورت بعید می دانم که این 
مذاکرات به نتیجه ای دس��ت یابد و وضعیت همچنان مانند سابق 

ادامه خواهد یافت. 
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صدمه بدنى عمدى و فحاشــى تقديم دادســراى عمومى وانقالب شهرستان شاهرود 
نموده است و در نهايت در خصوص ايراد صدمه بدنى عمدى با صدمات 1- جراحت 
(داميه) قســمت فوقانى پس ســرى 2- جراحت (حارصه) زير چشم چپ 3- آسيب 
نسوج نرم گردنى داراى سه هزارم ديه كامل ارش ، قرار جلب به دادرسى متهم و 
در خصوص توهين قرار منع تعقيب صادر گرديده اســت. پس از ارسال پرونده به 
دادگاه و ارجاع به شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شــاهرود ، در نهايت شعبه مرجوع 
اليــه به موجب دادنامه شــماره 9609972736601266 مــورخ 1396/12/27 
حكم به برائت متهم از اتهام انتســابى به جهت عدم كفايت ادله اثباتى صادر نموده 
اســت راى صادره از ناحيه شــاكى مورد تجديدنظر خواهى قرار گرفته و ايشــان در 
اليحــه تجديدنظر خواهى اجماالً اعالم آمادگى نموده تا جهت اثبات ادعايش ســوگند 
يــاد كنــد. پرونده بيش از اين حكايتى ندارد. شــاكى از اين راى تقاضاى تجديدنظر 
كرده و رســيدگى بــه اين دادگاه ارجاع شــده ، پس از قرائت مشــروح گزارش در 
جلسه ، مشاوره و كفايت مذاكرات ، ختم دادرسى اعالم و به شرح زير انشاء راى مى 
شود (راى دادگاه) در مورد تجديدنظر خواهى آقاى محمدعلى باقرى فرزند مرادعلى 
نســبت بــه دادنامــه شــماره 9609972736601266 مــورخ 1396/12/27 
صادر شــده از شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شــاهرود كه به موجب آن 
تجديدنظر خوانده از اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى نسبت به تجديدنظر خواه تبرئه 
گرديده اســت با عنايت به محتواى پرونده و صرف نظر از جهات و داليل منعكس در 
درخواست تجديدنظر خواه از آن جا كه ارش و ديه صدمات وارد شده به مصدوم ( 
در فرض ثبوت) كمتر از يك دهم ديه كامل اســت و مطابق بند ب ماده 427 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 صدور حكم به پرداخت ديه كمتر از يك دهم 
ديه قطعى اســت لذا دادنامه تجديدنظر خواســته از اين وجه قطعى بوده و قرار رد 
درخواست تجديدنظر خواهى تجديدنظر خواه صادر و اعالم مى شود راى صادر شده 

قطعى است. 
مستشاران شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – روح اله اسماعيليان،  
محمد طاهر نجفرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محسن قربانى 
صياد فرزند شمسعلى

خواهان آقاى / خانم فرشــته جليلى همراز دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى / خانم حميدرضا زارع نيستانك و محسن قربانى صياد به خواسته مطالبه 
اجرت المثل اموال مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609983030600613 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فرديس 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/23 ســاعت 12/00 تعيين كه حســب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده محســن قربانــى صياد و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/97/10357
منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فرديس

آگهى در اجراى بند 332 و 333 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى
نظر به اينكه ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه به مساحت 372 مترمربع قطعه 52 
تفكيكــى به شــماره پالك 962 فرعــى از 161 اصلى واقع در كرج به نــام آقا محى الدين 
معين وفا ذيل ثبت 85298 صفحه 381 جلد 308 ثبت و صادر و تســليم گرديده است. 
ســپس مورد ثبت مع الواســطه برابر ســند قطعى شــماره 65950 مورخ 1374/6/12 
دفترخانه 9 كرج به عبداله حميدى منتقل گرديد و ســپس پنج دانگ مشــاع از ششدانگ 
مورد ثبت برابر ســند قطعى شــماره 15985 مــورخ 1380/6/13 دفترخانه 40 كرج به 
نســيم حميدى و جعفــر حميدى و معصومه حميدى و حديقه حجى نژاد و اســمعيل حميدى 
بالوســيه منتقل گرديد در ادامه ملك مذكور برابر صورتمجلس تفكيكى شــماره 44342 
مورخ 1381/5/14 به قطعات تفكيك گرديده كه نســبت به تمامى قطعات اسناد مالكيت 
ثبــت و صادر گرديده اســت. اكنون با توجه به اينكه پرونده ثبتــى پالك موصوف در اين 
اداره مفقــود گرديــده ، عليهذا در اجراى بنــد 332 و 333مجموعه بخشــنامه هاى ثبتى 
مراتب آگهى ميگردد تا چنانچه اشــخاصى نســبت به موضوع موصوف حقى دارند يا ذينفع 
هستند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رســيد دريافت بنمايند تا مورد رســيدگى واقع گردد، در غير اينصورت پس از انقضاى 

مهلت مزبور اين اداره به وظيفه قانونى خود عمل مينمايد. م الف/97/10425
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى خانم پرى رحمانى زيدانلو فرزند خداقلى/ آگهى احضار 
بدين وســيله به خانم پرى رحمانى زيدانلو فرزند خداقلى كه فعال مجهول المكان مى 
باشــد به اســتناد ماده 115 و 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در 
امــور كيفــرى ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به اتهام مطروحــه در تاريخ 1397/5/7 
ســاعت 8/30 صبــح در دادگاه حاضر شــود بديهى اســت در صورت عــدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى بعمل خواهد آمد.
دادگاه كيفرى شعبه 1 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان سمنان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمرضا باتمانى به شناســنامه شــماره 543 باستناد شهادت نامه و گواهى فوت 
و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 314/97 تقديم اين شورا نموده و چنين 
اشــعار داشته است كه شــادروان مرحوم شــكوفه باتمانى تشــييع مذهب به شناسنامه 
1299 در تاريخ 1397/3/12 در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از : پدر مرحوم 
به نام جمشــيد باتمانى  به شناســنامه شــماره 240 متولد 1339/3/1 و مادر مرحوم به 
نام مهوش حشمتى به شناسنامه شماره 540 متولد 1345/2/16 و همسر مرحوم به نام 
غالمرضا باتمانى به شناســنامه شماره 543 متولد 1364/6/20 و بجز اينها ورثه ديگرى 
نــدارد اينك با انجام تريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
مدت يك ماه به شــوراى حل اختالف شــماره يك كامياران تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م/الف: 193
فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

مزايده
درپرونــده كالســه 962505 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبد 
حســب نيابت نامه شماره 13961680025798758 بشــماره بايگانى 950029 شعبه 
اول اجراى احكام مدنى دادســراى ناحيه 6 (خارك) تهران مورخ 1396/12/13 دســتور 
ضبط وثيقه پالك ثبتى 1274 فرعى از 10-اصلى واقع در روســتاى ســارى بخش روبروى 
شــركت تعاونى قديم از وثيقه گذار آقاى امانگلدى قره پور صادر شــده اســت ، حســب 
نظريه كارشــناس منتخب در تاريــخ 1396/12/27 ارزش آن به مبلغ 880/000/000 
ريــال اعالم گرديده اســت كــه از طريق مزايده حضــورى و با حضور نماينده دادســرا به 
فروش ميرسد. 1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز يكشــنبه مورخه 1397/04/31 ساعت 9 الى10 
ميباشــد.3-مزايده براى جلسه اول تشــكيل ميگردد.4-مكان مزايده شعبه اول اجراى 
احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.5-متقاضيان ميتوانند پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر 
ميگردد.7- برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش 
آنــرا ارايه نمايد.در غيــر اينصورت مبلغ واريزى از وى در حــق دولت ضبط مى گردد.8-
بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-هزينه هاى انتقال 
سند شامل ديون،عوارض،دارايى،دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت 

به محكوم له كسر و تاديه مى گردد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانــم زيبــا نادعلى پور داراي شــماره شناســنامه 52542 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 97/45 اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان عشرت گودرزى به شماره شناسنامه 593 در تاريخ 1396/11/22 در اقامتگاه 
دائمــي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زيبا 
نادعلى پور ش ش 52542 نام پدر محمد حســين فرزند متوفى 2- فريبا نادعلى پور ش 
ش 52541 نام پدر محمد حسين فرزند متوفى 3- پروين نادعلى پور ش ش 3286 نام 
پــدر محمد حســين فرزند متوفى 4- ابوالقاســم نادعلى پــور ش ش 200 نام پدر محمد 
حســين فرزند متوفى 5- احمــد نادعلى پور ش ش 3285 نام پدر محمد حســين فرزند 
متوفــى 6- محمــد نادعلى پور ش ش 20044 نام پدر محمد حســين فرزند متوفى ضمن 
انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد 
و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالسه 960310 مدنى شورا له مرتضى اسماعيل زاده عليه عباس اكبرپور 
مبنى بر مطالبه وجه ، مال غيرمنقول محكوم عليه واقع در بهنمير روستاى افراتخت باالمحله ضلع 
شمال غربى حسينيه محل مقابل ملك داراى كدپستى 91930-47431 توقيف گرديد كه شامل 
يك قطعه زمين به مســاحت 220/50 مترمربع مى باشــد ، در ضلع غربى ملك ديواركشى صورت 
گرفته و طول آن بعد از رعايت تعريض 49 متر و عرض آن 4/5 متر مى باشد . در ضلع جنوبى نيز 
به خيابان محل دسترســى داشته و به وسيله پرچين محصور مى باشد.ملك مذكور در داخل طرح 
مصوب هادى(بافت)قرار دارد و كاربرى آن مسكونى و فاقد پالك ثبتى مى باشد .مراتب فوق توسط 
كارشــناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و مجموعا ارزش شش دانگ ملك به مبلغ 
270,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده و در تاريخ 97/5/1 روز دوشنبه از ساعت 10 
الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى بابلسر به فروش مى رسد.كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه 
به نظريه كارشــناس پرداخت نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ 
پيشنهادى را فى المجلس واريز و مابقى ثمن معامله را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه 

نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر

اجراييه
 ش بايگانى شعبه:960011 محكوم له: بانك صادرات مازندران-سارى ميدان امام ساختمان 
مركزى محكوم عليهم:1-عباسعلى داوديان ف رجبعلى2-هيبت قادرى كرسى ف عبداله-مجهول 
المكان3-مهدى آقاگلى روشــن ف محمدرضا **نماينده قانونى محكوم له:ســيده فاطمه بهرامى ف 
ســيدرضا وكيل بانك صادرات مازندران محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609972062500016 محكوم عليه محكوم است به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت 52,020,000 ريال بابت اصل دين و 710,250 ريال بابت هزينه 
دادرسى و1,827,720 ريال بابت حق الوكاله وكيل و 96,500 ريال بابت قبض پست و 2,500,000 
ريال بابت هزينه كارشناس و خسارت و خسارت تاخير در تاديه از تارخ سررسيد(94/2/3)( چه 
اين كه طبق قرارداد تاريخ مطالبه مشــخص اســت)تا اجراى حكم به نرخ تغيير شــاخص نرخ تورم 

اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به پروين انصارى وسكه و سيد محمود حسينى ستوده
خواهان فرزاد حسينى دادخواستى به طرفيت خواندگان پروين انصارى وسكه و سيد محمود 
حسنيى ستوده مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981953200809 شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/13 ساعت 11:30 تعيين گرديد . حسب 
دســتور دادگاه،طبــق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهــول 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
               منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
تعاونى اعتبار ثامن با وكالت فاطمه خدادادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-
احمد يگانه كاسگرى ف برارجان2-سيد اسرافيل عظيمى چمازكتى ف سيداسماعيل تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 13/97/101 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان 
مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ 97/4/17 ساعت 10 در شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به 

هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

مجتمع  عمومى  دادگاه   42 شعبه   9609982160700679 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609972160701254 شماره  نهايى  تصميم  تهران   صدر  شهيد  قضايى 
خواندگان: 1-  غفار   فرزند  زاهدى  رضا  آقاى  وكالت  با  بهروز  فرزند  يامى  بهاره  خانم 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد 2- آقاى محمد غالمى فرزند محمدحسين  خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و در وقت فوق العاده دفتر 
دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسى اوراق و محتوى پرونده ختم 
نمايد.  راى دادگاه آقاى  رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
خانم  غالمى 2-  محمد  آقاى  طرفيت 1-  به  يامى  بهاره  خانم  از  وكالت  به  زاهدى  رضا 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى خودرو 
(5 دانگ) تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بيان شده 
خواهان طبق مستندات ابرازى يك دستگاه خودرو ال نود مدل 1394 به شماره شاسى 
511462 و شماره موتور 011176 به صورت اقساطى از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده و خوانده اول نيز خودرو را از خوانده دوم خريدارى كرده است ضمنا" در زمان 
تعويض پالك سند مالكيت يك دانگ خودرو به نام خواهان منتقل شده است در مقابل 
خواندگان حاضر نشده و دفاعى اقامه نكرده اند بنابراين مستندات ابرازى خواهان و 
ادعاى وى مصون از تعرض باقى ماند با اين وصف دعوا به طرفيت خوانده دوم به عنوان 
مالك مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و ماده 198قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده دوم خانم سيده زهرا بديعى خمسه فرد به تنظيم 
چون  سند رسمى 5 دانگ خودرو فوق به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.  ضمنا" 
دعوا متوجه خوانده رديف اول نسبت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى و ابتدا ظرف بيست 
روز قابل واخواهى نزد اين مرجع و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض در 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/28626             رئيس شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران – امين رجبى

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم يارا حاجى خواهان 
آقاى سيدعلى مظلوم فرزقى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم يارا حاجى به خواسته 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  اجرايى  عمليات  به  اعتراض 
9709982160900174 شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 9:00 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.
عمومى  دادگاه   44 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28624  
حسينى زاده  رسول  سيدمحمد   – تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباس تفرشى 
خواهان آقاى اصغر جاهدى خسروشاهى، مهدى نژادى نبى كندى ايوب دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقايان على عباسى تفرشى و وحيد وكيل الرعايا به خواسته اعسار مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160701077 شعبه 42 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/5/23
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28621  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
بياتى  عليرضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
فرزند حسن  خواهان آقاى حسين على نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
بياتى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160700932 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 9:30 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.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28617  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
نامه صادره ابالغ نظريه كارشناسى بدينوسيله به خوانده آقاى امير عبدى فرزند مرتضى 
به عنوان خوانده ابالغ مى گردد تا جهت مالحظه نظريه كارشناسى ظرف 3 روز از تاريخ 
انتشار جهت مالحظه نظريه كارشناسى نفيا" يا اثباتا" در شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران حاضر شويد در غير اين صورت برابر نظريه كارشناسى اقدام و ملك به فروش 

خواهد رسيد.
 10/28614                                  مدير شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران

مجتمع  عمومى  دادگاه   42 شعبه   9609982160700679 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609972160701254 شماره  نهايى  تصميم  تهران   صدر  شهيد  قضايى 
خواندگان: 1-  غفار   فرزند  زاهدى  رضا  آقاى  وكالت  با  بهروز  فرزند  يامى  بهاره  خانم 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد 2- آقاى محمد غالمى فرزند محمدحسين  خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و در وقت فوق العاده دفتر 
دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسى اوراق و محتوى پرونده ختم 
نمايد.  راى دادگاه آقاى  رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
خانم  غالمى 2-  محمد  آقاى  طرفيت 1-  به  يامى  بهاره  خانم  از  وكالت  به  زاهدى  رضا 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى خودرو 
(5 دانگ) تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بيان شده 
خواهان طبق مستندات ابرازى يك دستگاه خودرو ال نود مدل 1394 به شماره شاسى 
511462 و شماره موتور 011176 به صورت اقساطى از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده و خوانده اول نيز خودرو را از خوانده دوم خريدارى كرده است ضمنا" در زمان 
تعويض پالك سند مالكيت يك دانگ خودرو به نام خواهان منتقل شده است در مقابل 
خواندگان حاضر نشده و دفاعى اقامه نكرده اند بنابراين مستندات ابرازى خواهان و 
ادعاى وى مصون از تعرض باقى ماند با اين وصف دعوا به طرفيت خوانده دوم به عنوان 
مالك مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و ماده 198قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده دوم خانم سيده زهرا بديعى خمسه فرد به تنظيم 
چون  سند رسمى 5 دانگ خودرو فوق به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.  ضمنا" 
دعوا متوجه خوانده رديف اول نسبت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى و ابتدا ظرف بيست 
روز قابل واخواهى نزد اين مرجع و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض در 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/28626             رئيس شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران – امين رجبى

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم يارا حاجى خواهان 
آقاى سيدعلى مظلوم فرزقى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم يارا حاجى به خواسته 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  اجرايى  عمليات  به  اعتراض 
9709982160900174 شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 9:00 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.
عمومى  دادگاه   44 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28624  
حسينى زاده  رسول  سيدمحمد   – تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباس تفرشى 
خواهان آقاى اصغر جاهدى خسروشاهى، مهدى نژادى نبى كندى ايوب دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقايان على عباسى تفرشى و وحيد وكيل الرعايا به خواسته اعسار مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160701077 شعبه 42 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/5/23
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28621  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
بياتى  عليرضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
فرزند حسن  خواهان آقاى حسين على نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
بياتى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160700932 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 9:30 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.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28617  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
نامه صادره ابالغ نظريه كارشناسى بدينوسيله به خوانده آقاى امير عبدى فرزند مرتضى 
به عنوان خوانده ابالغ مى گردد تا جهت مالحظه نظريه كارشناسى ظرف 3 روز از تاريخ 
انتشار جهت مالحظه نظريه كارشناسى نفيا" يا اثباتا" در شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران حاضر شويد در غير اين صورت برابر نظريه كارشناسى اقدام و ملك به فروش 

خواهد رسيد.
 10/28614                                  مدير شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران

مجتمع  عمومى  دادگاه   42 شعبه   9609982160700679 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609972160701254 شماره  نهايى  تصميم  تهران   صدر  شهيد  قضايى 
خواندگان: 1-  غفار   فرزند  زاهدى  رضا  آقاى  وكالت  با  بهروز  فرزند  يامى  بهاره  خانم 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد 2- آقاى محمد غالمى فرزند محمدحسين  خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و در وقت فوق العاده دفتر 
دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسى اوراق و محتوى پرونده ختم 
نمايد.  راى دادگاه آقاى  رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
خانم  غالمى 2-  محمد  آقاى  طرفيت 1-  به  يامى  بهاره  خانم  از  وكالت  به  زاهدى  رضا 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى خودرو 
(5 دانگ) تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بيان شده 
خواهان طبق مستندات ابرازى يك دستگاه خودرو ال نود مدل 1394 به شماره شاسى 
511462 و شماره موتور 011176 به صورت اقساطى از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده و خوانده اول نيز خودرو را از خوانده دوم خريدارى كرده است ضمنا" در زمان 
تعويض پالك سند مالكيت يك دانگ خودرو به نام خواهان منتقل شده است در مقابل 
خواندگان حاضر نشده و دفاعى اقامه نكرده اند بنابراين مستندات ابرازى خواهان و 
ادعاى وى مصون از تعرض باقى ماند با اين وصف دعوا به طرفيت خوانده دوم به عنوان 
مالك مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و ماده 198قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده دوم خانم سيده زهرا بديعى خمسه فرد به تنظيم 
چون  سند رسمى 5 دانگ خودرو فوق به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.  ضمنا" 
دعوا متوجه خوانده رديف اول نسبت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى و ابتدا ظرف بيست 
روز قابل واخواهى نزد اين مرجع و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض در 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/28626             رئيس شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران – امين رجبى

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم يارا حاجى خواهان 
آقاى سيدعلى مظلوم فرزقى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم يارا حاجى به خواسته 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  اجرايى  عمليات  به  اعتراض 
9709982160900174 شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 9:00 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.
عمومى  دادگاه   44 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28624  
حسينى زاده  رسول  سيدمحمد   – تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباس تفرشى 
خواهان آقاى اصغر جاهدى خسروشاهى، مهدى نژادى نبى كندى ايوب دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقايان على عباسى تفرشى و وحيد وكيل الرعايا به خواسته اعسار مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160701077 شعبه 42 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/5/23
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28621  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
بياتى  عليرضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
فرزند حسن  خواهان آقاى حسين على نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
بياتى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160700932 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 9:30 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.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28617  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
نامه صادره ابالغ نظريه كارشناسى بدينوسيله به خوانده آقاى امير عبدى فرزند مرتضى 
به عنوان خوانده ابالغ مى گردد تا جهت مالحظه نظريه كارشناسى ظرف 3 روز از تاريخ 
انتشار جهت مالحظه نظريه كارشناسى نفيا" يا اثباتا" در شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران حاضر شويد در غير اين صورت برابر نظريه كارشناسى اقدام و ملك به فروش 

خواهد رسيد.
 10/28614                                  مدير شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران

مجتمع  عمومى  دادگاه   42 شعبه   9609982160700679 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609972160701254 شماره  نهايى  تصميم  تهران   صدر  شهيد  قضايى 
خواندگان: 1-  غفار   فرزند  زاهدى  رضا  آقاى  وكالت  با  بهروز  فرزند  يامى  بهاره  خانم 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد 2- آقاى محمد غالمى فرزند محمدحسين  خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و در وقت فوق العاده دفتر 
دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسى اوراق و محتوى پرونده ختم 
نمايد.  راى دادگاه آقاى  رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
خانم  غالمى 2-  محمد  آقاى  طرفيت 1-  به  يامى  بهاره  خانم  از  وكالت  به  زاهدى  رضا 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى خودرو 
(5 دانگ) تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بيان شده 
خواهان طبق مستندات ابرازى يك دستگاه خودرو ال نود مدل 1394 به شماره شاسى 
511462 و شماره موتور 011176 به صورت اقساطى از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده و خوانده اول نيز خودرو را از خوانده دوم خريدارى كرده است ضمنا" در زمان 
تعويض پالك سند مالكيت يك دانگ خودرو به نام خواهان منتقل شده است در مقابل 
خواندگان حاضر نشده و دفاعى اقامه نكرده اند بنابراين مستندات ابرازى خواهان و 
ادعاى وى مصون از تعرض باقى ماند با اين وصف دعوا به طرفيت خوانده دوم به عنوان 
مالك مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و ماده 198قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده دوم خانم سيده زهرا بديعى خمسه فرد به تنظيم 
چون  سند رسمى 5 دانگ خودرو فوق به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.  ضمنا" 
دعوا متوجه خوانده رديف اول نسبت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى و ابتدا ظرف بيست 
روز قابل واخواهى نزد اين مرجع و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض در 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/28626             رئيس شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران – امين رجبى

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم يارا حاجى خواهان 
آقاى سيدعلى مظلوم فرزقى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم يارا حاجى به خواسته 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  اجرايى  عمليات  به  اعتراض 
9709982160900174 شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 9:00 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.
عمومى  دادگاه   44 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28624  
حسينى زاده  رسول  سيدمحمد   – تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباس تفرشى 
خواهان آقاى اصغر جاهدى خسروشاهى، مهدى نژادى نبى كندى ايوب دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقايان على عباسى تفرشى و وحيد وكيل الرعايا به خواسته اعسار مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160701077 شعبه 42 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/5/23
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28621  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
بياتى  عليرضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
فرزند حسن  خواهان آقاى حسين على نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
بياتى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160700932 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 9:30 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.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28617  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
نامه صادره ابالغ نظريه كارشناسى بدينوسيله به خوانده آقاى امير عبدى فرزند مرتضى 
به عنوان خوانده ابالغ مى گردد تا جهت مالحظه نظريه كارشناسى ظرف 3 روز از تاريخ 
انتشار جهت مالحظه نظريه كارشناسى نفيا" يا اثباتا" در شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران حاضر شويد در غير اين صورت برابر نظريه كارشناسى اقدام و ملك به فروش 

خواهد رسيد.
 10/28614                                  مدير شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران

مجتمع  عمومى  دادگاه   42 شعبه   9609982160700679 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9609972160701254 شماره  نهايى  تصميم  تهران   صدر  شهيد  قضايى 
خواندگان: 1-  غفار   فرزند  زاهدى  رضا  آقاى  وكالت  با  بهروز  فرزند  يامى  بهاره  خانم 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد 2- آقاى محمد غالمى فرزند محمدحسين  خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و در وقت فوق العاده دفتر 
دادگاه به تصدى امضاكننده ذيل تشكيل است با بررسى اوراق و محتوى پرونده ختم 
نمايد.  راى دادگاه آقاى  رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
خانم  غالمى 2-  محمد  آقاى  طرفيت 1-  به  يامى  بهاره  خانم  از  وكالت  به  زاهدى  رضا 
سيده زهرا بديعى خمسه فرد دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى خودرو 
(5 دانگ) تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بيان شده 
خواهان طبق مستندات ابرازى يك دستگاه خودرو ال نود مدل 1394 به شماره شاسى 
511462 و شماره موتور 011176 به صورت اقساطى از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده و خوانده اول نيز خودرو را از خوانده دوم خريدارى كرده است ضمنا" در زمان 
تعويض پالك سند مالكيت يك دانگ خودرو به نام خواهان منتقل شده است در مقابل 
خواندگان حاضر نشده و دفاعى اقامه نكرده اند بنابراين مستندات ابرازى خواهان و 
ادعاى وى مصون از تعرض باقى ماند با اين وصف دعوا به طرفيت خوانده دوم به عنوان 
مالك مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنى و ماده 198قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده دوم خانم سيده زهرا بديعى خمسه فرد به تنظيم 
چون  سند رسمى 5 دانگ خودرو فوق به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد.  ضمنا" 
دعوا متوجه خوانده رديف اول نسبت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم مى گردد اين راى غيابى و ابتدا ظرف بيست 
روز قابل واخواهى نزد اين مرجع و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل اعتراض در 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/28626             رئيس شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران – امين رجبى

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم يارا حاجى خواهان 
آقاى سيدعلى مظلوم فرزقى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم يارا حاجى به خواسته 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  اجرايى  عمليات  به  اعتراض 
9709982160900174 شعبه 44 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 9:00 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.
عمومى  دادگاه   44 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28624  
حسينى زاده  رسول  سيدمحمد   – تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباس تفرشى 
خواهان آقاى اصغر جاهدى خسروشاهى، مهدى نژادى نبى كندى ايوب دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقايان على عباسى تفرشى و وحيد وكيل الرعايا به خواسته اعسار مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160701077 شعبه 42 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/5/23
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28621  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
بياتى  عليرضا  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
فرزند حسن  خواهان آقاى حسين على نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
بياتى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982160700932 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 9:30 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.
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/28617  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   42
نامه صادره ابالغ نظريه كارشناسى بدينوسيله به خوانده آقاى امير عبدى فرزند مرتضى 
به عنوان خوانده ابالغ مى گردد تا جهت مالحظه نظريه كارشناسى ظرف 3 روز از تاريخ 
انتشار جهت مالحظه نظريه كارشناسى نفيا" يا اثباتا" در شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران حاضر شويد در غير اين صورت برابر نظريه كارشناسى اقدام و ملك به فروش 

خواهد رسيد.
 10/28614                                  مدير شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى تهران

بررسی تحوالت شبه جزیره کره در گفت وگو سیاست روز با سفیر سابق ایران در چین:

 آمریکا آرامش شرق آسیا را
برای آتش افروزی در غرب آسیا می خواهد

دولت امریکا برای بلندمدت قابل اعتماد نیست

قاسم غفوری - مائده شیرپور  گ���و محور گفت و حول  جهان  که  است  هفته   چند 
مذاکره کره شمالی و آمریکا می گردد چنانکه اخبار دیدارهای 
غیررسمی و رسمی صورت گرفته میان مقامات دو کره در 
آمریکا  خارجه  وزیر  پومپئو  سفر  نیز  و  مشترک  مرزهای 
شده  مبدل  جهان  اخبار  پربازدیدترین  به  شمالی  کره  به 
است، این روزها حتی بدل های رهبر کره شمالی و ترامپ 
دو  این  دیدار  و  بوده  برخوردار  پرفروغی  روزهای  از  هم 
سیاستمدار در سنگاپور را مدام شبیه  سازی می کنند. اما با 
وجود دیدار ترامپ و اون، آیا می توان به بهبود روابط امریکا 
و کره شمالی امید داشت؟! آیا امریکا می تواند در سومین 
دور مذاکره با کره شمالی وفای به عهد را تمرین کند تا برای 

بار سوم مذاکرات با شکست رو به رو نشود؟!
ترامپ که مدام تهدید حمله به کره شمالی و از میان 
برداشتن این به اصطالح تهدید جهانی می کرد، برای مذاکره 
با رهبر کره شمالی به سنگاپور رفت، »اون« نیز که مدام از 

نشانه گیری ایاالت آمریکا با بمب اتم سخن می گفت، تالش 
کرده تا مذاکرات را با صالحدید خود برقرار سازد، هر چند 
که رزمایش کره جنوبی با آمریکا 2 بار به لغو دیدارها منجر 

شد، اما در نهایت این دیدار انجام شد. 
مذاکرات کره و آمریکا پیش از این 2 مرتبه برگزار 
شد که هر دو به دلیل آنچه بدعهدی آمریکا ناکام مانده 
است. البته کره شمالی پس از این ناکامی های مذاکراتی، 
و  پیمود  نظامی  و  هسته ای  توان  توسعه  با  را  تقابل  راه 

حاضر به کوتاه آمدن نشد. 
آنچه  از  بیشتر  شناخت  هدف  با  و  مقدمه  این  با 
یافتن  برای  و  است  جریان  در  آسیا  شرق  معادالت  در 
منصوری  جواد  سراغ  به  دیدار  این  تحلیل  و  سواالتمان 
سفیر سابق ایران در چین رفتیم او در گفت وگو با سیاست 
که  کره  شبه جزیره  مسئله  بویژه  آسیا  شرق  مسائل  روز 
ارتباط گسترده ای با رفتارهای منطقه ای و جهانی چین دارد، 

تجزیه و تحلیل کرد. بخوانید ماحصل این گفت وگو را.

نمای نزدیک

مفقودى
شناســنامه(برگ ســبز) خــودرو ســوارى پــژو 206برنــگ ســفيد مــدل 1389 بشــماره موتــور 
14189030282 و شماره شاسى NAAP03ED2AJ132498  و شماره پالك ايران 66- 595 ب 62 

به نام حسين دلپذير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز (شناســنامه)خودرو ســوارى ســمند LX-XU7برنگ سفيد مدل 1391شــماره شاسى
NAAC91CC3CF891428و شــماره موتور 12491034262شــماره پالك ايران 84-224س21به 

نام احسان زارعى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

مدرك گواهينامه فارغ التحصيلي اينجانب ليال رنجبرراد،  فرزند  محمود، به شماره شناسنامه 229 
،صادره از ساري،   در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از واحد دانشگاهي ساري  مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مي باشــد. از يابنده تقاضا مي شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمي واحد 
ساري به نشاني ساري_ كيلومتر 7 جاده دريا_ مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري_ فارغ التحصيالن 

ارسال نمايد.سارى

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقايان 1- يوســف قادرى فرزند معارف 2- رســتگار قادرى فرزند يوســف فرزند 
مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياى دم مرحوم اعظم عباسى در پرونده كالسه 960042 به 
اتهام قتل عمدى مرحوم اعظم عباسى جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى مورخ 1397/5/27 
ســاعت 10 صبح در شــعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشــاه حاضر شويد در صورت عدم حضور 
دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبت اول: 97/3/23 نوبت دوم: 97/4/2- م 

الف/446
 رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ هريك از پانــزده قطعه زمين پالك هــاى 227 و 223 و224 و225 
و226 و227 و228 و229 و 230و 231و 232و 233 و234 و235و236 فرعى از 21- اصلى واقع در 
بخش سه سيستان اراضى قريه ريگ آب آقاجان مورد تقاضاى عزيز اله ضرغام زاده و غيرو كه تاكنون به 
عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شنبه 97/4/23 در ساعت 8 
صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند 
تا در روز تعيين شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق 
و با نماينده قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهــار مجاورين برابر ماده 15 قانون 
ثبــت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر تبصره مــاده واحده قانونى تعيين تكليف 
پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 
و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواســت بمرجــع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهــى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 
تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/2- م الف/589
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم راضيه شهنوازى به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 964 فرعى از 
674 – اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش تقاطع كوچه هشت مترى و ده مترى 
منشعبه از خيابان جمهورى به علت جابجايى  مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده 
اســت كه به موجب نامه شــماره 97/51202/1/10-97/3/3 تعزيرات حكومتــى خاش در قبال مبلغ 
ســيصد و نود ميليون ريال بازداشــت مى باشد لذا مراتب باســتناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت 
مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از 
انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 96/4/2- م الف/157
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى دعوت افراز
چون آقاى احمد على مهردل (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 937- 
اصلى واقع در بخش يك سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4634 ز مورخ 97/3/19 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين 
مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخــه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقــوع ملك مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/578
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى غالمرضا ســارانى محمد خانى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى 
پالك 1/805- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 4765 ز مورخ 
97/3/21 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از 
پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده 
و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها 
مشــخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد 
و از ســايرين مالكين مشــاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت 
بعمــل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 97/4/20 در ايــن اداره يا در محل وقوع ملك مزبور 
حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم 

حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/583
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم رقيه عارفى (اصالتا) – فرزند محســن احدى از مالكين مشــاعى پالك 1085 فرعى از يك 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4831 ز مورخ 97/3/21 طبق 
وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و 
كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 
صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/586
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيات موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتــى كالله تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت، لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ، مــى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه ودرخصوص راى اصالحى به مدت 
يكمــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند. 
پالك 212-اصلى اراضى قريه قوجمز بخش9

كالســه  پرونــده  شــماره139760312012000294  1-رأى 
1396114412012000111 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم احمد 
كريميان فرزند ذوالفقار بشــماره شناسنامه 10243 صادره از گنبدكاووس 
دائر بر صدور ســند مالكيت ششــدانگ يــك قطعه زمين بابنــاى احداثى به 
مســاحت 102  مترمربــع مفروز و مجزى شــده از پــالك32 فرعى از 212- 
اصلــى واقع در قريــه قوجمز بخش 9 ثبت كالله انتقال ملك ازمالك رســمى 

خداقلى حقانى                                      
 آراى اصالحى

 پالك 86-اصلى اراضى قريه قراول بخش 9
2-راى شــماره 2521 مورخ 1397/03/12 و پيرو رأى شــماره 9860 
پرونــده كالســه 2304 تصرفات مفروزى و مالكانــه آقاى/خانم رحيم هراتى 
قوى فرزند حسين بشماره شناسنامه 4051 صادره از كالله با توجه به اينكه 
دركارشناســى نخستين ازحيث مســاحت وتعيين پالك اشتباه بوده و منجربه 
صدور راى شماره 139618712437000262 مورخه 96/11/18 هيئت 
محترم نظارت اســتان گلســتان گرديده لذا مفاد راى اصالحى بدين شرح مى 
باشد: ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 82306 مترمربع قسمتى 
ازپــالك 4 فرعــى از 86-اصلى قريه قراول انتقالى از مالك رســمى: تمامت 
سهم االرث محمدرضا و مجيد عبداللهى هركدام مقادير 17733,33 مترمربع 
و تمامت ســهم االرث عبدالجليل هراتى قوى مقــدار35466,66 مترمربع و 
قســمتى از سهمى حســن عبداللهى مقدار 12733,33 مترمربع ميباشد راى 

صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجراميباشد.  
پالك 213-اصلى اراضى قريه كالله بخش 9

شــماره  رأى  پيــرو  و   1397/01/29 مــورخ   763 شــماره  3-راى 
139660312012000444 پرونده كالسه 1395114412012000116 
تصرفــات مفروزى و مالكانــه آقاى/خانم محمد رســول و محمدجواد تيمورى 
فرزندان محمد حســين هركدام نســبت به ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
باتوجه به اينكه دركارشناســى نخســتين ازحيث مساحت حدود اربعه اشتباه 
بــوده و منجربــه صــدورراى شــماره 139618712437000301 مورخه 
96/12/27 هيئــت محترم نظارت اســتان گلســتان گرديده لــذا مفاد راى 
اصالحى بدين شــرح مى باشــد: ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى 
بمساحت 472,14 مترمربع قسمتى ازپالك 318 فرعى از 213-اصلى قريه 
كاللــه با حدود اصالحى بشــرح راى فوق الذكر انتقالى مع الواســطه از مالك 
رســمى صفر ظهرابى كرانــى راى صادره قبلى با رعايــت اصالحات فوق قابل 
اجرا ميباشد.  بديهى اســت درصــورت انقضاى مــدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م–الف: 

8194
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 97/04/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/04/16   
هوشنگ مشانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حســينعلى ســاربانى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى 
پالك 1/1092- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 
4780 ز مورخ 97/3/21 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 
ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 
صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا 
با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/580
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى احمد ابراهيم زاده اســد آباد (وكالتا) از طرف ابراهيــم ابراهيم زاده فرزند 
دادخــدا احدى از مالكين مشــاعى پالك 1092 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 4531 ز مــورخ 97/3/13 طبق وكالتنامه شــماره 
29805-97/3/5 دفترخانه شــماره 39 زاهدان تقاضاى افراز ســهمى / موكل خويش را از 
پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد 
و آدرس آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند 
و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/4/9 
در ايــن اداره يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضــور و نظارت آنان عمل 
افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه قانون ثبت
چون محمد ، محمود ، عفت، احمد ، مهدى و زهرا شــهرت همگى فرشــچى مالكين مشاعى ششدانگ 
يك قطعه زمين باستثناء بهاى ثمن اعيانى پالك 26933 فرعى 1- اصلى بخش دو شاهرود باستناد تبصره 
فوق الذكر درخواســت ارزيابى ثمن اعيانى ششــدانگ پالك مذكور كه متعلق به خانم اقليمه خانم خواجه 
فرزند اســمعيل بشماره شناســنامه 9717 صادره شاهرود را نموده اســت موضوع به كارشناس رسمى 
دادگسترى ارجاع و ثمن اعالنى ششدانگ به مبلغ 316650000 (سيصد و شانزده ميليون و ششصد و 
پنجاه هزار ريال) ارزيابى گرديده است لذا شايسته است خانم نامبرده و يا ساير ورثه جهت دريافت وجه 
مزبور به اين اداره مراجعه يا در صورت هرگونه ادعا و تضييع حق حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار 
آگهى به دادگاه صالحه مراجعه طرح دعوى باين اداره ارسال نمايند در غير اينصورت پس از سپرى شدن 

مدت مزبور اداره ثبت برابر مقررات اقدامات بعدى را معمول مينمايد. تاريخ انتشار: 97/4/2
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان محمود شاكرى دادخواستى مبنى بر مطالبه طلب بطرفيت 1- جمشيد حيدرى 2- سيما دامن 
كشــان تســليم دفتر شــوراى حل اختالف 214 رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 65/4/97 براى 
مورخ 97/4/31 ساعت 15/30 تعيين وقت گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه اى از دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى خواهد كرد.م الف/5245
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابــر راى شــماره 139760329012000801هيات اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانــه و بالمعــارض خانم معصومه فريقى فرزند باقر به شــماره شناســنامه 2374صادره ازمشــهد در 
ششــدانگ عرصــه و اعيان يك بــاب انبارى به مســاحت 193/33  متر مربع پــالك28 فرعى از2-اصلى 
مفروز و مجزا شده از پالك28 فرعى از 2- اصلى قطعه واقع درقلعه نو خريدارى از مالك رسمى موروثى 
باقر فريقى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن نوبت آگهي به مدت دومــاه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهــى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.م الف : 323
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/4/2

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/4/16
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سندرهنى)
ش :139704310366000013 شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 60/261 
مترمربع داراى پالك 2741 فرعى مفروز و مجزى شده از 2725 از 23 اصلى واقع در قريه سادات محله 
ذيــل ثبت 3529 صفحه 156 دفتر امالك جلد 20 به نام يعقوب صادقى ثبت و صادر و تســليم گرديده 
حدود اربعه آن به شــرح ذيل مى باشد:شــماال به طول 70/21 سانتى متر به پالك 2717 فرعى از اصلى 
مرقوم شرقا به طول 12 متر پى است به كوچه 7 مترى احداثى جنوبا به طول 70/21 سانتى متر به قطعه 
دوم تفكيكى غربا به طول 12 متر به قطعه 16 تفكيكى ســابق فواصل ذكر نشــده پى اشتراكى است2-
شــش دانگ يك قطعه زمين به مســاحت 50/328 مترمربع داراى پالك 2717 فرعى از 23 اصلى واقع 
در قريه ســادات محله ذيل ثبت 3517 صفحه 132 دفتر جلد 20 به نام يعقوب ســادقى ثبت و صادر و 
تســليم گرديده و حدود اربعه آن عبارت اســت از:شــماال به طول 22 متر به قطعه اول تفكيكى شرقا به 
طول 15 متر پى است به كوچه 7 مترى احداثى جنوبا به طول 80/21 سانتى متر به قطعه سوم تفكيكى 
غربا به طول 15 متر به قطعه 16 تفكييك ســابق فواصل ذكرنشــده پى اشــتراكى است و به موجب سند 
رهنى شماره 88312-89/12/25 دفتر 83 تهران در رهن بانك سامان شعبه سعادت آباد قرار گرفته 
كــه به علــت عدم ايفاى تعهد مديون(شــركت بازرگانى البرز بنيامين)و يعقــوب صادقى (راهن) منجر به 
صدور اجراييه در اداره ســوم اجراى اســناد رسمى گرديد سپس به استناد ماده 30و31 آيين نامه اجرا 
جهت ادامه عمليات اجرايى به اين اداره نيابت اجرايى داده شــد ســپس پرونده به كالســه 9200037 
در اين واحد اجرا تشــكيل گرديد و برابر نظريه مورخ 97/1/19-9700031 هيأت كارشناسان رسمى 
دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت اســت از : ملك فوق واقع اســت در رامسر سادات شهر 
شــهرك فابريس نرســيده به هتل كوثر پالك 4 كدپســتى 46931-39965 مى باشــد و مشتمل بر يك 
دســتگاه ساختمان دوطبقه(دوبلكس) به مســاحت حدود 240 مترمربع با قدمت بيش از 25 سال شامل 
ســه خواب داراى اســكلت بتن مســلح و نماى سيمان ســفيد مدل اشــكى پنجره آلومينيوم  داراى حفاظ 
آهنى و ســقف شــيب دار بتنى كه روى آن ايزوگام شده است و كف ســراميك و كابينت آشپزخانه فلزى 
مى باشد.سيســتم گرمايش ســاختمان بخارى گازى و شــومينه و آبگرمكن است ملك داراى امتيازات آب 
و بــرق و گاز مى باشــد.در حال حاضر اين دو ملك در طبيعت به صــورت تجميعى و به صورت يك واحد و 
محصور شــده با ديوار بلوكى اســت كه روى آن داراى نرده آهنى مى باشــد .بهاى كل ملك مورد ارزيابى 
مبلغ 5,295,750,000 ريال معادل( پانصدوبيست و نه ميليون و پانصدوهفتادوپنج هزارتومان)ارزيابى 
شــده اســت . جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز شــنبه 1397/4/23 از 
ســاعت 9 الى 12 ظهر در اجراى ثبت رامســر از طريق مزايد حضورى به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 
ارزيابى شــده شــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشــد فروخته خواهد شد.شركت در جلسه 
مزايده براى عموم آزاد اســت و فروش كال نقدى اســت.چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف 
گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان تشكيل  خواهد شد.طالبين و خريداران 
مى توانند جهت شــركت در مزايده در وقت مقرر باارائه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلســه مزايده در 
اداره ثبت اسناد وامالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى مربوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم قطعى آن ها براى اين اداره 
معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفاصا حساب هاى دارايى 
و شهردارى و... خواهد بود.برابر نامه شماره 132-1700/96-97/2/18 ملك مربوطه بيمه مى باشد.

تاريخ انتشار:97/4/2.م/الف
اسفنديار نورى شيرازى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى / خانم صغــرى كمالى (وكالتا/ اصالتا ) اصالتا فرزند اكبر احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1034و1035 فرعى از يك اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شماره 
4968 ز مورخ 97/3/2 طبق وكالتنامه شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل 
خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و 
آدرس آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا 
آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز 
دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع 
ملــك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افــراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور 

ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/599
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت از بستانكاران 
ش پ:1397/111 برابــر مــاده 24 قانــون اداره تصفيــه امــور ورشكســتگى مصــوب 
1318/4/24 و دادنامه شماره 9409971510401098-1394/10/21 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان سارى و اعالم قطعيت دادنامه مذكور در شعبه 26 دادگاه تجديدنظر 
اســتان مازندران با شــماره دادنامــه 9609971519500780-1395/7/8 حســين نيكو 
فرزند فريدون ورشكســته اعالم گرديد و به موجب دادنامه مذكور در شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان سارى تاريخ توقف فعاليت نامبرده 1394/10/21 اعالم شده است.مقتضى 
اســت:1-كليه بســتانكاران اعم از اشــخاص حقيقــى و حقوقى ،دولتى و خصوصــى كه هرنوع 
ادعايــى مبنى بر مطالبات از نــام برده را دارند حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ انتشــار اين 
آگهى اصل يا رونوشت برابر اصل شده مدارك مثبته و ساير ادله خود در خصوص طلبكار بودن 
از ورشكســته مذكور را به نشانى : ســارى-ميدان معلم-ســاختمان پارس-طبقه دوم-واحد 
نهم-صندوق پســتى 4817719571 به مدير تصفيه خسرو فغانى ماكرانى تسليم نمايند.2-
بــه كليــه بدهكاران به حســين نيكو فرزنــد فريدون(ورشكســته) اعم از اشــخاص حقيقى و 
حقوقى،دولتــى و خصوصى اعالم مى گردد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى 
با مراجعه به مدير تصفيه به نشــانى : سارى-ميدان معلم –ساختمان پارس-طبقه دوم –واحد 
نهم نسبت به معرفى خود اقدام نمايند.دادگاه مى تواند متخلفين را به پرداخت جريمه نقدى 
معــادل 25درصــد  دين به نفــع صندوق(ب) مذكور در ماده 54 و حبــس تاديبى از 3 تا 6 ماه 
محكوم نمايد.3-كليه افرادى كه به هر عنوان اموال حســين نيكو فرزند فريدون(ورشكسته)

را در اختيــار دارنــد مكلفند آن اموال را ظرف مدت 2 ماه پس از انتشــار اين آگهى در اختيار 
مدير تصفيه قرار دهند وگرنه هر حقى كه نســبت به آن اموال دارند از آن ها ســلب خواهد 
شــد مگر اين كه عذر موجهى داشــته باشند.4-به موجب اين آگهى از كليه بستانكاران حسين 
نيكو فرزند فريدون(ورشكســته) هم چنين اشخاصى كه در قبال تعهدات نام برده مسئوليت 
تضامنى دارند دعوت مى گردد در اولين جلســه هيأت بســتانكاران كه رأس ســاعت 17 روز 
شــنبه 97/4/23 در محل اداره تصفيه واقع در ســارى-ميدان معلم-ساختمان پارس-طبقه 
دوم-واحد نهم تشــكيل مى گردد،حضور بهم رســانند.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/2 نوبت 

د وم 97/4/12.م/الف
مدير تصفيه-خسرو فغانى ماكرانى

آگهــى مــاده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد 
نظــر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه بيجاربسته سر الهيجان  
ســنگ اصلى 10 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعــى 100 مفروز از  يك  –رقيه 
احمــد نــژاد تنبل محله     فرزند رمضان   به ش ش 292 و كدملى 2720654736  صادره از 
الهيجان – ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر خانه و محوطه  بمساحت 180/25 مترمربع از 
مورد مالكيت نســقى رمضان احمد نژاد به اســتناد راى 139760218005000496  مورخه 
1397/2/30     هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به 
اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به 
مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
ايــن صورت پــس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت 
اقدام خواهد شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد 
نظــر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكــور دردو  نوبت بــه فاصله 15 روز جهت عمــوم اگهى ميگردد. * قريه سوســتان الهيجان  
سنگ اصلى 17 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 4320 مفروز از  1685  – على 
عطاپــور  فرزند قربان   به ش ش و كدملى 2710186381   صادره از الهيجان – ششــدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى   بمســاحت 364/85  مترمربع از مورد مالكيت قربان 
عطاپور  به استناد راى 139760218005000452   مورخه 1397/2/26     هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصــل و حدود مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مــدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظــرف مدت يك ماه به مراجــع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا 
مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شــد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 
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 دادنامه 
كالســه  پرونــده   - دلــوار  بخــش  عمومــى  دادگاه  كننــده:  رســيدگى  مرجــع 
9609987743201294 شــعبه اول دادگاه عمومــى بخــش دلــوار تصميــم نهايى شــماره 
9709977743200140 – خواهان:آقــاى مالــك جمالــى فرزند هادى بــا وكالت آقاى صفدر 
يوســفى فرزند علمدار به نشــانى ميدان امام طبقه فوقانى بانك صنعت و معدن خوانده: آقاى 
عارف فيروزى فرزند على به نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه بابت ... گردشــكار: 
اين دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست صفدر يوسفى 
بــه وكالــت از آقاى مالك جمالى بــه طرفيت آقاى عارف فيروزى به خواســته مطالبه 5 تن گردو 
با جلب نظر كارشــناس مســتند به بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهاى دولت و تاخير 
تاديــه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل دادگاه با عنايت بــه اينكه جهت تعيين بهاى مورد 
خواسته ارجاع امر به كارشناسى ضرورى بوده با صدور قرار اقدام ولى وكيل خواهان عليرغم 
ابالغ واقعى اخطاريه در مهلت قانونى هزينه كارشناســى را پرداخت ننموده اســت فلذا دادگاه 
مســتند به مــاده 259 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى قرار 
ابطــال دادخواســت صادر و اعالم مى دارد راى صادره ظــرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان بوشهر مى باشد . م الف/471
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش دلوار
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