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دست رد چین به سینه آمریکا 
مقامات آمریکایی می گویند دولت چین درخواست 
واش��نگتن برای تحریم واردات نفت از ایران را رد کرد 

اما پذیرفت که خرید نفت از ایران را افزایش ندهد.
ای��ن دو مق��ام عضو تی��م مذاکره کنن��ده آمریکا، 
مخالفت چین با درخواست این کشور را »ضربه ای به 
اقدامات دولت ترامپ جهت منزوی کردن ایران بعد از 
خروج از توافق هسته ای« توصیف کرده و گفتند پکن 
اما قبول کرد که خرید نفت از ایران را افزایش ندهد.

به نوش��ته وبگاه »بلومب��رگ« تیم هایی از آمریکا 
ط��ی روزهای اخی��ر در ح��ال مذاکره با کش��ورهای 
مختل��ف جهت مجاب کردن آنها به قطع واردات نفت 
از ایران تا ماه نوامبر )زمان بازگشت تحریم های آمریکا 

علیه ایران( هستند.
وزارت خارجه چین هنوز به س��وال خبرگزاری ها 
 ب��رای تایی��د این خب��ر واکنش نش��ان نداده اس��ت.

 باشگاه خبرنگاران

تهدید آمریکا علیه  نهادهای اروپایی 
طب��ق گزارش یک رس��انه آمریکای��ی نزدیک به 
کنگره این کشور، این نهاد قانونگذاری به همراه دولت 
آمریکا به اروپا درباره اعمال تحریم ها در صورت ادامه 

تعامالت تجاری آنها با ایران هشدار دادند.
در ادامه فش��ارهای واش��نگتن به اروپایی ها برای 
هم��راه ش��دن ب��ا تحریم ها علی��ه ایران، یک رس��انه 
آمریکایی از هشدار جدی دو قوه قانونگذاری و اجرایی 
آمریکا به اروپا درباره تداوم تجارت با تهران خبر داد.

طبق گزارش »واش��نگتن ف��ری بیکن«، چندین 
مق��ام ارش��د آمریکای��ی خبر از هش��دار ج��دی کاخ 
س��فیئد و کنگره اروپا به شرکای اروپایی واشنگتن با 
این مضمون خبر داد: »یا ب��ه همه پیوندهای تجاری 
ب��ا ایران پایان دهید یا با تحریم های س��خت و جدید 

آمریکا طی ماه های پیش رو مواجه شوید«.
طبق این گزارش، دولت ترامپ و بسیاری در کنگره 
آمریکا در حال همکاری برای فشار بر شرکای اروپایی 
درباره تعامالت مالی و تجاری آنها با ایران هس��تند تا 
تحریم های ش��دیدی علیه ایران در بخش های نفتی و 
بانکداری اعمال کنند. گفتنی اس��ت؛ آمریکا به دنبال 
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی و همراهی 
اروپا با این تحریم ها است.  خبرگزاری صداوسیما

اخبار

وعده وزیر خارجه انگلیس برای آزادی یک محکوم امنیتی 
وزیر خارجه جدید انگلیس، اولین اظهارنظر خود درباره ایران از زمان تصدی 

به این سمت را با وده دهی
"جرم��ی هانت" که ۱۹ تیرماه س��ال ج��اری به عنوان وزی��ر خارجه جدید 
انگلیس منصوب ش��د وعده داده تمامی اقدام��ات ممکن را برای ضمانت آزادی 

»»نازنین زاغری راتکلیف«، شهروند ایرانی-انگلیسی که در ایران به جرائم امنیتی 
محکوم شده، انجام دهد. 

نازنی��ن زاغری که به عنوان مدیر پروژه در ش��رکت رس��انه های گروهی »تامس��ون 
رویترز« فعالیت می کرد، فرودین ماه س��ال ۱۳۹۵ در تهران دس��تگیر ش��د.  در حالی که 
رسانه های غربی ادعا می کنند دستگیری زاغری در ایران هنگام سفر به کشور بابت دید و 
بازدیدهای خانوادگی صورت گرفته وزیر خارجه قبلی انگلیس آبان ماه سال گذشته گفته 
بود که بازداشت او هنگام آموزش روزنامه نگاران در ایران صورت گرفته است.  فارس 

دیپلمات
اعتراف شهردار سابق نیویورک 
ش��هردار سابق نیویورک و وکیل ش��خصی ترامپ تاکید کرده است که آنچه 

وی »اعتراضات« در ایران خوانده، به صورت خودجوش رخ نمی دهند.
رودی جولیان��ی در س��خنرانی خود در نشس��ت فوق الذک��ر و در خصوص 
آشوب هایی که در ایران رخ داده اند می گوید: »آن اعتراضات به صورت خودجوش 

رخ نمی دهند.«
وی می افزای��د: آنها ]اغتشاش��ات[ به خاطر وجود افراد م��ا در آلبانی ]که میزبان 

گروهی از منافقین است[ و بسیاری از افراد ما در اینجا و در سراسر جهان رخ می دهند. 
اجالس گروهک تروریس��تی منافقین اواخر ماه میالدی ژوئن برگزار ش��ده بود و اش��اره 
جولیانی به اغتشاش��اتی اس��ت که در دی ماه گذشته در برخی ش��هرهای ایران رخ داد. 
روزنامه بریتانیایی گاردین برداش��ت خود را از صحبت های شهردار سابق نیویورک چنین 
عرضه می دارد: موج جاری اعتراضات در ایران از خارج سازمان دهی می شوند.  فارس

در حاشیه
استمرار جنایات متجاوزین، وضعیت مردم یمن را وخیم کرده

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: استمرار هر روزه جنایات متجاوزین 
و س��کوت مجامع بین المللی، وضعیت م��ردم یمن را به صورت نگران کننده ای 

وخیم کرده است.
بهرام قاس��می، ب��ا محکوم کردن حمالت جنگن��ده ای ائتالف تحت رهبری 

عربس��تان سعودی به بیمارس��تان و بازاری در بندر الحدیده یمن گفت: به خاک 
و خون کش��یدن و انتقام از مردم و حمله به اهداف غیرنظامی مانند بیمارس��تان ها، 

خانه ها و اماکن عمومی برای جبران ناکامی ها و شکس��ت های عربستان و متحدانش در 
میدان جنگ، چیزی جز جنایت جنگی نیس��ت و استمرار هر روزه آن و سکوت مجامع 
بی��ن المللی در برابر اینگونه اقدامات، وضعیت مردم یمن را به صورت نگران کننده ای، 
وخیم کرده اس��ت. گفتنی اس��ت؛ این بمباران به مردم یمن از سوی متجاوزین سعودی 

عادی شده است.  مهر

سخنگو 

وی
ی 
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دادنامه
شــماره دادنامه 353- مرجع رســيدگى: حوزه هشتم شــوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، 
خواهان: مريم آهمه ، وكيل خواهان: صادق عليپور ، خوانده: آرش حســن زاده نبى جان، خواســته: 
مطالبــه نفقــه ، گردشــكار: پس از وصــول پرونده و با توجه بــه محتويات پرونده و جرى تشــريفات 
قانونى قاضى شــورا بررســى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صــدور راى مــى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خانم مريم آهمــه بطرفيت آقاى صادق 
عليپور به خواســته مطالبــه نفقه معوقه از تاريــخ 96/9/10 لغايت 97/4/14 از قــرار ماهيانه با 
جلب نظر كارشناسى مجموعا به مبلغ ... ريال به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى 
و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از 
ســوى آن شــورا نظر به اينكه به داللت تصوير مصدق سند نكاحيه مضبوط در پرونده رابطه زوجيت 
فى مابين اصحاب دعوى محرز و مســلم مى باشــد و با توجهاً به اينكه به موجب مقررات قانونى همين 
كــه نكاح بطور صحيح واقع گرديد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شــود و يكى 
از تكاليــف زوج در عقد دائم تامين نفقه زوجه مى باشــد و توجها به مجهــول المكان بودن خوانده و 
حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى وقت رسيدگى از طريق 
روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديد و اليحه نيز ارسال نداشته و 
دليلى كه حكايت از نشــوز خواهان و يا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا ارائه 
و اقامه ننموده اســت  تبديل نفقه در اولين جلســه رسيدگى  و با عنايت به عادالنه بودن مبلغ نفقه 
ماهيانه مورد خواسته خواهان قاضى شورا دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله 
از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتنداً به مواد 1106و1107و1111 
قانون مدنى و با رعايت مواد 198و519 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيســت و يك ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلــغ چهارصد و هشــتاد هزار ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكالــه وكيل طبق تعرفه 
در حــق خواهــان صادر و اعالم مــى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى و ســپس 
و ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان شهريار مى باشد.م 

الف/35331
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامــه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001230هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض خانم فاطمه بلوچى فرزند قدرت به شماره شناسنامه 29صادره از...درششدانگ 
يــك قطعه زمين محصــور با بناى احداثى به مســاحت 198/89  متر مربــع پالك2فرعى از1-اصلى 
مفــروز و مجزا شــده از پالك2فرعــى از 1- اصلى واقع درحســين آباد حاج تقى خريــدارى از مالك 
رســمى آقاى مســعود لقايى (ورثــه فضل اله لقايى)محرز گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 447
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/5/28

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى حميد طالبى كارگر فرزند حسن ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شماره 34-
717 صادره از پرونده كالســه 8/96/370 شعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم 
شــده ايد بــه پرداخت مبلغ يك صد و پنجاه ميليون ريال به انضمــام هزينه و تاخير و تاديه و ديگر 
هزينه هاو خســارات دادرسى در حق آقاى الياس شــيرخانى فرزند حجى قربان كه پس از ابالغ اين 
اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايســتى مفاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر 

قانون از سوى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى قاســم صانع زرنگ داراى شناســنامه شــماره 30880 به شرح دادخواست 
به كالســه 10/97/385 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان فاطمه پشم چى به شناســنامه 7977 در تاريخ 97/3/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محمود صانــع زرنگ فرزند عباس 
ش ش992 متولــد1321 فرزند2-قاســم صانع زرنگ فرزند عبــاس ش ش30880 متولد1338 
فرزند3-عفــت صانــع زرنگ فرزند عبــاس ش ش255 متولــد1316 فرزند4-عــزت صانع زرنگ 
فرزنــد عباس ش ش121 متولد1319 فرزند5-رفعت صانــع زرنگ فرزند عباس ش ش57716 
متولد1334 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به 
اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفــى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد.
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم 
شــاكى خانم زهرا كتال شــكايتى عليه متهم آقاى فهيم حيدرى فرزند غالم دائر بر بى احتياطى 
در امــر رانندگى منجر به ايــراد صدمه بدنى غيرعمدى با وصف رانندگى بــدون پروانه مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 960600 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان رى 
ثبت و وقت رسيدگى روز شنبه مورخ 1397/7/7 ساعت 9/00 تعيين لذا با استناد به ماده 344 
قانون آئين دادرســى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت 
در يكــى از جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود كيفرخواســت را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهــت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صــورت عدم حضور تصميــم قانونى اتخاذ 

خواهد شد. م الف/2497
رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان رى

ابالغ دادنامه به 1- آقاى ميثم جعفرى 2- على راشى نوچه دهى 3- محمد رضا باور
بدينوسيله به شــما ابالغ ميگردد كه به موجب دادنامه شماره 9709970250400325 
صادره از شــعبه چهارم حقوقى شــهررى حكم بر ابطال اســناد رســمى انتقال موخر التنظيم به 
شــماره هاى 20173 مورخ 93/6/27 و 146459 مورخ 94/12/27 نسبت به 1/5 دانگ از 
6 دانــگ پالك ثبتــى 6932 فرعى از 123 اصلى بخش 12 تهــران و همچنين الزام آقاى ميثم 
جعفــرى به تكميــل آپارتمان ابتياعى و اخذ پايان كار و صورت  مجلــس تفكيكى و تحويل آن به 
خواهان و نيز الزام خواندگان (ميثم جعفرى ، باقر ايرم لو ، فرحناز رباطى، محمد مهدى رباطى ) 
به تنظيم سند رسمى  انتقال آپارتمان موصوف به انضمام پاركينگ متعلق به آن در حق خواهان 
و همچنيــن محكوميت خوانده آقاى ميثم جعفرى به پرداخت خســارت قــراردادى (وجه التزام) 
ناشــى از تاخيــر در ايفاى تعهد (تحويل مبيع) در تاريخ مقــرر (93/3/20) روزانه 300/000 
ريــال از تاريخ 93/6/1 لغايت 97/4/30 معادل 428/700/000 ريال و همچنين خســارات 
دادرسى در حق خواهان صادر مى نمايد چنانچه به راى صادره اعتراضى داريد ظرف بيست روز 

از تاريخ ابالغ به اين شعبه مراجعه  نماييد. م الف/2496 
مدير دفتر شعبه چهارم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا پهلوان حسن كاشانى 
فرزند قاسم

خواهــان آقــاى / خانم معصومه آقا مراد دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى محمدرضا 
پهلوان حسن كاشانى فرزند قاسم به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالســه 9709980250800224 شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان 
شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/21 ســاعت 10/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/2498
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان شهررى

آگهى تبادل لوايح
پرونده كالسه 3/960340- با توجه به اعتراض آقاى عبدالرحيم شهلوى نوجه ده سادات 
نســبت به دادنامه شــماره 258-97/4/2 صادره از شــعبه ســوم محاكم حقوقى شهررى طى 
دادخواســت تجديدنظر خواهى شــماره 55-94/4/17 و نيز با توجه بــه مجهول المكان اعالم 
نمودن تجديدنظر خوانده خانم معصومه محمد زاده پير گلين بدينوسيله در اجراى مقررات ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا نامبرده ظرف مهلت 10 روز از تاريخ نشــر آگهى به اين دفتر مراجعه و ضمن دريافت نســخه 

ثانى دادخواست و ضمائم چنانچه پاسخى دارد مراتب را كتبا اعالم نمايد. م الف/2511
مدير دفتر شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به سيد محمد على رحيمى ، ابوالفضل باقرى
 كالســه پرونده: 229/3/97- وقت رسيدگى: 97/6/17 ساعت 9 صبح، خواهان: محمد 
جعفر جهان تيغ، خواندگان: سيد محمد على رحيمى ، ابوالفضل باقرى ، خواسته: الزام به تنظيم 
سند رسمى پالك ثبتى 356 فرعى از 200 اصلى بخش 12 تهران ، خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه حقوقى شهررى ارجاع گرديده 
و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و 
دســتور دادگاه و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 
وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور به هم رســاند چنانچه بعدا به وسيله آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/2512
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان رى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كلثوم فيروزى فرزند حسن
خواهان آقاى داود بختيارى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم كلثوم فيروزى و 
محمد حســن شفيعى به خواســته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9709980250400128 شــعبه چهــارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان 
شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/17 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/2513
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم محمود قاسمى فرزند رضا و 
محمود صالحى مقدم

خواهان آقاى قاســم قربانى مهر دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى محمود قاســمى و 
محمــود صالحــى مقدم به خواســته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709980250400146 شــعبه چهــارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان 
شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/5 ســاعت 10/30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/2495
مدير دفتر دادگاه شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

شهردارى  اروميه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئين نامه معامالتى و اعتبار مصوب 
در سطح شهردارى  گذارى  اجراى عمليات جدول  واگذارى  به  نسبت   ، سال 97 
منطقه يك را برابر شرايط خصوصى ، مشخصات فنى ، برآورد اوليه ، نقشه هاى 
ريال  5/000/000/000 اوليه  مبلغ  با  مناقصه  مدارك  به  منضم  اسناد  و   اجرايى 
 (پنج ميليارد ريال) بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 97 و با ضريب منطقه اى 1/05 
و ضريب باالى سرى 1/41 با تجهيز كارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعديل بر اساس 
بخشنامه هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى استاندارى در مدت 9 ماه شمسى 
 توسط پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده و داراى ظرفيت سازمان مديريت و

 برنامه ريزى اقدام نمايد از پيمانكاران واجد شرايط در رشته ابنيه كه مايل به همكارى 
هستند در خواست ميشود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و پاكتهاى 
مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 97/5/24 به امور قراردادهاى 
 شهردارى منطقه يك واقع در خيابان سربازان گمنام و يا به سايت شهردارى به آدرس

 www.urmia.ir مراجعه فرمايند. 

«آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم »

حضرت پور – شهردار اروميه 

آگهى حصروراثت
خانم افســانه مهرابى زاده  فرزند يداله  داراى شناســنامه 667 كرمان به شرح 
دادخواســت شــماره 970253 مــورخ 97/4/23 توضيح داده  شــادروان نصراهللا 
مهرابى زاده هنرمند فرزند على اكبر به شناسنامه 1100 كرمان  در تاريخ 81/6/1 
در شــهر كرمان  فوت شــده و وراثت منحصــر حين الفوت وى عبارتنــد از :  1. آقاى 
يداهللا مهرابى زاده هنرمند فرزند نصراهللا ش ش 150 كرمان متولد 1322 فرزند 
پســر متوفــى  2. آقاى عزت اهللا  مهرابى زاده هنرمنــد فرزند نصراهللا ش ش 628 
كرمان متولد 1332 فرزند پســر متوفــى 3. آقاى محمود مهرابى زاده هنرمند فرزند 
نصراهللا ش ش 494 كرمان متولد 1331 فرزند پسر متوفى  4. خانم ايران مهرابى 
زاده هنرمنــد فرزند نصراهللا ش ش 318 كرمــان متولد 1319 فرزند دختر متوفى 
5. خانم بتول مهرابى زاده هنرمند فرزند نصراهللا ش ش 394 كرمان متولد 1328 
فرزنــد دختــر متوفى  6. خانــم محبوبه مهرابى زاده هنرمنــد فرزند نصراهللا ش ش 
514 كرمــان متولــد 1334 فرزند دختر متوفى 7. خانم تــركان مهرابى زاده هنرمند 
فرزند نصــراهللا ش ش 317 كرمان متولد 1324 فرزند دختر متوفى 8. خانم مهرى 
مهرابــى زاده هنرمند فرزند نصــراهللا ش ش 209 كرمان متولد 1324 فرزند دختر 
متوفى 9. خانم مليحه مهرابى زاده هنرمند فرزند نصراهللا ش ش 349 كرمان متولد 
1328 فرزنــد دختر متوفى 10. خانــم پروين مهرابــى زاده هنرمند فرزند نصراهللا 
ش ش 963 كرمــان متولد 1329 فرزند دختر متوفى 11. خانم شــهين مهرابى زاده 
هنرمنــد فرزند نصراهللا ش ش 377 كرمان متولــد 1338 فرزند دختر متوفى 12. 
خانــم پوران مهرابى زاده هنرمنــد فرزند نصراهللا ش ش 70 كرمــان متولد 1321 
فرزند دختــر متوفى 13.خانم نصرت اكبرى عطار زاده فرزند حســن ش ش23576 
كرمان متولد 1300 همســر دائمى متوفى لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثير 
االنتشار محلى آگهى مى شود چنانچه كسى اعتراض دارد يا  وصيت نامه اى از متوفى 
نزد اشخاصى باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهى به شوراى حل اختالف تقديم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شــد و هر وصيتنامه اى جز رســمى و ســرى كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . م.الف:945 
 دفتر شوراى حل اختالف شماره 23 شهرستان كرمان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  به
 خانــم مليكا قطبى نژاد فرزنــد احمد و آقاى احمد قطبى نژاد فرزند ابوالقاســم 
خواهان: كيومرث ســياح فراش دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان خانم مليكا قطبى 
نژاد فرزند احمد به آقاى احمد قطبى نژاد فرزند ابوالقاسم به خواسته الزام به تنظيم 
سند و درخواست ابطال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609983410600748 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ1397/6/19 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه 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 . 
 مدير شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان كرمان

مجهول  خواندگان  تجديدنظر  به  خواهى  تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى   
المكان آقاى عباس يوسفى نيا پشت سرائى و خانم زبيده گالبى در پرونده 950635 اين 
دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهى خانم اكرم گالبى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
و  دادخواست  ثانى  نسخه  پيوست  به  اين شعبه،  از  96/8/14 صادره   –  9600887
ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود.   مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده 

روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

 110/47963                      مدير دفتر شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9709982168600033 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره  9709972168600374 خواهان: آقاى 
اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – خانم بهاره فالحى 2- آقاى منصور اكبرى  خواسته 
ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 3- مطالبه خسارت 
دادرسى 4- ابطال سند (موضوع سند مالى است) پرونده كالسه 9709982168600033 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – آقاى منصور اكبرى 2- خانم بهاره 
فالحى خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- ابطال 
سند (موضوع سند مالى است) 4- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  راى دادگاه درخصوص 
دعوى آقاى اصغر نوروزى به طرفيت آقاى منصور اكبرى خادم و خانم بهاره  فالحى به خواسته 
صدور حكم اعسار از هزينه دادرسى در مرحله بدوى نظريه محتويات پرونده و موداى شهادت 
شهود، اوضاع و احوال قضيه، دادگاه دعوى مطروحه را نسبت به چهار پنجم از هزينه دادرسى 
صحيح و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد 198 و 197 و 504 و 505 قانون آيين دادرسى 
حكم بر اعسار خواهان نسبت به پرداخت چهار پنجم از هزينه دادرسى و حكم به رد دعوى 
نسبت به يك پنجم ديگر آن صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره حضورى و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/47962                         رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

دادنامه پرونده كالسه 9709982168600017 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
نهايى شماره  9709972168600378 خواهان:  قضايى شهيد مدرس تهران تصميم 
خانم شرمياله على عباس زاده فرزند   – آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 
هوشنگ 2- آقاى سعيد سالم زاده فرزند احمد خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك پرونده كالسه 9709982168600017 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 – آقاى سعيد سالم زاده فرزند 
احمد 2- خانم شرمياله على عباس زاده فرزند هوشنگ خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 
2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دعوى 
آقاى مجيد رحمتى به طرفيت آقاى سعيد سالم زاده و خانم شرمياله على عباس زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 205/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 76165 عهده 
بانك قرض الحسنه رسالت، نظر به اينكه مستندات دعوى منتسب به خواندگان مى باشد 
و مندرجات آنها حكايت از اشتغال ذمه ايشان به ميزان خواسته مى نمايد و از طرفى وجود 
اصول مستندات در نزد خواهان دليل بر بقاى دين مى باشد و با عنايت به اينكه دفاع و 
انكارى كه موجبات بطالن دعوى و يا بى اعتبارى مستندات ابرازى را فراهم نمايد به عمل 
نيامده است،  دادگاه با استصحاب بقاى دين دعوى مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص و 
مستندا“ به مواد 198 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و 312 و 313 و 320 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنا“ به پرداخت مبلغ 205/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرسى متعلقه و همچنين به پرداخت خسارات دادرسى تاخير در پرداخت 
از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت تا اجراى حكم براساس نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد، با اين توضيح كه از جمله شروط اصلى تحقق 
خسارت تاخير در تاديه به حكايت از مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى به عنوان 
تبيين كننده اصلى مبانى اين موضوع، مطالبه دائن مى باشد و قيد تاريخ سررسيد در قانون  
استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1377/9/21 نيز بر مبناى اصلى مطالبه 
وجه چك در سررسيد و ناظر بر زمان مطالبه مطرح شده و فى نفسه موضوعيت ندارد، 
زيرا در چك اصلى بر مطالبه وجه در تاريخ سررسيد مى باشد، بديهى است تاريخ مراجعه 
به بانك كه ممكن است برخالف اصل در سررسيد صورت نگيرد ظهور در تاريخ مطالبه و 
مبداء محاسبه خسارت تاخير در تاديه مى باشد، اجراى قسمت اخير منوط به ترميم هزينه 
دادرسى مى باشد، راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. 
 110/47961                  رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

همتى  فرامرز  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مرتضوى  مصطفى  خواهان  آگهى  متن 
گسكرئى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 186  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960870 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/8/1 و ساعت 8/30 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47969  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان محمدعلى عسگرى دادخواستى به طرفيت خواندگان رحيم، حبيب، 
اعظم، صفيه، رقيه، آذر همگى باقرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى، صورت 
مجلس تفكيكى، اخذ پايان كار و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع  وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960402 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/8/7 ساعت 11 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47967  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

رجايى  صديقه  و  حامدباغى  همگى  افسانه  فاطمه،  محمدرضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
ايفاى  به  الزام  خواسته  به  آگاه  مهدى سعادت  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  غفورى 
تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى 
وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 961056 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1397/8/2 و ساعت 9 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47966  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

طرفيت  به  دادخواستى  رضائى  همگى  زرى  على،  فاطمه،  رضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
فسخ  تاييد  تخليه،  تقابل)  (دعوى  خواسته  به  عمرانى  ليال  و  عمرانى  جميله  خواندگان 
قرارداد و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960441 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/8/5 و ساعت 11 صبح 
تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47965  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان سعيد افشارى دادخواستى به طرفيت خوانده امير رزاقى شريف به 
خواسته مطالبه وجه، خسارات تاخير تاديه و دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960871 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/7/29 و ساعت 9/30 
صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47964  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مجهول  خواندگان  تجديدنظر  به  خواهى  تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى   
المكان آقاى عباس يوسفى نيا پشت سرائى و خانم زبيده گالبى در پرونده 950635 اين 
دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهى خانم اكرم گالبى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
و  دادخواست  ثانى  نسخه  پيوست  به  اين شعبه،  از  96/8/14 صادره   –  9600887
ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود.   مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده 

روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

 110/47963                      مدير دفتر شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9709982168600033 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره  9709972168600374 خواهان: آقاى 
اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – خانم بهاره فالحى 2- آقاى منصور اكبرى  خواسته 
ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 3- مطالبه خسارت 
دادرسى 4- ابطال سند (موضوع سند مالى است) پرونده كالسه 9709982168600033 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – آقاى منصور اكبرى 2- خانم بهاره 
فالحى خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- ابطال 
سند (موضوع سند مالى است) 4- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  راى دادگاه درخصوص 
دعوى آقاى اصغر نوروزى به طرفيت آقاى منصور اكبرى خادم و خانم بهاره  فالحى به خواسته 
صدور حكم اعسار از هزينه دادرسى در مرحله بدوى نظريه محتويات پرونده و موداى شهادت 
شهود، اوضاع و احوال قضيه، دادگاه دعوى مطروحه را نسبت به چهار پنجم از هزينه دادرسى 
صحيح و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد 198 و 197 و 504 و 505 قانون آيين دادرسى 
حكم بر اعسار خواهان نسبت به پرداخت چهار پنجم از هزينه دادرسى و حكم به رد دعوى 
نسبت به يك پنجم ديگر آن صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره حضورى و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/47962                         رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

دادنامه پرونده كالسه 9709982168600017 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
نهايى شماره  9709972168600378 خواهان:  قضايى شهيد مدرس تهران تصميم 
خانم شرمياله على عباس زاده فرزند   – آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 
هوشنگ 2- آقاى سعيد سالم زاده فرزند احمد خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك پرونده كالسه 9709982168600017 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 – آقاى سعيد سالم زاده فرزند 
احمد 2- خانم شرمياله على عباس زاده فرزند هوشنگ خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 
2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دعوى 
آقاى مجيد رحمتى به طرفيت آقاى سعيد سالم زاده و خانم شرمياله على عباس زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 205/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 76165 عهده 
بانك قرض الحسنه رسالت، نظر به اينكه مستندات دعوى منتسب به خواندگان مى باشد 
و مندرجات آنها حكايت از اشتغال ذمه ايشان به ميزان خواسته مى نمايد و از طرفى وجود 
اصول مستندات در نزد خواهان دليل بر بقاى دين مى باشد و با عنايت به اينكه دفاع و 
انكارى كه موجبات بطالن دعوى و يا بى اعتبارى مستندات ابرازى را فراهم نمايد به عمل 
نيامده است،  دادگاه با استصحاب بقاى دين دعوى مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص و 
مستندا“ به مواد 198 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و 312 و 313 و 320 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنا“ به پرداخت مبلغ 205/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرسى متعلقه و همچنين به پرداخت خسارات دادرسى تاخير در پرداخت 
از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت تا اجراى حكم براساس نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد، با اين توضيح كه از جمله شروط اصلى تحقق 
خسارت تاخير در تاديه به حكايت از مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى به عنوان 
تبيين كننده اصلى مبانى اين موضوع، مطالبه دائن مى باشد و قيد تاريخ سررسيد در قانون  
استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1377/9/21 نيز بر مبناى اصلى مطالبه 
وجه چك در سررسيد و ناظر بر زمان مطالبه مطرح شده و فى نفسه موضوعيت ندارد، 
زيرا در چك اصلى بر مطالبه وجه در تاريخ سررسيد مى باشد، بديهى است تاريخ مراجعه 
به بانك كه ممكن است برخالف اصل در سررسيد صورت نگيرد ظهور در تاريخ مطالبه و 
مبداء محاسبه خسارت تاخير در تاديه مى باشد، اجراى قسمت اخير منوط به ترميم هزينه 
دادرسى مى باشد، راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. 
 110/47961                  رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

همتى  فرامرز  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مرتضوى  مصطفى  خواهان  آگهى  متن 
گسكرئى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 186  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960870 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/8/1 و ساعت 8/30 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47969  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان محمدعلى عسگرى دادخواستى به طرفيت خواندگان رحيم، حبيب، 
اعظم، صفيه، رقيه، آذر همگى باقرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى، صورت 
مجلس تفكيكى، اخذ پايان كار و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع  وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960402 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/8/7 ساعت 11 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47967  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

رجايى  صديقه  و  حامدباغى  همگى  افسانه  فاطمه،  محمدرضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
ايفاى  به  الزام  خواسته  به  آگاه  مهدى سعادت  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  غفورى 
تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى 
وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 961056 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1397/8/2 و ساعت 9 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47966  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

طرفيت  به  دادخواستى  رضائى  همگى  زرى  على،  فاطمه،  رضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
فسخ  تاييد  تخليه،  تقابل)  (دعوى  خواسته  به  عمرانى  ليال  و  عمرانى  جميله  خواندگان 
قرارداد و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960441 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/8/5 و ساعت 11 صبح 
تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47965  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان سعيد افشارى دادخواستى به طرفيت خوانده امير رزاقى شريف به 
خواسته مطالبه وجه، خسارات تاخير تاديه و دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960871 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/7/29 و ساعت 9/30 
صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47964  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

ناظران سیاسی بر این باورند پرونـــــده گروه دیپلماسی 
تاکن��ون دیپلماس��ی دولتمردان م��ا در رویکرد و 
توجه به ش��رق با غفلت و برخ��ی ضعف ها همراه 
بوده است؛ با توجه به امضای سند الحاق جمهوری 
اس��المی ایران به پیمان مودت و همکاری اتحادیه 
آ.س��ه.آن اینکه چه ق��در وزیرخارجه کش��ورمان 
توانس��ته از ظرفیت ای��ن اجالس برای پیش��برد 
اهداف دیپلماسی جمهوری اسالمی استفاده کند؟ 
مسئله ای اس��ت که در آینده نزدیک تمامی ابعاد 

آن به زودی روشن خواهد شد.
چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته بود ک��ه رئیس 
دس��تگاه دیپلماسی کش��ورمان به دعوت همتای 
س��نگاپوری خود و به منظور ش��رکت در پنجاه و 
یکمین اجالس وزرای خارجه اتحادیه آ.سه.آن، به 

این کشور سفر کرد. 
یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر سند 
الحاق جمهوری اس��المی ایران ب��ه پیمان مودت 
و هم��کاری اتحادیه آ.س��ه.آن )TAC( بود که به 

امضای محمد جواد ظریف رسید. 
در دکترین دیپلماسی اقتصادی ایران نگاه به 
ش��رق و افزایش تعام��الت در این حوزه از اهمیت 
بسزایی برخوردار است؛ اتحادیه کشورهای جنوب 
شرق آس��یا که تنها پنج دهه از عمر آن می گذرد 
و در ابتدا پنج کش��ور بنیانگذار آن بودند و سپس 
تع��داد اعضای آن به ۱0 کش��ور افزایش یافت، به 
دالی��ل مختلف م��ورد توجه کش��ورهای مختلف 

جهان قرار دارد. 
اساسا نگاه ایران به حوزه آ.سه.آن، بر پایه نگاه 
استراتژیک و بلند مدت سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی ایران تبیین شده است و برنامه پیوستن 
به آ.سه.آن از س��ال ها پیش در دستور کار وزارت 
ام��ور خارجه قرار گرفت��ه بود تا اینکه این س��ند 
در نشس��ت وزرای امورخارجه عضو آ.س��ه.آن در 

سنگاپور به امضای وزیر خارجه کشورمان رسید.
از بُعد اقتصادی این منطقه دارای ظرفیت های 
مناسبی است و آ. سه .آن بر اساس عملکرد پیشین 

خود نشان داده که می تواند در معادالت اقتصادی 
منطقه ای و فرامنطقه ای نقشی موثر داشته باشد.

نکته مهمت��ر اینکه همه کش��ورهای اتحادیه 
آ.س��ه.آن ب��ه ص��ورت جداگان��ه روابط حس��نه و 
خوبی را با ایران داش��ته و دارن��د اما، آنچه آنطور 
که باید دیپلماس��ی ما در حوزه ش��رق آسیا بویژه 
در کش��ورهای مال��زی، س��نگاپور و تایلن��د قوی 
عم��ل نکرده و در واقع از ظرفیت های مختلف این 
کش��ورها با وجود قرابت معنوی با آنها بهره مندی 

الزم را نبردیم.
البته طبق معمول سفر وزیر خارجه کشورمان 
ت��وام با دیدارهای متعددی با مقامات کش��ورهای 
ش��رکت کنن��ده در حاش��یه این جالس ب��ود اما، 
اینک��ه چه قدر آق��ای ظریف توانس��ته از ظرفیت 
اجالس آ.س.آن برای پیش��برد اهداف دیپلماسی 
جمهوری اس��المی آن هم در شرایطی که تا چند 
روز آینده شاهد اجرایی شدن تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ایران هس��تیم نکته بس��ی قابل 

تامل است.
اینکه اقدامات دیپلماتیک تهران بتواند نقشی 
موثر برای گش��ایش های اقتصادی و تجاری کشور 
در سطح جهان باشد و این اتحادیه توان حمایت از 
ایران در مقابل فشارها و تحریم های ایاالت متحده 
را در آینده داش��ته باش��د نیز از اهمیت بس��زایی 

برخوردار است. 
به باور ناظران سیاس��ی این اتحادیه می تواند 
در پاره ای از فش��ارهای آمریکا با اتخاذ تصمیمات 
دس��ته جمعی از ایران حمایت های خود را داشته 
باش��د. البته الزم هم نیس��ت که ای��ن تصمیمات 
دسته جمعی در حمایت از تهران به صورت علنی 
اعالم ش��ود. در این صورت می توان برخی مواهب 
اقتصادی و تجاری را در ارتباط با کشورهای آ.سه.

آن نصیب کشور کرد.
این منطقه با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 64۳ 
میلیون نف��ر از اقتصاد پویایی برخوردار اس��ت به 
طوری ک��ه تولید ناخالص داخل��ی در اندونزی به 
عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه در س��ال گذش��ته 

بی��ش از ۹۳2 میلیارد دالر گزارش ش��ده اس��ت. 
پ��س از اندونزی، کش��ور تایلند ب��ا 407 میلیارد 
دالر، فیلیپی��ن با ۳0۵ میلیارد دالر، س��نگاپور با 
2۹7 میلی��ارد، مالزی با 2۹6 میلیارد دالر، ویتنام 
با 202 میلی��ارد دالر، میانمار با 67 میلیارد دالر، 
کامبوج ب��ا 20 میلیارد دالر، الئوس با ۱6 میلیارد 
و برونئی با ۱۱ میلیارد تولید دارای تولید ناخالص 

ملی هستند. 
سهم س��رانه هر فرد از تولید ناخالص داخلی 
)اسمی( در کش��ورهای مختلف متفاوت است که 
باالترین آن با رقم حدود ۵۳ هزار دالر به سنگاپور 
تعل��ق دارد و کمترین آن نیز با رقم یکهزار و 26۹ 

دالر متعلق به کامبوج است. 
تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه آ.س��ه.آن 

حدود هشت هزار دالر ارزیابی شده است.
بر اس��اس آخرین آمار ارائه شده این اتحادیه 
در سال 20۱6 برغم کاهش جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی توانست ۹7 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری جذب کند که سهم شرکای گفتمانی آ.سه.
آن و همچنین سرمایه گذاری درون منطقه ای در 
بین اعضای آ.سه.آن افزایش داشت، به گونه ای که 
2۵ درصد سرمایه گذاری خارجی به طور مستقیم 

توسط اعضاء این اتحادیه در دیگر کشورهای عضو 
انجام شد. 

آ.س��ه.آن دارای ۱0 ش��ریک گفتمانی شامل 
اس��ترالیا، کانادا، چین، اتحادی��ه اروپا، هند، ژاپن، 

نیوزیلند، کره جنوبی، روسیه و آمریکا است. 
سرمایه گذاری های درون منطقه ای آ.سه.آن 
ب��ه طور عمده در بخش های تولیدات کارخانه ای 
و حوزه مالی بوده و کش��ورهای س��نگاپور، مالزی 
و تایلن��د بیش��ترین س��رمایه گ��ذاری را در دیگر 

کشورهای منطقه انجام داده اند.
دیروز در حاش��یه پنج��اه و یکمین ' اجالس 
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه جنوب 
ش��رق آس��یا ' با تعدادی از وزیران ام��ور خارجه 
کش��ورهای عضو این اتحادیه و مس��ئوالن ارش��د 
س��نگاپور به طور جداگانه دی��دار و گفت وگو کرد. 
ظریف در محل اکس��پو در غرب سنگاپور عالوه بر 
دیدار با ' لی هس��ین لونگ ' نخست وزیر سنگاپور 
ورئیس جمهور این کش��ور  با 'مولود چاوش اوغلو' 
همتای ترکیه ای خود نیز دیدار کرد. در این دیدار 
آخری��ن تح��والت منطقه و رواب��ط دوجانبه و نیز 
موضوعات مرتبط با برجام نیز مورد بررس��ی قرار 

گرفت.

دیدار با ' آالن پیتر ' وزیر امور خارجه فیلیپین 
یکی دیگر از دیدارهای ظریف در حاش��یه نشست 
صبح وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه آ.سه. 

آن بود.
همچنی��ن ظریف ب��ا همتای ژاپن��ی خود نیز 
دی��دار کرد و در نوبت عصر وزیران خارجه مالزی، 
اندون��زی، و روس��یه نیز دیداره��ای جداگانه ای با 

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان داشتند. 
دیروز نیز وزیر خارجه  کش��ورمان باهمتایان 
نیوزیلن��د و اس��ترالیایی دی��دار و ابع��اد مختلف 

مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.
البته از س��وی برخی حافل رسانه ای موضوع 
دی��دار ظریف ب��ا وزیر خارجه آمریکا مطرح ش��د 
که وی توضیح داد؛ قرار نیس��ت با پامپئو دیداری 

داشته باشم
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه هیچ برنامه ای 
ب��رای دیدار با وزی��ر خارجه آمریکا در س��نگاپور 
ندارد گفت: دیدار با آمریکا کم نداشتیم ولی دولت 
کنونی نشان داده که به تعهداتش پایبند نیست و 

دیدار برای دیدار معنا ندارد.
او اظهار داش��ت: دیدار با آمریکا کم نداشتیم، 
ش��اید دوس��ال بیش��ترین دیدار را با آمریکایی ها 
داشتیم، اما دولت کنونی نشان داده که به تعهدات 
خود پایبند نیست و دیدار برای دیدار معنا ندارد.

وی افزود: آمریکایی ه��ا باید نش��ان دهند که 
دیدارها به توافقی منجر می ش��ود که این توافق ها 

رعایت می شود.
ظری��ف افزود: هم��ه دنیا به ای��ن نتیجه باید 
برس��ند ک��ه باید برخ��ورد جمع��ی با ای��ن گونه 

سیاست ها انجام شود.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: در شرایطی 
هس��تیم که حتی متحدان آمری��کا نمی توانند به 

تعهدات این کشور اعتماد کنند.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران گفت: آمریکا 
باید یکی را انتخاب کند و باید نش��ان دهد که به 
نتیجه گفت وگو پایبند است، اما تاکنون نشان داده 

که به نتایج پایبند نیست. 

آیا دیپلماسی اقتصادی ظریف در اجالس آ.سه.آن جواب می دهد؟ 
ایران، سند الحاق به پیمان مودت و همکاری کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا را امضا کرد


