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ون و ترامپ درباره منشأ ناآرامی های ایران  توافق ماکر
کاخ سفید در بیانیه ای مدعی شده سران آمریکا و فرانسه 

درباره ریشه های ناآرامی های اخیر در ایران توافق کرده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این بیانیه مدعی شده سران 
دو کشور توافق کردند، »تظاهرات های گسترده در ایران نشانه 
شکس��ت حکومت ایران در تأمین نیازهای مردم این کشور و 
منحرف کردن ثروت ملت به س��مت تأمین مالی تروریس��م و 

فعالیت های شبه نظامی هستند.«
هن��وز روایت کاخ الیزه از این گفت وگوی تلفنی منتش��ر 
نش��ده اس��ت، اما فرانسه در نشست چند ش��ب پیش شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد درباره آش��وب های ایران مواضعی 

متفاوت با دولت آمریکا اتخاذ کرد. 
سفیر فرانسه در سازمان ملل در آن نشست، ناآرامی ها در 
ایران را مسئله داخلی ایران توصیف کرد و با تحریف مأموریت 

شورای امنیت در پرداختن به آن مخالفت کرد.
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ظریف مطرح کرد؛ 
 پیشنهاد ایران برای جلسه مشورتی

وپا درباره برجام  با ۳ عضو اتحادیه ار
وزیر خارجه کشورمان گفت: با توجه به اهمیتی که 
برجام این روز ها دارد و نیز سیاست های مخرب آمریکا 
در مورد برجام، پیش��نهاد کردیم جلس��ه مشورتی بین 
جمهوری اسالمی ایران و سه عضو اتحادیه اروپا درباره 

برجام برگزار شود.
محمدجواد ظریف در حاشیه نشست امنیتی تهران 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیتی که برجام 
این روز ها دارد و نیز سیاست های مخرب آمریکا در مورد 
برجام، پیش��نهاد کردیم جلسه مشورتی بین جمهوری 
اس��المی ایران و س��ه عضو اتحادیه اروپا درباره برجام 
برگزار شود. وی با اش��اره به تالش رسانه های غربی به 
ویژه رسانه های رژیم صهیونیستی برای خبرسازی های 
بی اس��اس و بی مبن��ا درخص��وص این نشس��ت افزود: 
برخالف خبرس��ازی های این رسانه ها این نشست اصاًل 

به موضوع داخلی ایران ارتباطی ندارد.
وزی��ر خارجه کش��ورمان گفت: در اتفاق��ات اخیر 
در کش��ور برخی کش��ورها تالش کردند از این موضوع 
سوءاس��تفاده کنن��د. ظریف اف��زود: اعت��راض و انتقاد 
مسالمت آمیز حق مردم است و با خشونت فرق می کند؛ 
ب��ه خصوص اینک��ه در این اتفاقات مردم نش��ان دادند 

خشونت را نمی پذیرند.
وزیر امور خارجه با اشاره به قصد آمریکا از سوء استفاده 
از ای��ن موضوع در جهت اهداف آنها گفت: با وجود اعمال 
فشاری که در ش��ورای امنیت از جانب آمریکایی ها علیه 
ملت ایران ص��ورت می گیرد و روش های نامناس��بی که 
وج��ود دارد، آمری��کا در این موضوع منزوی ش��د و همه 
دیدند که اعضای ش��ورای امنیت درب��اره حفظ برجام و 

امتناع از دخالت در امور داخلی ایران صحبت کردند.
ظریف ادامه داد: جلسه شورای امنیت نشان داد که 
گرایش دولت جدید آمریکا در س��طح دنیا یک گرایش 
منزوی است. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران نظامی 
اس��ت مبتنی بر مردم و همه چیز خود را مدیون مردم 
می داند و بیش از همه نیز نگران وضع مردم اس��ت و به 
جد اعتقاد داریم براس��اس فرمایش امام)ره( مردم ولی 
نعمتن��د. وی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران تالش 
می کن��د که در ای��ن زمینه نظرهای مردم را بش��نود و 
مردم به خوبی در تحوالت اخیر راه خود را از خش��ونت 

و اغتشاش جدا کردند.
همچنی��ن وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در دومی��ن 
کنفران��س امنیتی ته��ران با بیان اینکه هیچ کش��وری 
نمی تواند به قیمت ناامن کردن همس��ایگان برای خود 
تولید امنیت کند، گفت:پس از 33 ماه جنگ بی حاصل 
در یمن، باید مهاجمان به این درک رس��یده باشند که 

این بحران راه حل نظامی ندارد.
ظریف بیان کرد: دومی��ن کنفرانس امنیتی تهران 
در ش��رایطی برگزار می ش��ود که منطقه غرب آسیا در 
یکی از دش��وارترین دوره ه��ای تاریخ خود ق��رار دارد. 
جری��ان افراط گرایِی خش��ونت طلب که ای��ن منطقه را 
دس��تخوش یک��ی از خطرناک ترین و خس��ارت بار ترین 
ادوار تاریخی اش کرده بود، رو به زوال گذاش��ته اس��ت. 
داعش به عنوان دهشتناک ترین نماینده این جریان، از 
نظر نظامی س��رکوب و خالفت خود خوانده و جعلی اش 
نابود شده و کنترلش بر قلمرو وسیعی که از راه خشونِت 
بی حد و ایجاد رعب تصرف شده بود، از میان رفته است. 
مردم و دولت های عراق و سوریه طی شش سال گذشته 
دالورانه علیه این گروه ها، بویژه داعش، مقاومت کردند 
و به پیروزی های مهمی دس��ت یافتند. خوشحالیم که 
در این مبارزه تاریخ س��از در کنار این دو ملت دوست و 

برادر قرار داشتیم. 
وی افزود: در این دوران که بین فروپاش��ی خالفت 
جعلی داعش و ش��کل گیری شرایط مطلوب امنیتی در 
منطقه قرار داریم، ما و دیگر بازیگران منطقه ای با س��ه 
چالش مهم یعنی درک درست واقعیات موجود، نیل به 
درکی مشترک در مورد وضعیت مطلوب برای منطقه و 

راه های تحقق این وضعیت مطلوب مواجه هستیم.
در ادام��ه معاون وزیر امور خارجه در این کنفرانس 
گفت: تالش های رئیس جمهور آمریکا برای از بین بردن 
برجام، ممکن است در چند روز آینده به نقطه ای برسد 
ک��ه آمریکا به طور کامل از برجام خارج ش��ود و جامعه 

بین الملل باید برای این مرحله آمادگی داشته باشد.
س��ّیدعباس عراقچی در واکن��ش به اظهارات جک 
اس��تراو مبنی بر اینکه دیپلمات ها باید امنیت داش��ته 
باشند اظهار داشت: یادمان نمی رود که اولین دیپلمات 
ما در لندن کش��ته ش��د. وی با بیان اینک��ه برجام تنها 
تجربه حل و فصل مس��المت آمیز یک بحران، درگیری 
و اخت��الف در زمان معاصر اس��ت تصری��ح کرد: این به 
م��ا درس می ده��د که هن��وز می توان ب��ه راه حل های 

دیپلماتیک امید داشت.
در ادام��ه این نشس��ت، امیر س��رتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز طی سخنانی 
اظهار داشت: از منظر ما مشکل اصلی منطقه تروریسم 
و اختالف��ات درونی اس��ت ک��ه ریش��ه در دخالت های 

فرامنطقه ای دارد.
وی تاکید کرد: مصداق این دخالت های فرامنطقه ای 

اشغال 7 دهه ای سرزمین فلسطین است.
حاتمی تصریح کرد: معتقدیم قدرت های غربی که 
در منطق��ه حضور دارند واقعیت ه��ای منطقه را بخوبی 

درک نمی کنند.
وزی��ر دف��اع گف��ت: م��ا در دوران پوس��ت اندازی 
راهبردی در منطقه هس��تیم. وی گفت: محیط منطقه 
غرب آس��یا محیط پیچیده و پرآشوبی شده است، این 
پیچیدگی عمدتا ناش��ی از حضور متع��دد بازیگران به 
خصوص مداخله بازیگ��ران فرامنطقه ای و ایجاد رقابت 

بدون دوراندیشی راهبردی است. 
وی با بیان اینکه ریشه این گروه  ها در خرده هویت

 های هم س��تیز اس��ت که با فتنه قدرت های اس��تعماری 
ایجاد شده  اند، خاطرنشان کرد: نظم سایکس پیکو، یک 
نظم منبع��ث از ذهنیت غربی، م��ادی، فرصت طلبانه، 
منفعت محور و استعماری بود که بر منطقه تحمیل شد 
و منطقه طی یک سده با همین مرزها و با تمام هزینه 

هایی که پرداخت کرده اس��ت، به یک نظم جغرافیایی 
رسید و نظم مد نظر آمریکایی نسخه شده برای منطقه، 
رس��م الخط ناش��یانه، عقب افتاده، قل��در مئآبانه و تک 
قطبی های  با محوریت آمریکا اس��ت که بار دیگر هزینه   

بیشتری را می تواند بر منطقه تحمیل کند

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی دهقان بذرافشان

خارج��ه  وزارت  س��خنگوی 
کشورمان در پاسخ به سوال سخنــــگو

سیاس��ت روز در رابط��ه ب��ا 
س��کوت کش��ورهای اروپای��ی در قب��ال حوادث 
اعتراضی در اروپا و س��ایر کشورها در ماه ژانویه و 
از طرف��ی مواض��ع ای��ن کش��ورها در رابط��ه ب��ا 
اعتراض ه��ا در ایران، گف��ت: در این رابطه و اینکه 
مواضع اروپایی ها نس��بت به حوادث سایر کشورها 

چگونه بوده است، اطالع دقیقی ندارم.
بهرام قاس��می در ادامه در رابطه با برخی اخبار 
غیرواقع و ناصحیح در مورد ماهیت سفر و دیدار آقای 
ظریف با س��ه وزیر اروپای��ی عضو گروه 1+5 و خانم 
موگرینی، تاکید کرد: آنچه از سوی برخی رسانه های 
وابسته به رژیم صهیونیستی مطرح شده به عمد و با 
اهداف مشخص دروغ و قلب واقعیت است. ما با اروپا 
روابط س��ازنده و مستمری داریم و دیالوگ و تماس 

به طور مرتب بین ما و آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی زمان تمدید 
تعلی��ق تحریم های آمریکا علیه ایران در چارچوب 
برجام در 13 ژانویه،  خانم موگرینی از آقای ظریف 
و س��ه وزیر اروپای��ی )انگلیس،  فرانس��ه و آلمان( 
دعوت کردند تا نشس��تی درباره برجام و تحوالتی 
که می توان��د در روزهای بع��د از 13 ژانویه اتفاق 
افتد، ب��ا یکدیگر صحبت کنند؛ مذاکرات ظریف با 
س��ه کش��ور قبل از 13 ژانویه و در دفتر موگرینی 

)بروکسل( برگزار می شود.
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: این س��فر در 
اواخر هفته جاری انجام می ش��ود و کامال مرتبط با 
برجام است و آنچه در اخبار گفته شده است که در 
این نشست قرار اس��ت درباره مسائل داخلی ایران 
صحبت ش��ود ب��ه طور مش��خص دروغ و با اهداف 
خاص دیگری اس��ت. قاس��می تاکید کرد:  دعوت 
انجام ش��ده از س��وی خانم موگرینی و ب��ه ابتکار 
شخص ایشان در رابطه با برجام است، در عین حال 
م��ا همواره از هر فرصت و دیداری در رابطه با بیان 
مواضع و اظهارنظر در رابطه با مس��ائل منطقه ای و 
جهانی اس��تفاده می کنیم اما در رابطه با این دیدار 

بحث اصلی و فلسفه نشست برجام است.
اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان 
پیرامون دع��وت خانم موگرینی از آقای ظریف در 
حالی مطرح ش��د که زیگمار گابریل وزیر خارجه 
آلمان گفته است اتحادیه اروپا وزیر خارجه ایران، 
را برای گفت وگو درباره اعتراضات اخیر ضددولتی 
که بسیاری از ش��هرهای ایران را فراگرفت دعوت 

خواهد کرد.
وی به تلویزیون "زی دی اف" آلمان گفت: "ما 
و مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا )فدریکا 
موگرینی( تواف��ق کرده ایم تا از وزیر خارجه ایران 
دع��وت کنیم، ک��ه در صورت ام��کان هفته آینده 
خواهد ب��ود." گابریل گفت: "ما به س��رعت تاکید 
کردیم ک��ه از آزادی تظاهرات حمایت می کنیم و 

دولت باید از این )حق اعتراض( حمایت کند.
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: آلمان و فرانسه 
"علیه تالش ها برای ابزارس��ازی از مناقشه داخلی 

ایران هشدار داده اند.
در ادامه این نشس��ت قاسمی در مورد تشکیل 
نشس��ت فوق العاده شورای امنیت س��ازمان ملل در 
مورد ناآرامی ها در ایران و 9 کشورهای حاضر در شورا 
به دولت آمریکا" گفت: اتفاقی که در سیاست خارجی 
آمریکا و ایاالت متحده آمریکا در یک س��ال اخیر در 
حال وقوع اس��ت و آنچه که در جلس��ه اخیر شورای 
امنیت اتفاق افتاد خود گویای شکست دیگری اضافه 

بر شکست های پیشین آقای ترامپ است.
وی ادامه داد: جامعه جهانی و اعضای ش��ورای 
امنیت نشان دادند که دوران جدید، دوران دیگری 
است و تبعیتی از آمریکا و ترامپ ندارند. اصوال کار 
آقای ترامپ و دولت آمریکا در کشاندن مساله داخلی 
یک کشور به شورای امنیت که خالف موازین کلی 
است با یک پاسخ جدی منفی و "نه" بزرگ مواجه 
ش��د و لذا می توان��د برای ایاالت متح��ده آمریکا و 
ترامپ اگر بخواهد درس عبرت دیگری باشد اگرچه 

به رفتار و منش وی نمی شود امیدوار بود.
همچنی��ن از س��خنگوی وزارت امورخارج��ه 
پرسیده شد: کمتر از چند روز دیگر تا ضرب االجل 
در مورد تحریم های هس��ته ای و غیرهس��ته ای در 
آمریکا باقی مانده اس��ت و همزمان شاهد اظهارات 
متناق��ض مقام ه��ای آمریکایی هس��تیم. در عین 
حال طرح اصالح برجام هم روی میز س��نا و کاخ 
س��فید اس��ت، اگر احیانا تعلیق تحریم ها از سوی 
رئیس جمه��ور آمریکا تمدید نش��ود، موضع ما چه 
خواهد بود؟ وی پاس��خ داد: در مورد 22 دی ماه و 
13 ژانویه که قرار است این تصمیم اتخاذ شود فعال 

پیش داوری نمی کنم و تا آن روز صبر می کنم.
وی ادام��ه داد: ام��ا آنچ��ه ک��ه در جمهوری 
اس��المی ای��ران از گذش��ته مدنظ��ر و توجه الزم 
قرار داشته اس��ت پیش بینی های همه سناریوهای 
احتمالی و ممکن اس��ت . ب��رای هرگونه وضعیت 
و س��ناریو، تصمیمات الزم در جمهوری اس��المی 
اتخاذ شده و همه گزینه ها برای هر شرایطی روی 

می��ز جمهوری اس��المی ایران ق��رار دارد و آنها را 
به تناس��ب نوع تصمیماتی ک��ه در ایاالت متحده 
آمریکا اتخاذ می ش��ود همان روز و به س��رعت به 

اجرا خواهد گذاشت.
قاسمی گفت: به طور قطع با توجه به ماهیت 
برجام و این که یک تعهد بین المللی اس��ت، دولت 
ایاالت متحده آمریکا موظف اس��ت آن را براساس 
تفاه��م اولیه اجرا کند، خ��روج احتمالی آمریکا و 
یا هرگونه برخ��ورد غیرمنطقی آنها با برخوردهای 
متناس��ب و س��نگین مواجه خواهد ش��د و نهایتا 
حاصل این تصمیم��ات می تواند هم برای ما و هم 
برای آمریکا بس��یار مهم باش��د. اگر دچار خطای 
فاح��ش در ای��ن خصوص ش��وند ب��ا اقداماتی که 
جمهوری اس��المی ایران مدنظر دارد به پشیمانی 

دولت آمریکا منجر خواهد شد.
وی از س��فر محمدجواد ظریف به بروکسل  
مقر اتحادیه اروپا  در اواخر هفته خبر داد و گفت: 
در این سفر نشستی با حضور موگرینی و سه وزیر 

خارجه اروپایی برگزار خواهد شد.
از س��خنگوی وزارت خارجه سوال شد: چین 
در هفت��ه اخیر س��رمایه گذاری را در ایران ممنوع 
کرده اس��ت و در عین حال چین تالش می کند تا 
جاده ابریش��م که ایران به آس��یای میانه می گذرد 
از طریق پاکس��تان و افغانس��تان احیا کند، آیا از 
نظر ایران چین می تواند ش��ریک مطمئنی از نظر 
اقتصادی باشد و از نظر سیاسی ایران حاضر است 
که امتیاز ویژه ای به این کشور دهد؟ قاسمی پاسخ 
داد: چین یکی از شرکای مهم و خوب ما در حوزه 
اقتصادی اس��ت و همکاری های گسترده ای را طی 

سالیان گذشته و امروز با آنها داریم.

وی افزود: البته ای��ن همکاری ها به معنی آن 
نیست که مش��کالتی در مقاطعی بین موسسات و 

شرکت ها و دستگاه های ذیربط اتفاق نمی افتد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره برخورد 
نفتک��ش ایرانی در آب های چی��ن گفت: این یک 
اتفاق ناگوار بود. یک کش��تی که حامل 137 هزار 
تن نف��ت ایران برای کره جنوب��ی بود در آب های 

چین با یک کشتی باربری تصادف کرد. 
وی گفت: نش��ت نفت در حوزه مش��خصی در 
آب های منطقه رخ داده و در این راستا ستاد بحران 
در چین تش��کیل شده است. قاسمی افزود: در این 
زمینه دستورالعمل الزم به سفارت ایران در چین و 
کنس��ولگری ما در شانگهای داده شده است و آنان 

تماس های الزم را با مقامات چینی داشته اند.

سفر رئیس جمهور فرانسه به تهران
قاسمی درباره س��فر رئیس جمهوری فرانسه به 
تهران اظهار داش��ت: روابط دو کشور در سطح بسیار 
عالی قرار دارد و در س��طوح عالی تماس های تلفنی 
دو رئیس جمهور، وزیران خارجه و دیگر مقامات وجود 
دارد. دو طرف مصمم هستند روابط را به پیش ببرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفرها در 
دس��تورکار قرار دارد ولی صرف انجام س��فر برای 
س��فر برای ایران مطرح نیست و هر سفری نیاز به 

پیش نیازها و مقدمات خود دارد 
وی ادامه داد: برای سفر ماکرون و وزیر خارجه 
فرانس��ه در حال برنامه ریزی هس��تیم، این سفرها 
انجام خواهد ش��د و در دستورکار دو کشور است.  
قاس��می اظهار داش��ت: مواضع فرانسه در نشست 
اخیر ش��ورای امنیت منطقی بود و دولت فرانس��ه 
بر پایبندی خود نس��بت به برجام تاکید داش��ت. 
امیدواریم القائات و تالشهای عناصر مخرب نتواند 
موثر واقع شود و بتوانیم در یک جهت گیری دقیق 

در جهت استمرار روابط قدم برداریم.
قاسمی درباره اعزام هیات کارشناسی ایران به 
کانادا در راستای افزایش روابط گفت: در این زمینه 
اطالعی ندارم و فکر نمی کن��م تاریخی برای انجام 
این س��فر در آینده نزدیک تنظیم شده باشد، ولی 

تعامالت ما با کانادا ادامه دارد.
وی در پاسخ به س��والی درباره تصمیم برخی 
اعض��ای کنگره آمری��کا برای اعم��ال تحریم های 
بیش��تر علیه ای��ران به دلیل ح��وادث اخیر گفت: 
مقامات آمریکایی با توجه به تجارب گذش��ته باید 
بدانند که این سیاست ها نمی تواند در تصمیمات و 

سیاست های ایران خللی ایجاد کند 

قاسمی در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات 
محسن رضایی مبنی بر اینکه برادرزن صدام و رئیس 
دفتر وی در اعتراض های ایران دخالت داش��ته اند و 
جلس��اتی در اقلیم کردس��تان ع��راق در این رابطه 
تشکیل شده است، با اشاره به تکذیب این مسائل از 
س��وی آقای نیچروان بارزانی، گفت: با شناختی که 
بنده دارم بعی��د می دانم مقامات اقلیم و مردم کرد 

اقدامی را علیه امنیت ملی ایران انجام دهند. 
وی افزود: ما ش��واهدی درباره دخالت اقلیم در 
اعتراض های اخیر نداریم اما در این رابطه باید به طور 

عمده و دقیق دستگاه های امنیتی پاسخ بدهند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما به 
عنوان وزارت خارجه شاهدی بر این موضوع نداریم 
و س��خنان آق��ای بارزانی در اقلی��م و تکذیب این 
موضوع برای ما بسیار اهمیت دارد و تصور می کنم 

این بحث نمی تواند با دقت الزم بیان شده باشد.
قاس��می در پاسخ به سوالی درباره سفر رئیس 
پارلمان اردن که قرار است به زودی به ایران انجام 
ش��ود گفت: روابط ما با همس��ایگان و کشورهای 

پیرامونی مان دارای قوت و قدرت خود است.
وی افزود: ما با اردن روابط سیاسی داریم و این 
رفت و آمدها طبیعی اس��ت و از هرگونه گفت وگو 
و تم��اس در حوزه ه��ای مختلف با همس��ایگان و 

کشورهای دیگر استقبال می کنیم.
قاس��می درباره آخری��ن پیگیری های صورت 
گرفت��ه درخصوص قتل ش��هروند ایرانی در کانادا 
گف��ت: از کانال ه��ای مختل��ف از دول��ت کان��ادا 
خواس��ته ایم تا این موضوع را م��ورد پیگیری قرار 

دهند و اطالعات الزم را در اختیار ما بگذارند. 
وی اف��زود: م��ا هنوز اطالع��ات الزم، دقیق و 
قطع��ی را در این باره در اختیار نداریم و درصورت 
دریافت اطالعات حتما اطالع رسانی خواهیم کرد.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
سوالی درباره نظر ایران درباره سیاست دو دولتی در 
فلسطین و حمایت های امریکا از رژیم صهیونیستی 
گفت: سیاست ایران  درباره فلسطین تغییری نکرده 
است، تا اش��غالگری ادامه دارد، مقاومت هم وجود 
هم دارد و نگاه ما به مقاومت و حمایت از مظلومین 

فلسطین مشخص است.
وی اف��زود: با توجه به سیاس��ت های حمایتی 
ترامپ از رژیم اش��غالگر قدس به نظر می رسد این 
سیاست ادامه یابد ولی با توجه به نگاه افکارعمومی 
جهان به مس��ئله فلس��طین و سیاست ترامپ، اگر 
امریکا بخواهد در مس��یر درست بردارد، باید دست 
از حمایت های بی چون و چرایش از اسرائیل بردارد. 
وی در پاس��خ به سوالی درباره وضعیت رایزنی های 
ای��ران در موضوع حج با عربس��تان گفت: مس��ائل 
مرب��وط ب��ه موضوع حج مربوط به س��ازمان حج و 
زیارت اس��ت و وزارت امور خارجه در این موضوع 
دخیل نیس��ت. قاسمی در پاس��خ به سوالی درباره 
انتصابات جدید در وزارت خارجه گفت: هیچ شایعه، 

نوشته و سخنی دراین باره را تایید نمی کنم.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

نشست موگرینی با ظریف صرفا مربوط به برجام است
در رابطه با مواضع اروپایی ها نسبت به حوادث سایر کشورها، اطالع دقیقی ندارم

 

             

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى مصطفى هاشمى فرزند اسداله  خواهان محمد 
على عاملى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى هاشمى به خواسته اعسار مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982163900724 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/13 ساعت 10:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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. 
 110/133533        منشى دادگاه حقوقى شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

به  نظر  تربتى   قاضى  بهمن  به  خواهى  تجديدنظر  به  و ضمائم  دادخواست  ثانى  نسخه  ابالغ  آگهى   
دادنامه شماره 961513  به  نسبت  كالسه 960289  پرونده  در  لوينى  مرضيه  خواهى  تجديدنظر 
صادره از شعبه 278 خانواده تهران وبا توجه به مجهول المكان بودن شما ضمن انتشار يك نوبت 
آگهى در جرايد كثيراالنتشار كه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى صورت مى گيرد به 
به دفتر شعبه 278  مراجعه  با  آگهى  نشر  تاريخ  از  روز  ميگردد ظرف مدت حداكثر 10  ابالغ  شما 
دادگاه خانواده تهران واقع در شهر زيبا خيابان مخابرات جنب كانون اصالح و تربيت مجتمع قضايى 
شهيد مفتح نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم عنداللزوم تقديم اليحه دفاعيه خود 
اقدام نماييد بديهى است در صورت عدم مراجعه و مضى فرجه مقرره قانونى پرونده عينا به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران خانواده  دادگاه   278 شعبه  دفتر  مدير                   110/133531  

ابوالقاسم   فرزند  صيرفى  رسول  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  صيرفى  الهدى  نور  خانم  خواهان  ازدواج  در  خواسته:اذن 
رسول صيرفى به خواسته اذن در ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982165001475 شعبه 278 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 8:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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. 
 110/133530        منشى دادگاه حقوقى شعبه 278 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى همت نوروز پور شولمى  خواسته:حضانت فرزند  
خواهان خانم نجمه دنيا ديده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى همت نوروز پور شولمى به خواسته 
حضانت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982165001412 شعبه 278 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 8:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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. 
 110/133528        منشى دادگاه حقوقى شعبه 278 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى صفرعلى فيض طالبى   خواهان 1.  محمد 
مومنى شهركى 2. صديقه رهى شهركى 3. مهدى مومنى شهركى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
سيدرضا نبوى و صفرعلى فيض طالبى به خواسته اعالم جعليت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982164300935 شعبه 218 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/3 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور 
و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه 
تا خوانده ظرف  از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد  درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
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. 
 110/133526        منشى دادگاه حقوقى شعبه 218 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

دادنامه پرونده كالسه 9609982164000207 شعبه 115 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى 
ياسمن  خانم  ها:1.   خواهان   9609972164001203 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد 
شريعتمدارى فرزند اميرحسين 2. خانم سمانه شريعتمدارى فرزند امير حسين خواندگان:1.  خانم 
السادات قنات  اميرحسين 3. خانم طلعت  شعله سردار شهيدى 2. خانم يكتا شريعتمدارى فرزند 
خواسته  به  دادخواستى  خواهان  گردشكار:  تركه   خواسته:تقسيم  حسن  محمد  سيد  فرزند  آبادى 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدرو راى مينمايد.   رأى دادگاه 
در خصوص دعوى خواهان خانم ها ياسمن و سمانه هر دو شريعتمدارى به طرفيت خواندگان 1.  يكتا 
شريعتمدارى 2. شعله سردارى شهيدى 3. طلعت السادات قنات آبادى به خواسته تقسيم ماترك 
 93/6/16 مورخه   437 شماره  وراثت  انحصار  گواهى  موجب  به  شريعتمدارى  اميرحسين  مرحوم 
صادره از شوراى حل اختالف منطقه 5 تهران شامل يك دستگاه خودروى سوارى پرايد جى تى ايكس 
مدل 1383 و يك دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى 12315 و 12316 فرعى از 124 اصلى كه حسب 
پاسخ هاى استعالم از مراجع مربوط در تملك مورث اصحاب دعوا قرار دارد و به علت عدم وجود 
توافق براى تقسيم بين وراث قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر وتا در خصوص قابل تقسيم بودن 
و نبودن ماترك با توجه به تعداد ورثه اظهار نظر نمايند و در صورت عدم قابليت تقسيم سهم هر 
يك از وراث را تعيين نمايند كه نظريه هاى كارشناسان واصل شده حكايت از غيرقابل تقسيم بودن 
ماترك دارد بنابراين دادگاه مستندا به مواد 315 و317 قانون امور حسبى حكم به فروش ماترك 
به شرح فوق طبق نظريه كارشناسى وتقسيم وجه حاصله از آن بين وراث به نسبت  سهم االرث آنها 
صادر و اعالم مى دارد حكم صادره نسبت به خوانده طلعت السادات قنات آبادى حضورى بوده و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران خواهد بود و نسبت 
به ساير خواندگان غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه 
تا پس از مضى مهلت مزبور بدون عذر موجه قابل تجديدنظر استان تهران وفق مقررات مربوط به 

آن مرحله خواهد بود. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   215 شعبه  رئيس                  110/133520   

آگهى مزايده اموال غير منقول در پرونده اجرايى كالسه 950209 ج ش شعبه 190 دادگاه 
عمومى تهران محكوم له حسين مرادى محكوم عليهم 1- شهرام قنبرى زيدهى 2- مهدى زارع 
عليهم  محكوم  تهران  عمومى  دادگاه   190 ازشعبه  صادره  اجرائيه  و  دادنامه  موجب  به  زاده 
محكوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 1/844/930/774 ريال در حق محكوم 
له و پرداخت مبلغ 92/246/538 ريال در حق صندوق دولت لذا در قبال بدهى محكوم عليه 
آقاى حسن حبيبى زيدهى ملك خودرا جهت استيفاى محكوم به معرفى نموده كه ملك به پالك 
ثبتى 51063 فرعى از 3 اصلى قطعه دوم تفكيكى به مساحت 65/02 متر مربع بخش 12 
تهران به آدرس تهران شهرك وليعصر خ شهيد احمد حسينى كوچه جيدر زاده پ 6 واحد 2 
ساختمان فوق با قدمت بيش از 5 سال با نماى سنگ وفاقد آسانسور و شامل يك طبقه زير 
همكف و يك طبقه همكف و سه طبقه باالى همكف كه طبقه زير همكف به صورت پاركينگ و 
طبقات همكف اول و دوم و سوم هر يك به صورت يك واحد مسكونى و جمعا 4 واحد مكونى 
مى باشد كه آپارتمان مورد نظر در طبقه اول واقع شده است شامل يك هال و پذيرائى و دو 
اتاق خواب كوچك و يك سرويس حمام داخل يكى از اتاق ها و سرويس دستشوئى در هال 
ام دى اف و كف ها سراميك و ديوار ها كاغذى  كابينت  با  اوپن  و پذيرايى و يك آشپزخانه 
كه سيستم گرمايشى بخارى گازى و سرمايشى كولر آبى مى باشد كه ارزش شش دانگ ملك 
فوق فارغ از هر گونه بدهى به مبلغ 1/600/000/000 ريال كه ملك فوق االشاره توسط 
در  است  مقرر  و  ارزيابى شده  توصيف  و  تعريف  فوق  به شرح  دادگسترى  كارشناس رسمى 
روز شنبه مورخه 96/11/7 ساعت 10 صبح الى 11 صبح در دفتر اين دادگا از طريق مزايده 
به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به هر شخص حقيقى يا حقوقى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد طالبين مى توانند پنج روز قبل از موعد 
مذكور به دفتر دادگاه مراجعه تا ترتيب بازديد آن ملك داده شود خريداران با در دست داشتن 
10 درصد قيمت پايه كارشناسى به صورت وجه نقد مى توانند درجلسه مزايده شركت نمايند 
برنده مزايده مكلف است ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مزايده را به 
حساب شماره 2171299017001 سپرده دادگسترى استان تهران نزد بانك ملى ايران شعبه 
يافت آباد توديع و قبض رسيد آن را تسليم دفتر دادگاه نمايند درغير اين صورت 10 درصد 
سپرده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد هزينه محضر به عهده خريدار 
و ساير هزينه هاى شهردارى و دارائى و هزينه هاى نقل و انتقال به عهده محكوم عليه بوده 
كه از محل فروش ملك پس از انتقال سند به خريدار مسترد خواهد شد كليه اشخاصى كه 
اعتراض يا شكايتى نسبت به مزايده داشته باشند بايد حداكثر ظرف يك هفته شكايت خود 
را تسليم دادگاه نمايند در اين صورت تا رسيدگى نهايى به شكايت واصله مورد مزايده به نام 
خريدار نخواهد شد چنان چه روز مزايده از سوى دولت تعطيل عمومى اعالم شود جلسه مزايده 
فردايآن روز در همان مكان و همان روز و ساعت برگزار خواهد شد ضمنا تخليه و تحويل ملك 

به عهده اين دادگاه نخواهد بود . 
تهران  عمومى  دادگاه  احكام  اجراى   190 شعبه  دفتر  مدير              110/131599   

 خواهان : خانم مهرى شيرى فرزند قربان به نشانى  1.   آقاى احمد مصطفى پورشورقستانى 
فاطمه مصطفى  خانم    .3 امير  فرزند  پورشورقتانى  معصومه مصطفى  آقاى    .2 امير  فرزند 
پورشورقستانى فرزند حسن 4.  خانم سمانه مصطفى پورشورقستانى فرزند حسن 5.  آقاى 
قستانى  شور  پور  مصطفى  مسلم  آقاى     .  6 فرزندامير  قستانى  شور  پور  مصطفى  عباس 
مجهول  نشانى  به  همگى  حسن  فرزند  پورشورقستانى  مصطفى  ليال  آقاى    .7 امير  فرزند 
المكان خواسته ها : 1.   الزام به تنظيم سند رسمى ملك 2.  مطالبه خسارت دادرسى   (( 
راى دادگاه ))  در خصوص دادخواست خانم مهرى شيرى  به طرفيت خانم ها ليال – سمانه – 
فاطمه – عباس – مسلم – احمد و معصومه جملگى با نام خانوادگيمصطفى پور شور قستانى 
ثبتى  به شماره پالك  آپارتمان  دانگ يك دستگاه   6 تنظيم سند رسمى  به  الزام  بخواسته  
دادرسى  خسارات  انضمام  به  تهران   10 بخش  در  واقع  اصلى   2426 از  فرعى   22829
دادگاه از عطف توجه به محتويات پرونده و تصوير مستندات پيوست از جمله سند وكالت 
خواندگان  مورث  ناحيه  از  اعطايى  تهران  رسمى  اسناد   762 دفتر   81/6/3-859 شماره 
مرحوم حسن مصطفى پور شورقستانى به خواهان و با احراز مالكيت مورث خواندگان نسبت 
دادرسى  جلسه  در  آگهى  نشر  طريق  از  ابالغ  عليرغم  خواندگان  وانگهى  ادعايى  ملك  به 
حاضر نشده و دفاعى در قبال دعواى خواهان معمول نداشته و مستندات خواهان مصون 
به صحت  مقرون  را  خواهان  داعواى  دادگاه  مجموعا  باقيمانده  تكذيب  و  ايراد  گونه  هر  از 
مواد  و  مدنى  دادرسى  آيين  قانون  از   519-515-198 مواد  به  مستند  داده  تشخيص 
10-219-220-221-223 از قانون حكم به الزام خواندگان به حضور در يكى از دفاتر 
اسناد رسمى و تنظيم سند ملك صدر المشار بنام خواهان و بعالوه از باب تسبيب حكم به 
محكوميت نامبردگان به پرداخت هزينه هاى دادرسى مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم محترم تجديد نظر استان تهران است . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  رئيس           110/131594   /  

فرزند  وند  قاسمى  محسن  آقاى  وكالت  با  قربانعلى  فرزند  ابويسانى  خسرو  آقاى   : خواهان 
رستمعلى  خوانده : آقاى جاويد حامدى نسبت فرزند يعقوب به نشانى مجهول المكان خواسته 
ها : 1.   مطالبه وجه بابت ... ... .   2.  مطالبه خسارت دادرسى  3.  مطالبه خسارت تاخير 
تاديه  (( راى دادگاه ))  در خصوص دادخواست آقاى خسرو ابويسانى  با وكالت آقاى محسن 
قاسمى وند و خانم زينب مهاجر به خواسته مطالبه مبالغ 1/205/000/000 ريال به انضمام 
از  دادگاه  نسب   حامدى  جاويد  آقاى  طرفيت  به  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسى  خسارات 
از جمله قبض واريز به حساب  به مجتويات پرونده و تصوير مستندات پيوست  عطف توجه 
خوانده و صورتحساب صادره از ناحيه بانك مربوطه كه حاكى از انتقال وجه مذكوربه حساب 
در  اينكه  و  آگهى  نشر  طريق  از  ابالغ  عليرغم  خوانده  حضور  عدم  به  توجها  است  خوانده 
قبال دعوى خواهان دفاعى معمول نداشته و مستندات خواهان مصون از هر گونه ايراد و 
با احراز مديونيت خوانده  تكذيب باقيمانده مجموعا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص 
و استصحاب بقا آن متند به مواد 198-515-519-522  از قانون آيين دادرسى مدنى و 
ماده 265 از قانون حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تاخير تاديه به ماخذ تعرفه 
از راى منوط  اين قسمت  تا اجراى حكم كه اجراى  تاريخ تقديم دادخواست  از  بانك مركزى 
هزينه  پرداخت  همينطور  و  است  خواهان  ناحيه  از  مربوطه  دادرسى  هزينه  تميز  ابطال  به 
هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم تجديد 

نظر استان تهران است . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  رئيس           110/131597    

با   ( عام  سهامى   ) ايرانيان  خودرو  ليزينگ  شركت   : لهم  محكوم   / له  محكوم  مشخصات 
مديريت آقايان على اصغر سرايى نيا و محمد على مهديجو  مشخصات محكوم عليه / محكوم 
به  عباسعلى  فرزند  سوهانى  بانو  مريم  محد  2-  سيد  فرزند  ترابى  احمد  سيد   -1 : عليهم 
عليه  محكوم   / له  محكوم  قانونى  مقام  قائم  يا  نماينده  مشخصات  المكان  مجهول  نشانى 
صديقه عنادى فرزند هوشنگ  محكوم به : بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9610092163302719 و شماره دادنامه مربوطه 9609972163300316 محكوم عليهم 
متضامنا محكومند به استرداد مال منقول موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 101/921/654 
ريال بابت اصل اقساط و مبلغ 448/362/393 ريال بابت خسارات تاخير اقساط قراردادى و 
نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى درحق محكوم له و پرداخت 

نيم عشر دولتى در حق دولت
تهران                                     عمومي  دادگاه   208 شعبه  دفتر                   110/131621   

حجت  فرزند  زارع  نيا  على  بهاره  خانم   / آقاى  به  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
دانشورى  سياره  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  بيدكى  زارع  حسن  محمد  آقاى  خواهان 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  ابطال راى داور مطرح كه  به خواسته  و غيره 
9609982163301142 شعبه 208 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 
حسب  كه  تعيين   10  : ساعت  00   1396/12/21 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 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 . 
  110/131619              مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 208 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 خواهان محمد سعيدى زرندى بطرفيت ناصر روشنى بخواسته الزام به فك پالك خودرو كه جهت 
رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران ارجاع گرديده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قالنون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ظرف يكماه به 
دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود و اطالع از مفاد آن نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت رسيدگى مورخه 96/12/6 ساعت 

10/30 صبح تعيين شده است و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم رساند
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  دفتر  مدير               110/131614  
خواهان فرهاد رحمانيان بطرفيت فرامرز همتى گسكرئى بخواسته اعسار از هزينه دادرسى 
كه جهت رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران ارجاع گرديده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قالنون آئين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
نسخه  آن  مفاد  از  اطالع  و  خود  كامل  نشانى  اعالم  مراجعه ضمن  دادگاه  دفتر  به  يكماه  ظرف 
نمايد و وقت رسيدگى مورخه  دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه 
96/12/6 ساعت 11 صبح تعيين شده است و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم 

رساند 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  دفتر  مدير               110/131611  

خواهان سارا خاتون و فاطمه و زهره و مرضيه و ميالد و كبرى و مجيد و كريم و رضا همگى 
زنديه بطرفيت مهرى دخت ناظمى ويژه و مهرى و على همگى زنديه و آزاده مغاره اى و ابراهيم 
مغاره اى و محسن مغاره اى و فريد و فريبا و فروزان و فرشته همگى زنديه و نصرت على 
اسالم بخواسته ابطال سند كه جهت رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران ارجاع 
گرديده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قالنون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود و اطالع 
از مفاد آن نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  است  شده  تعيين  صبح  ساعت 10  مورخه 96/12/8  رسيدگى 

رسيدگى حضور بهم رساند 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  دفتر  مدير               110/131607  

 آقاى / خانم روح اهللا ابرى به شماره شناسنامه 7 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
273/3/96 از اين شعبه درخواست گاهى حصر وراثت نموده . 

تاريخ  در   232 شناسنامه  شماره  به  ابرى  على  حيدرى  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين   
1396/7/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1.   روح اله ابرى به ش ش 7 نسبت فرزند 2.  جمشيد ابرى به ش ش 277 نسبت 
فرزند 3.  على اكبر ابرى به ش ش 20460 نسبت فرزند 4.  ناهيد ابرى به ش ش 1028 
نسبت فرزند 5.  ليال ابرى به ش ش 3918 نسبت فرزند 6.  مژگان ابرى به ش ش 13242 
نسبت فرزند 7.  معصومه سعادتى به ش ش 939 نسبت همسر و مرحومه ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را باستناد ماده 36 قانون امور حسبى در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
لواسانات  اختالف  حل  شوراى  سوم  شعبه  رئيس                110/   131604  28  / ف   

 موضوع آگهى ابالغ تجديد نظر خواهى به حسين رجائى مى باشد تا پنانچه پاسخى دارند كتبا 
ظرف 10 روز اعالم نمايند . 
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