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تاسيس آژانس انرژی هسته ای ازبكستان
طبق دستور رئیس جمهور ازبکستان و در راستای 
استفاده از انرژی نو آژانس انرژی هسته ای در این کشور 

تاسیس شد.
طبق دس��تور »ش��وکت میرضیای��ف« در جهت 
اقدامات توس��عه انرژی هسته ای در این کشور آژانس 
توسعه انرژی هسته ای »اوزاتوم« وابسته به کابینه وزرا 
ایجاد شد. در این دستور تاکید شده است که نیازمندی 
اقتصاد و مردم ازبکستان به منابع انرژی تنها به منابع 
انرژی تجدیدناپذیر، بیش��تر مواد هیدروکربرها یعنی 

منابعی که محدود هستند، تامین می شود.

حمایت آنكارا از تُرک های قبرس 
س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه اعالم کرده 
اس��ت که آنکارا از حق��وق تُرک های قب��رس نخواهد 
گذشت و به حمایت های خود از آنها ادامه خواهد داد. 
»ابراهی��م کال��ن« اعالم کرد که آن��کارا از حقوق 
تُرک ه��ای قب��رس حمایت خواهد کرد و پش��ت آنها 
را خال��ی نخواهد کرد. در مراس��می که به مناس��بت 
۴۴ س��الگرد عملیات نظامی ترکیه ب��رای حمایت از 
تُرک های قبرس انجام ش��ده بود س��خنگوی ریاست 
جمه��وری ترکیه اعالم کرد که آن��کارا از همه حقوق 
بین الملل��ی خود ب��رای حمای��ت از تُرک های قبرس 

استفاده خواهد کرد.

طرح پارلمان بلغارستان 
پارلمان بلغارستان شب گذشته طرح منع دولت از 

پذیرش پناه جویان را با اکثریت آراء به تصویب رساند.
براس��اس مصوبه پارلمان بلغارس��تان از این پس 
دولت نمی تواند برای پذیرش پناه جویان با کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا وارد گفت وگو شود. این طرح با رای 
موافق ۱۷۷ نماینده پارلمان به تصویب رسید. گفتنی 
است براساس توافق سال ۲۰۱۶ میان اتحادیه اروپا و 
ترکیه، بلغارستان موظف به پذیرش پناه جویان قانونی 
بود. از چندی پیش نیز بلغارس��تان در صدد برآمد تا 
امنی��ت مرز ۴۸۴ کیلومتری اش در جنوب با یونان را 

با نصب سیم خاردار تامین کند.

چين ناو جنگی تحویل داد
چین یک ن��او جنگی ۱5۰۰ تنی را به پاکس��تان 
تحوی��ل داد که قابلیت مجهز ش��دن به انواع س��الح و 

سیستم مسیر یابی خودکار را دارد.
این ناو برای حفاظت از مرزهای آبی طراحی شده 
اس��ت. ناو جنگی چین قابلیت فرود آمدن بالگرد روی 
عرشه خود را دارد و به این لحاظ می تواند قدرت مانور 
زیادی در عملیات های دریایی داش��ته باشد. ناو جدید 
چی��ن برای پاکس��تان به آخرین فناوری تس��لیحاتی، 
موش��کی و حس��گرهای قدرتمند مجهز اس��ت که در 

عملیات مختلف جنگی دریایی موثر است.

اخبار

وزارت دف��اع آمری��کا در تالش اس��ت  لش گزارش مربوط ب��ه میزان خطر جرایم چـــــا
جنس��ی در پایگاه های نظامی این کشور را که ماه هاست از 

انتشار آن جلوگیری می کند، نابود کند.
بن��ا به اع��الم مقامات رس��می پنتاگ��ون، وزارت دفاع 
آمریکا، این وزارتخانه ماههاس��ت انتشار گزارش اندیشکده 
سیاس��ت گذاری جهانی »رند« درباره خطر جرایم جنس��ی 
ب��رای نظامیان این کش��ور در پایگاه های نظام��ی آن را به 
تعویق انداخته اس��ت. در گ��زارش اندیش��کده جهانی رند 
خطر وقوع تجاورز جنسی در پایگاه های نظامی آمریکا رتبه 
بندی شده است. بنا به اعالم مقامات پنتاگون، این گزارش 
براساس نظرس��نجی های صورت گرفته از نیروهای نظامی 
آمریکا و داده های س��ال ۲۰۱۴ تدوین شده است و بر طبق 
چندین گزارش پیش��ین اندیش��کده پایه ریزی شده است. 

گزارش اندیشکده رند قرار بود که ماهها پیش انتشار یابد.
مقامات نظامی وزارت دفاع آمریکا علت به تعویق افتادن 
انتش��ار این گزارش را به نگرانی های مربوط به روش انجام 
آن ارتباط می دهند در حالی ک��ه حامیان نیروهای نظامی 
که در معرض تجاوز جنس��ی قرار دارند، علت منتشر نشدن 

این گزارش تاکنون را تالش پنتاگون برای از بین بردن آن 
اعالم کردند، زیرا محتوای گزارش مذکور خوشایند مقامات 

وزارت دفاع آمریکا نیست.
بنا به اعالم یکی از س��خنگویان پنتاگون، برآورد میزان 
خطرات مربوط به شمار زیادی در پایگاه های نظامی آمریکا 
در سراس��ر دنیا مس��تلزم چندین تجزی��ه و تحلیل آماری 
پیچیده اس��ت و نظرسنجی س��ال ۲۰۱۴ اندیشکده رند با 
این هدف طراحی نشده است. او در ادامه افزود: ما در حال 
همکاری با اندیش��کده رند برای دس��تیابی به درک بهتر و 

تایید اعتبار روش های آماری به کار رفته هستیم.
در تازه تری��ن گزارش ه��ا، نیروی دریای��ی نورفولک در 
ویرجینیا ۲۷۰ مورد تجاوز جنسی را داشته است. همچنن 
۱99 مورد تجاوز جنس��ی نیز در پایگاه نظامی در تگزاس و 
۱۶9 م��ورد از کمپی در کارولینای شمالی و ۱۱۷ مورد هم 
مربوط به پایگاه مشترک سن آنتونیو تگزاس بوده است. در 
پایان 3۰ سپتامبر سال ۲۰۱۷، ۶ هزار و ۷۶9 گزارش تجاوز 
جنس��ی در پایگاه های نظامی آمریکا ثبت شد که نسبت به 
می��زان ۶ هزار و ۱۷۲ مورد در س��ال ۲۰۱۶، نزدیک به ده 

درصد افزایش داشته است.

تقالی پنتاگون برای پنهان سازی یک رسوایی 
رس��وایی حقوق بشری مدعیان حقوق  بشـر بش��ر هر روز بیش��تر آش��کار می شود حقـوق 
چنانک��ه نتیجه یک تحقیق نش��ان می دهد که حدود ۱3۶ 
ه��زار نف��ر در انگلی��س در ش��رایط نامطلوب موس��وم به 
ب��رده داری مدرن به س��ر می برند ک��ه این رق��م ۱۰ برابر 

میزانی است که دولت برآورد کرده است.
بر طبق تحقیقات ش��اخص برابری جهانی )GSI( این 
آمار ده برابر بیش��تر از اطالعات دولت��ی انگلیس، پلیس و 
فعاالن در این زمینه اس��ت. در آمار س��ال ۲۰۱۶ آمده بود 
ک��ه تقریبا یک نفر از 5۰۰ نفر در انگلیس در حالتی که به 

برده داری مدرن تعبیر می شود به سر می برند.
این در حالی است که دولت در سال ۲۰۱3 پیش بینی 
کرده است که فقط حدود ۱3 هزار نفر در انگلیس در تحت 
شرایطی مانند کار اجباری و سوء استفاده جنسی قرار دارند. 

پلیس این آمار را ده ها هزار نفر اعالم کرده است.
»ت��ام دودال« از آژانس جنایت مل��ی اعالم کرد: »این 
گ��زارش تاکیدی اس��ت بر اینکه ما ب��ا تهدیدی رو به رشد 
مواجه هستیم.« این سازمان در سال ۲۰۱۷، در مجموع 5 
هزار و ۱۴5 گزارش در زمینه افرادی که مظنون هستند که 

قربانی این شرایط شده اند دریافت کرده است که در مقایسه 
با س��ال ۲۰۱۶ که شمار آن، 3 هزار و ۸۰۴ مورد بود، بیش 
از یک س��وم افزایش داشته است. این مقام انگلیسی افزود: 
»مث��ال ما می دانیم که مجرمانی که مرتکب چنین اقداماتی 

می شوند، به فضای مجازی روی می آورند.«
این خبر در شرایطی منتشر می شود که در پی تصویب 
قانونی در این زمینه، بریتانیا از سردمداران جهانی در مقابله 
با قاچاق )انس��ان( است. س��ودی که از راه قاچاق انسان به 
دس��ت می آید، ساالنه ۱5۰ میلیارد دالر برآورد می شود. بر 
طبق قان��ون، قاچاقچیان به حبس ابد محکوم می ش��وند و 
تدابی��ری برای حمایت از افرادی ک��ه در معرض این خطر 
قرار دارند در نظر گرفته می ش��ود ضمن اینکه شرکت های 
ب��زرگ درچرخ تولید خود وجود م��واردی از کار اجباری را 

بررسی می کنند.
GSI پس از آمریکا و هلند، از انگلیس به عنوان سومین 
کش��وری یاد کرده است که در زمینه مقابله با قاچاق انسان 
اق��دام می کند. با این حال فعاالنی که در این زمینه فعالیت 
دارن��د، گفته اند ک��ه دولت انگلیس اقدام ج��دی در زمینه 

مقابله با برده داری مدرن صورت نداده  است.

هزاران نفر در انگلیس قربانی برده داری مدرن

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين 
وسيله به شركت كيميا پيمان تهران به شماره ثبت 180244 در اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران به نشانى: تهران، شريعتى، باالتر از 
سيدخندان، كوچه خوى، پالك 64 ابالغ مى شود كه بانك پارسيان با وكالت 
شركت تامين انديش پارس به استناد قرارداد شماره 20 – 2445260 – 
به  االجراء  الزم  موضوع  وصول  براى   1388/12/26 مورخ   1014  –  300
مبلغ 1/378/405/129 ريال مشتمل بر اصل به مبلغ 375/000/000 
ريال و مبلغ 33/842/466 ريال بابت سود و مبلغ 969/562/663 ريال 
تسويه  تا  تاريخ  آن  از  و   1396/6/30 تاريخ  تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت 
كامل بدهى طبق مقررات بابت پرونده اجرايى كالسه 96012033 وعليه شما 
مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده به كالسه فوق در اين اداره تشكيل 
و در جريان اقدام مى باشد لذا چون طبق گزارش مورخ 1397/1/23 مامور 
شماره  وارده  تقاضاى  استناد  به  و  نگرديده  شناسايى  نشانى  پست  ابالغ 
اجراى  نامه  آيين   18 ماده  بستانكار  بانك   1397/2/22  -  12001763
روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  الذكر  فوق  اجراييه  مفاد  رسمى،  اسناد  مفاد 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
به  اقدام  اجراييه محسوب مى گردد  ابالغ  آگهى كه روز رسمى  اين  انتشار 
پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد.
 ضمنا“ اجراييه در تاريخ 97/1/8  در آدرس سايرين ابالغ شده است.

 13690/م الف                          رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى  –  همتيار

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهي   
بدينوسيله به آقاي علي پارسي پور به شناسنامه 54602 صادره از اردبيل 
: تهران خ 16متري اميري خ رضوان جنب مسجد14  فرزند غالم به نشاني 
سند  باستناد  غفوري  سكينه  خانم  مي شود:  ابالغ  پ4  ملكي  كوچه  معصوم 
نكاحيه شماره5231 مورخ 70/2/24 دفتر ازدواج شماره172 تهران براي 
بابت پرونده  بهار آزادي بدهي شما  وصول تعداد 10 عدد سكه طالي تمام 
اجرايي كالسه 9700685 مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده كالسه 

فوق در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است.
 چون طبق گزارش مامور پست آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده 
طبق ماده 18 اصالحي آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود لذا چنانچه ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجراييه محسوب مي 
گردد اقدام به پرداخت بدهي خود ننماييد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه 

شما تعقيب ميگردد.
 13673/م الف             رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران  – علينژاد

 آگهي ابالغ اجراييه  بدينوسيله به آقاي حسن صالحي فرزند محمدرضا به 
مهر  بين  نارمك  تهران  نشاني  به  تهران   از  شناسنامه شماره3815 صادره 
و دردشت خ حاجي صادقي نبش م7 پ78  ابالغ مي گردد خانم ليال شاكري 
ازدواج  دفتر   86/5/5  -7907 شماره  ازدواج  سند  استناد  به  شيرغان 
140 تهران و كفيل 193 تهران جهت وصول 314 عدد سكه طالي يك بهار 
ازادي عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايي به كالسه 
9700861 در اين اداره تشكيل شده و در جريان است لذا باتوجه به اينكه 
ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده مراتب از طريق درج در 

روزنامه به شما ابالغ ميگردد.
 مقتضي است حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غير اينصورت عمليات اجرايي عليه شما 

ادامه خواهد يافت .
علينژاد  - رسمي  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  رئيس  الف         13674/م   

 آگهي ابالغ اجرائيه  بدينوسيله شركت فلز نورد جاويد به شماره ثبت3790 با 
شناسه ملي10103468319 ثبت شده در ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 
ساوجبالغ به نشاني تهران ميدان آرژانتين خيابان احمد قصير نبش كوچه 18 
ساختمان جردن پالك71 اعالمي بستانكار ابالغ مي شود كه بانك ملت شعب 
منطقه3 تهران به استناد قرارداد شماره 91147443421 مورخ91/9/11 
براي وصول موضوع الزم االجرا به مبلغ 11/538/919/853 ريال مشتمل 
بر اصل به مبلغ4/286/751/861ريال و مبلغ325/533/178 ريال بابت 
تاريخ  تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت  ريال  مبلغ6/926/634/814  و  سود 
96/11/14 و از آن تاريخ تا تسويه كامل بدهي طبق مقررات بابت پرونده 
و   نموده  اجرائيه  به صدور  مبادرت  عليه شما  و  كالسه 9602174  اجرايي 

پرونده به كالسه فوق در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام مي باشد.
 لذا چون طبق گزارش مورخ 97/2/15 مامور ابالغ پست نشاني شناسائي 
نگرديد و به استناد تقاضاي وارده شماره 12003657- 1397/3/30 بانك  
بستانكار ماده 18آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد اجرائيه  فوق الذكر 
يك نوبت دريكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود لذا چنانچه 
ابالغ اجرائيه  اين آگهي كه روز رسمي  انتشار  تاريخ  از  ظرف مدت 10 روز 
محسوب مي گردد  اقدام به پرداخت بدهي خود ننمايد، عمليات اجرائي برابر 
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد ضمنا اجرائيه در مورخ 1397/2/15 

به ساير مديونين ابالغ گرديده است.
 13671/م الف                               رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي – همتيار

آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  مالكيت  سند  مالكيت   سند  فقدان  آگهي 
(وضعيت خاص طلق با عرصه وقف) به شماره10202 فرعي از 6719 اصلي 
قطعه 4 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 4820 فرعي از اصلي مذكور بخش2 
ثبت لويزان تهران به مساحت 51/33 مترمربع واقع در سمت شمالي طبقه 
دو كه عرصه آن وقف مي باشد به مساحت51/33 مترمربع واقع در سمت 
شمال طبقه دو كه 7/36 متر آن پيشرفتگي 2/08 مترمربع بالكن پيشرفتگي 
است بانضمام انباري قطعه 3 تفكيكي به مساحت1/69 متر واقع در زيرزمين 
يك بانضمام پاركينگ قطعه 9 تفكيكي به مساحت10/58 مترمربع واقع در 
تملك  قانون  و مشتركات طبق  از ساير مشاعات  با قدرالسهم  زيرزمين يك 
نامه اجرايي آن ذيل ثبت 38365 صفحه 363 دفترجلد  آپارتمانها و آئين 
بنام خانم عطيه فهيمي دانا صادر و تسليم  2512 بشماره چاپي 235632 
شده است سپس ششدانگ به موجب سند قطعي شماره14057- 95/4/5 
دفترخانه 935 تهران به خانم مريم مظفري پور منتقل و به موجب سند رهني 
مي  شهر  بانك  رهن  در  تهران   935 دفترخانه   95/4/5  -14058 شماره 
امضاي شهود رسيده  به  كه  برگ استشهاديه  ارائه دو  با  مالكه  اينك  باشد 
و ذيل آنها طي شماره58866- 97/2/18 توسط دفتر اسناد رسمي 165 
تهران گواهي امضا شده است اعالم نموده است كه اصل سند مالكيت به 
علت اسباب كشي مفقود شده است درخواست صدور المثني سند مالكيت را 
نموده  لذا مراتب در اجراي تبصره يك ذيل ماده120 آئين نامه قانون ثبت 
آگهي ميگردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت 
نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز از انتشار آگهي به اين منطقه مراجعه و 
نسبت به ارائه اصل سند مالكيت و اعتراض اقدام نمايد.  بديهي است در 
چنين وضعيتي پس از تنظيم صورتجلسه مربوطه اصل سند مالكيت به ارائه 
كننده مسترد خواهد شد و پس از انقضاي مدت مذكور وعدم اعتراض در 
به صدور  نسبت  اداره  اين  مالكيت  اصل سند  ارائه  عدم  اعتراض  صورت 

المثني سند مالكيت اقدام خواهد  نمود.
   13672/م الف                                   كفيل اداره ثبت اسناد و امالك لويزان- عليزاده

 آگهي فقدان سند مالكيت  خانم معصومه صدرائي با اعالم گم شدن سند 
ذيل  شده  امضاء  گواهي  استشهاديه  تسليم  با  آگهي  مورد  ملك  مالكيت 
وارده  تهران طي درخواست  دفترخانه163  شماره43359- 1397/4/11 
شماره 139702170102617340- 1397/4/11  تقاضاي صدور سند 
المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد.  1-نام و نام خانوادگي مالك: خانم 
تهران  بخش11  در  واقع   47/13346 پالك:  2-شماره  صدرائي  معصومه 
مالكيت  سند  مالكيت:  وضعيت  4-خالصه  انگاري  سهل  شدن:  گم  3-علت 
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت152/07 مترمربع واقع در طبقه 
 20 خيابان  فضاي  به  پيشرفتي  صورت  آن  مترمربع  مقدار28/64  كه  اول 
متري اصالحي شهيد عراقي قطعه سوم تفكيكي شماره 13346 فرعي از 47 
اصلي مفروز از 1461 فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت321316 صفحه 403 
دفتر 1224 به شماره چاپي481760 به نام زهرا صفايي صادر گرديده است 
سپس برابر سند 24231- 1380/5/7 دفتر 163 تهران به خانم صديقه 
فاضل منتقل شده است پس از آن به موجب سند 37360- 1395/1/26 
سند  طبق  ونهايتا  يافته  انتقال  شرفي  حميدرضا  به  تهران   163 دفترخانه 
معصومه  خانم  به  تهران   163 دفترخانه   1393/6/27  -67125 قطعي 
صدرائي منتقل شده است.  لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك 
فوق الذكر و درخواست صدور المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسبت به 
ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهي ذكر نشده و يا 
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند 
يا در صورت  معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند 

مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
 13679/م الف                        كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك - مصطفي دادفر

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي محمد علي نعمتي بوكالت از طرف خانم محبوبه 
 97/4/12 مورخ   44512 وكالتنامه  طبق  سالجقه  اله  روح  و  اسدي  ذكاء 
دفتر100 كرمان  اصالتا طي وارده شماره 53053 مورخ 96/11/2 با تسليم 
استشهاديه گواهي امضا به شماره 17955 و مورخ 96/10/26  دفترخانه 
نموده و مدعي است سند  المثني  مالكيت  638 تهران تقاضاي صدور سند 
غربي  سمت  چهارم  طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  مالكيت 
قطعه7 تفكيكي پالك 126083 فرعي از 2395 اصلي و مفروز و مجزا شده از 
125858 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش10 تهران به مساحت 40/76 
مترمربع كه مقدار 0/60 مترمربع آن پيشرفتگي است بانضمام ششدانگ 
يك واحد پاركينگ قطعه 2 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت 
شمال غربي طبقه همكف ذيل ثبت 567528 صفحه 94 دفتر 3053 شماره 
چاپي 995442 به نام نويد صومه ئي ثبت و صادر شده سپس مع الواسطه 
برابر سند قطعي شماره 32778 مورخ 91/6/19 دفتر201 تهران به روح 
اله سالجقه و محبوبه ذكاء اسدي بالسويه منتقل گرديده است و برابر سند 
نزد  تهران   201 دفتر   90/8/21 و   79/6/28 مورخ   31747 و   30520
لذا  گرديده  مفقود  سرقت  علت  به  و  باشد  مي  رهن  قيد  در  مسكن  بانك 
مراتب در اجراي تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
وجود  يا  و  آن  به  نسبت  معامله  انجام  مدعي  كسي  چنانچه  تا  ميگردد  آگهي 
سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را ضمن  ارائه سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است چنانچه در مهلت مقرر 
اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

مي شود.
تهران      رودكي  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  الف                   13675/م    

   آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به : حسين 
كالسه 9604004  اجرايي  پرونده  متعهدين  دارستاني  محسن  و  دارستاني 
شرقي  بوستان11  وحدت  خ  پل4  ابوذر  بلوار  تهران  بنشاني  هردو  مقيم 
پالك11 بدينوسيله به آقايان حسين دارستاني و محسن دارستاني ساكن فوق 
ابالغ مي شود كه شركت تعاوني اعتبار صالحين به استناد اجراييه سند شماره 
2301 جهت وصول موضوع الزم االجرا مبلغ825/000/000ريال طبق مفاد 
اجرائيه سند مرقوم عليه شما اجراييه صادر و پرونده به كالسه فوق در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 96/11/16 و 96/11/12 مامور 
ابالغ اداره پست محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده و ابالغ ميسر 
نشده لذا به تقاضاي بستانكار وارده بشماره 5927- 97/4/13 و  طبق ماده 
18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ اجراييه محسوب 
است چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد 

عمليات اجرائي جريان خواهد يافت.
  13676/م الف                  رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران- احمديان 

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهي 
بدينوسيله به آقاي اسمعيل نصيري فرزند شمس اله به شماره شناسنامه 
4731 و شماره ملي0036934852 به نشاني: رستوران آفتابگردان ابالغ 
مي شود كه آقاي اميرعلي طرزي مقدم براي وصول مبلغ 37/000/000 سي 
و هفت ميليون ريال مبلغ چك شماره 863548 عهده بانك ملت شعبه عالمه 
به كالسه 9605053  اجرايي  پرونده  و  اجرائيه صادر  عليه شما  طباطبايي  
مامور   1396/12/10 مورخ  گزارش   طبق  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در 
اداره پست محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته نشده و بستانكار هم 
نميتواند شما را جهت ابالغ واقعي معرفي نمايد لذا به تقاضاي وارده شماره 
از  اجراء  نامه  آئين  ماده 18  طبق  و  بستانكار   1397/4/16-14015914

تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است.
اجرائي جريان  عمليات  ننمائيد  اقدام  پرداخت بدهي خود  از  روز   ظرف ده 

خواهد يافت.
 13677/م الف                      رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي - شبيبي

 آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي اسناد رسمي بدينوسيله به 
آقاي محمدرضا قرباني پارام به شناسنامه1013 صادره از تبريز فرزند حيدر 
بنشاني : تهران خ دولت خ مطهري خ بهرام ك مجيد پ11/1 ابالغ مي شود 
خانم شيما محمدي باستناد سند نكاحيه شماره1279 مورخ1384/10/29 
دفتر  ازدواج شماره191 تهران براي وصول تعداد 200 عدد سكه طالي يك 
به  مبادرت  كالسه 9700355  اجرايي  پرونده  بابت  شما  بدهي  آزادي  بهار 
صدوراجرائيه نموده و پرونده كالسه فوق در اين اداره تشكيل و در جريان 
اجراييه  در  تعيين شده  آدرس  پست  مامور  گزارش  چون  لذا  است  اقدام 
شناخته نشده طبق ماده 18 اصالحي آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فوق الذكر  
يكنوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود لذا چنانچه 
ظرف مدت  10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجراييه 
محسوب مي گردد اقدام بپرداخت بدهي خود ننماييد عمليات اجرايي برابر 

مقررات عليه شما تعقيب مي گردد.
  13678/م الف             رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران – علي نژاد

ویژه گروه فرادید  ب��ه مذاکرات ص��ورت گرفته، گـزارش 
آمریکا در قبال کره ش��مالی سیاست یک بام و دو 
ه��وا را در پیش گرفته به طوری که از یک س��و به 
دنبال خلع س��الح هسته ای این کش��ور است و از 
س��وی دیگر بر اعمال کامل تحریم ها علیه پیونگ 

یانگ تاکید دارد.
»مای��ک پمپئ��و« وزی��ر خارج��ه آمری��کا، از 
اعضای ش��ورای امنیت خواست تا غیراتمی شدن 
کره ش��مالی، به طور کامل تحریم ها علیه پیونگ 
یانگ را اجرا کنند. وی همچنین نسبت به هرگونه 

کاهش تحریم ها علیه کره شمالی هشدار داد.
این وضعیت در حالی اس��ت که از ماه گذشته 
و پ��س از دیدار »دونالد ترام��پ« رئیس جمهوری 
آمریکا با »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، دو 
کشور در مسیر کاهش تنش ها گام برداشته اند. در 
این میان نیکی هیلی، س��فیر آمریکا در س��ازمان 
مل��ل متحد،  نیز تاکید کرد که بهترین راه حمایت 
از مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی، اجرای کامل 
تحریم ها علیه پیونگ یانگ است و نه کاهش آنها. 
ام��ا در حال��ی که هیل��ی و پمپئو ب��ر اعمال 
همه جانب��ه تحریم های کره ش��مالی تاکید دارند 
در هفته گذش��ته دونالد ترام��پ رئیس جمهوری 
آمری��کا در رویکردی متفاوت از اظهارات پیش��ین 
خ��ود، ب��ا تصدیق ای��ن مطلب ک��ه ضرب االجلی 
برای خلع س��الح هسته ای ش��به جزیره کره وجود 
ندارد، از حجم اعمال فش��ار در راس��تای واداشتن 

پیونگ یان��گ ب��ه خاتم��ه برنامه هس��ته ای خود، 
کاست. با این حساب، اذعان ترامپ به اینکه جدول 
زمانی برای خلع س��الح کره شمالی وجود ندارد و 
نیازی به تعجیل در روند مذاکره نیست، در تعارض 
با اظهارات پیش��ین وی مبنی بر لزوم آغاز هرچه 

سریع تر روند خلع سالح است.
همچنی��ن نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل 
متحد از تعلل روسیه و چین در اجرای تحریم های 

نفتی کره شمالی انتقاد کرد.
 اقدام روس��یه و چین در ارائه درخواست برای 
بررسی بیش��تر طرح ممنوعیت ارسال فراورده های 
پاالیش شده نفتی به کره شمالی، موجب اعتراض 
»نیک��ی هیل��ی« نماینده آمریکا در س��ازمان ملل 
متحد ش��د. آمریکا چندی قبل به ش��ورای امنیت 
شکایت کرد که کره شمالی در سال ۲۰۱۸ میالدی 
تحریم ه��ای بین المللی را نقض ک��رده و ۸9 بار به 
صورت غیرقانونی و از طریق »کشتی به کشتی در 

دریا«  فرآورده های نفتی وارد کرده است.
آمری��کا از ش��ورای امنیت خواس��ته تا انتقال 
فراورده های پاالیش ش��ده نفتی به کره شمالی به 
طور کامل قطع ش��ود. اما چین و روس��یه فرایند 

بررسی این درخواست را مسدود کردند و خواستار 
توضیحات بیشتر آمریکا در این زمینه شده اند.

نیکی هیل��ی در این رابطه گفت: چرا روس��یه 
و چین راه بررس��ی این درخواس��ت را بستند، این 
چه چی��زی به ما می گوی��د؟ آنها به م��ا می گویند 
می خواهند به عرضه نفت به کره شمالی ادامه دهند؟ 

آنها مدعی هستند که به اطالعات بیشتر نیاز دارند، 
ما به اطالعات بیش��تر نی��از نداریم. این وضعیت در 
حالی است که روز گذشته نیز »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا خواستار اعمال کامل تحریم ها علیه 

کره شمالی از سوی جامعه بین الملل شده بود.
در این میان یک رس��انه رس��می کره شمالی 

اعالم کرد سئول هیچ تدبیر عملی برای بهبود روابط 
بین دو کره اتخاذ نکرده اس��ت. رودونگ سینمون، 
روزنامه رسمی حزب کارگران کره شمالی، نوشت: 
»مقام��ات کره جنوبی در مذاک��رات با ما بر اجرای 
بیانی��ه پانمونجوم تاکید داش��تند. در همین حال 
آن ها تاکن��ون هیچ تدبیر عملی ب��ه منظور بهبود 
اساسی روابط شمال - جنوب اتخاذ نکرده اند. آن ها 
از دس��تور العمل های اربابان آمریکایی خود پیروی 
می کنند و مسائل مهم بین شمال و جنوب را کامال 

به حال خود رها کرده اند«.
 ای��ن روزنامه، کره جنوب��ی را متهم کرد روند 
س��ازش بین دو کره و گفت وگو بین کره ش��مالی 
و آمریکا را به خود نس��بت می ده��د. این روزنامه 
کره ش��مالی افزود: »طوری س��خن می گویند که 
گویی آن ه��ا بودند که فضای حمای��ت بین المللی 
را برای حل و فصل مس��ئله هس��ته ای کره شمالی 
با طیف گس��ترده ای از رویکرد های دیپلماتیک در 
نزد کشور های همس��ایه ایجاد کرده اند«. پیونگ و 
سئول امسال دو نشست برگزار کرده و در بیانیه ای 
مشترک وعده داده اند در راستای صلح و عاری سازی 

هسته ای در شبه جزیره کره گام بردارند.
هر چند آمریکا ادعا دارد که به دنبال مذاکره 
با کره شمالی اس��ت اما در عمل چنین رویکردی 
ندارد و همچنان به سیاست های تحریمی علیه این 
کش��ور ادامه می دهد. آمریکا با اعمال فشار بر کره 
شمالی به دنبال باج گیری از هر دو کره و نیز حفظ 

بحران در شرق آسیاست. 

سیاست های ضد کره شمالی آمریکا همچنان ادامه دارد

اجرای کامل تحریم ها علیه پیونگ یانگ
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