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یر فراری تایلند در لندن  نخست وز
 وزی��ر خارج��ه تایلن��د گفت ین��گالک ش��یناواترا 
نخست وزیر برکنارشده این کشور در لندن به سر می برد.

به نوش��ته خبرگزاری رویت��رز، دو عکس در فضای 
مجازی از نخس��ت وزیر فراری تایلند منتش��ر شده بود 
که گفته می ش��ود وی را در لندن نشان می دهد. پلیس 
تایلند یکی از این دو عکس را تایید کرده و گفته است 
شیناواترا در لندن است. دیوان عالی تایلند ماه آگوست 
برای ینگالک ش��یناواترا نخس��ت وزیر برکنار شده این 
کشور، حکم بازداشت صادر کرد اما وی با فرار از کشور 

در دادگاه حاضر نشده بود.

یکا  شکست ماهواره جاسوسی آمر
بنا ب��ه گفته مقامات رس��می، ماهواره جاسوس��ی 
جدید آمریکا که روز یکش��نبه به فضا پرتاب شد، پیش 

از رسیدن به مدار خود منهدم شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دو مقام رسمی 
آمریکایی اعالم کردند که ماهواره جاسوسی جدید آمریکا 
که بر روی یک موشک فضایی ساخت شرکت "اسپیس 
ایکس" قرار گرفت و از پایگاه هوایی فلوریدا به فضا پرتاب 
شد، نتوانست در مدار خود قرار بگیرد و تصور می  شود که 
به طور کامل از بین رفته باش��د. بنا به گفته این مقامات 
ماهواره اطالعاتی س��اخت ش��رکت "نورث��روپ گرومن" 
نتوانست در مرحله دوم از موشک فالکن 9 جدا شود و به 

نظر می  رسد که منهدم یا در دریا سقوط کرده باشد.

وسیه در ۲۰۱۸ یایی ر مانور تفنگداران در
در ح��دود ۱۰۰۰ ت��ن از تفنگ��داران دریای��ی و 
یگان های ناوگان اقیانوس آرام روس��یه، فعالیت خود در 

سال ۲۰۱۸ را در ناحیه نظامی شرقی آغاز کردند.
به گزارش اس��پوتنیک، ناوگان اقیانوس آرام نیروی 
دریایی روس��یه، نخستین گروه نظامی  است که تمرینات 
خ��ود در س��ال ۲۰۱۸ را در ناحی��ه نظامی ش��رقی آغاز 
می کنن��د. در گزارش بخش مطبوعات��ی ناوگان اقیانوس 
آرام روس��یه آمده اس��ت: مطابق برنامه تمرینات نظامی 
نیروهای س��احلی ناوگان اقیانوس آرام، در حدود ۱۰۰۰ 
ت��ن از نیروه��ای دریایی این ن��اوگان، فعالیت خود را در 

منطقه بامبورو، گرنستای و رادیگینو آغاز کردند.

درخواست یونکر
رئیس کمیس��یون اروپا با توجه به مسائل مالی که 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داش��ت، 
از کش��ورهای اروپایی خواس��ت ت��ا همکاری ها در این 

زمینه را در دوران پس از برگزیت افزایش دهند.
به گزارش ف��ارس، »ژان کلود یونک��ر« اعالم کرد 
که کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا باید هر چه بیش��تر 
در زمینه مس��ایل مالی دوران پس از برگزیت همکاری 

کنند. 

اعتصاب در آلمان 
 کارگ��ران آلمان��ی در اعتراض به ش��رایط کاری و تحقق 

مزایای کارگران دست از کار کشیدند.

بنابر گزارش روزنام��ه گاردین، به این ترتیب بیش از ۱5 
هزار تن از کارگران در ۸۰ ش��رکت در سراسر آلمان در قالب 
اعتصابی خواستار بهبود شرایط کاری کارگران شدند. بر اساس 
پیش��نهاد مطرح ش��ده، کارگرانی که ۲۸ ساعت در هفته کار 

می کنند تا بتوانند از ک��ودکان و یا والدین پیر خود نگهداری 
کنن��د، باید از کمک هزینه اضافی ۲۰۰ یورو در ماه برخوردار 
ش��وند. همچنین به افرادی که مش��اغلی با خطر تهدیدکننده 
س��المتی آنها مشغولند هم س��االنه، 75۰ یورو پرداخت شود. 

این اعتصاب بزرگترین اخ��الل صنعتی در بخش فلزکاری در 
طول 3 دهه گذش��ته محسوب می شود. این اقدام در راستای 
سیاست های خانواده در آلمان که در سال ۲۰۰7 متحول شد 

و مزایای آموزشی صورت می گیرد.

آگهى مفقودى
برگ ســبز خــودرو ســوارى لیفــان هاچ بــک رنــگ ســفیدروغنى مــدل 1394 ش موتور 
LFB479Q141100423 شاســى NAKSG4315FB130364 بــه شــماره 62-339س39 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

کارت سبز خودرو سمند به شماره ایران11-272ج21 ش موتور13986001244 شاسى 
1N73800734 رنــگ مشــکى روغنى مدل 1386 به نام واحد اصغــرى مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

ســند کمپانى و برگ ســبز اتومبیل سوارى ســیتروئن زانتیا مدل 1383 به شماره انتظامى 
516د49- ایران 93 و شماره موتور 02007676 و شماره شاسى S1512282111292 بنام 

جواد عسکرى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. یزد.

برگ سبز و کارت اتومبیل سوارى هیونداى آزرا مدل 2007 به شماره انتظامى 618ب19- 
 KMHFC41DPVA152277 و شــماره شاسى GDB6A691961 ایران 54 و شــماره موتور

بنام محمد مهدى ابراهیمى غالمى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. یزد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
خواهان: حســین کلهرنژاد خوانده: اصغر صادقى خواسته: مطالبه وجه درتاریخ 96/9/20 
خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 15 
تقدیم که به شــماره 960392 ثبت و براى روز 96/11/23 ســاعت 16وقت رســیدگى تعیین 
گردیده اســت.و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت 
دادگاه مســتندا بــه مــاده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتــب یک نوبت در یکــى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــى مى گــردد خوانده مذکور مى تواند از تاریخ نشــر آگهــى جهت اعالم آدرس 
و دریافــت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم به دفتــر دادگاه مراجعه و یا دروقــت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در این شــعبه حضور بهم رساند بدیهى است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 

رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفتر شعبه 15شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
خواهان: جواد غفارى فرد خوانده: محمد قیومى خواسته : مطالبه وجه درتاریخ 96/10/17 
خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 18 
تقدیم که به شماره 960518 ثبت و براى روز 1396/12/8 ساعت 9:30 صبح وقت رسیدگى 
تعییــن گردیده اســت.و با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و 
موافقــت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یــک نوبت در یکى از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد خوانده مذکور مــى تواند از تاریخ نشــر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا دروقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در این شــعبه حضور بهم رساند بدیهى است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 

رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفتر شعبه 18شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ تبادل لوایح 
شــماره نامه 9610112522301003 شــماره پرونده:9609982522300529 شماره 
بایگانــى:960530 تجدیــد نظر خواه:امیر گلریز تجدید نظر خوانده ســمیرا پارســى تجدید نظر 
خواســته اعتراض به شــماره دادنامه 9609972522301384 صادره از شــعبه 23 شــوراى 
حــل اختالف قم در تاریخ 96/10/13 تجدید نظر خواه فوق دادخواســتى به طرفیت تجدید نظر 
خوانده فوق به خواســته فوق مورخ 96/10/3 صادره از شــعبه 23 به دفتر شعبه تقدیم که به 
شــماره 9610542522300133 در تاریخ 96/10/13 ثبت و با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد خوانده مذکور مى تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
نشرآگهى جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 23 واقع 
در شهرستان قم خیابان ایستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف استان قم مراجعه نماید.
دقتر شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مسلم کوهستانى فرزند نیازعلى 
شــماره ابالغنامــه:9610102521103362 شــماره بایگانــى 960430 خواهــان آقــاى 
محمدرضــا جنت پور دادخواســتى به طرفیت خوانده فوق به خواســته مطالبــه وجه چک به مبلغ 
37000000 ریال بعالوه هزینه دادرسى وخسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609982521100430 شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
قم ثبت و وقت رسیدگى مورخ 96/12/5 ساعت 16 عصر تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک 
نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم 
را دریافت و دروقت مقرر جهت رســیدگى در حاضر گردد. قم خیابان ایســتگاه راه آهن مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه دوم شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبیر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سید مصطفى حسینى

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660310003005383 هیــأت اول/دوم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــک بابلســرتصرفات مالکانه بال معــارض متقاضى آقاى حمیدرضا خلیلــى امیرى ف باقر ش ش 
1756 صــادره بابــل در یک قطعه زمین با بنــاى احداثى به مســاحت 3399/80 مترمربع پالك 
717 فرعى از 3 اصلى بخش 13 واقع در روشــندان خریدارى از نسق زراعتى آقاى باقر معلمى 
روشن محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/4 نوبت دوم 96/10/20 مى 

باشد.توضیح این که 717 فرعى صحیح است.م/الف96/120/171
رئیس ثبت اسناد وامالك بابلسر- حمید روشن

اجراییه
ش پ:95/708 محکــوم لــه: بهــرام تقى پور –محمودآبــاد خ امام  تلیکســر محکوم علیه: 
امیررضــا حدیدى –مجهــول المکان به  موجب رأى شــماره 95/708 شــعبه دوم محمودآباد که 
قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اســت به تنظیم سند رســمى انتقال اتومبیل پراید به شماره 
انتظامى 424و46 ایران72.به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم 
توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اخطار اجرایى 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به ، یا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد درغیراین صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احــکام دادگاه یا 

دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم محمودآباد-جمالیان

آگهى مزایده نوبت دوم
در پرونــده کالســه 880012 و 880081 اجراى احکام مدنى شــعبه دوم میاندرود مطابق 
دادنامــه هــاى 8709971984200249 و 8709981984200207  صادره از شــعبه دوم 
دادگاه محکــوم علیهم رضــا آقایان مجتبى نادرى و غیره به پرداخت 817,036,068 ریال در حق 
محکــوم لها بانک قوامین و محمدابراهیم منتظرى و 10,933,350 ریال نیم عشــردولتى محکوم 
گردیــده اند.محکوم علیه با معرفى مال یک قطعه زمین(شــامل عرصه و اعیان و بدون تجهیزات 
موجود در شــرکت) به نشــانى روبه روى درب کارخانه نکاچوب به شماره 507 باقیمانده29/70 
اصلــى به شــماره 49324 دفتــر جلد 17 صفحه 4 به  نــام مجتبى نادرى اســرمى حوزه 4 ثبتى 
میاندرود به مســاحت 1943 مترمربع که مســاحت اعیانى آن برابر 460 مترمربع است و حدود 
اربعه عرصه آن شــماال به طــول 53/90 متر متصل به باقیمانده پالك 70فرعى شــرقا 34/70 
متــر متصل به جــاده گهرباران جنوبا به طــول 58/50 متر متصل به پالك خســرو نادرى غربا به 
طول 34/70 متر متصل به پالك آقاى رعنایى مى باشــد . اســکلت ســوله ســنگین و دیوارهاى 
داخلى و خارجى داراى نماى آجر 5 سانتى اصفهان و بندکشى شده و داراى فونداسیون هاى بتن 
آرمه اســت. هم چنین دفتر ادارى و نگهبانى به مساحت 80مترمربع و محوطه سازى به مساحت 
1300متر مربع با بتن مرغوب مى باشد .منبع آب بر روى خرپا به ارتفاع حدود 12متر به ظرفیت 
5000لیتر وامتیازهاى تبدیل شده از کشاورزى به صنعتى از خصوصیات این ملک است.کل بنا 
داراى خدمات شــهرى از جمله آب وبرق و گاز و تلفن مى باشــد.ارزش ملک با ملحقات آن برابر 
12,297,733,855 ریال برآورد گردیده و از طریق مزایده در تاریخ 96/11/11 روز چهارشنبه 
از ســاعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رســد . متقاضیان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى میاندرود مراجعه نمایند . مزایده 
از قیمت کارشناســى فوق شروع و برنده آن کسى اســت که باالترین قیمت را قبول کرده باشد 
از برنده مزایده فى المجلس ده درصد بهاى پیشنهادى اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت 
خواهــد شــد . برنده باید بقیه مبلــغ را بصورت کامل پرداخت نمایــد . در صورت عدم پرداخت 
ســپرده تودیعى پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بدیهى است تحویل 

مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى شعبه دوم میاندرود-محسن نامدار

آگهى مزایده نوبت دوم
دادنامــه  مطابــق  میانــدرود  مدنــى  احــکام  اجــراى   930002 کالســه  پرونــده  در 
9009971984200388 مــورخ 90/7/27 صــادره از شــعبه دوم دادگاه محکوم علیهما رضا 
مومنــى دارابــى و غیره به پرداخــت 496,026,0186 ریال در حق محکوم له موسســه اعتبارى 
قوامین و مبلغ 7,820,000 ریال نیم عشــر دولتى محکوم گردیده اند. محکوم علیه ملکى واقع 
در روســتاى دارابکال به شــماره ســند 56-1098 به شــماره ثبت48971 به مساحت عرصه و 
اعیــان 421/88 مترمربع را معرفى نموده که در ســطح عرصه بناى یک باب منزل مســکونى در 
حال احداث(پیلوت زیر ســقف اول) ســطح بنا در دســت اقــدام برابر 120مترمربــع عرصه از 
اشتراك آب و برق و گاز برخوردار مى باشد. این ملک به  نام احمد رمضانى دارابى است .ارزش 
عرصــه واعیانى مــورد ارزیابى به مبلغ 1,000,000,000 ریال مى باشــد که از طریق مزایده در 
تاریخ 96/11/9 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رســد . متقاضیان مى 
توانند پنج روز قبل از برگزارى مزایده جهت اطالعات بیشــتر به دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى 
میاندرود مراجعه نمایند . مزایده از قیمت کارشناســى فوق شــروع و برنده آن کســى است که 
باالترین قیمت را قبول کرده باشــد از برنده مزایده فى المجلس ده درصد بهاى پیشنهادى اخذ 
و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد . برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت 
نماید . در صورت عدم پرداخت ســپرده تودیعى پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. بدیهى است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونى خواهد بود.(مازندران-

میاندرود-بلوار امام رضا-جنب کتابخانه عمومى-دادگسترى میاندرود).م/الف
مدیر دفتر شعبه دوم اجرایى میاندرود-محسن نامدار

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
نظر بر گزارش مرجع انتظامى علیه متهمه محبوبه موسوى به اتهام نگهدارى مشروبات الکلى 
به شــماره پرونده 961801 در این شــعبه دادگاه مطرح که در حال رســیدگى مى باشد و وقت 
رسیدگى به تاریخ 97/5/3  ساعت 8:30 صبح صادر گردیده و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده ممکن نگردیده اســت،بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب با درج در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا در وقت 
رســیدگى فوق در این شــعبه دادگاه جهت پاســخ گویى به اتهام خویش حاضر شود.ضمنا هزینه  

نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى قابل پرداخت مى باشد.م/الف
مدیر دفتر شعبه 101 کیفرى دو دادگسترى  میاندرود-روحى المشیرى

دادنامه
پرونــده:3/813/96 دادنامــه:1033-96/9/12 رأى شــورا:درخصوص دعوى خواهان 
موسســه مالى عســکریه با مدیرعاملى ســید امین جوادى و محمدرضا مروجى با وکالت ســکینه 
رمضانیان به طرفیت خواندگان1-حوریه قاســمى2-بهزاد درخشــى خیر3-کیان اللهى قادى به 
خواسته مطالبه 186,450,000 ریال با احتساب خسارات دادرسى(هزینه دادرسى و حق الوکاله 
و ...) و وجــه التــزام مطابق ماده 7 قرارداد از تاریخ تنظیم دادخواســت لغایت اجراى کامل حکم 
نظر به این که خواهان طى دادخواســتى اعالم داشــته خوانده ردیف اول از موسســه تســهیالت 
دریافــت نموده و خواندگان ردیف دوم و ســوم به صورت منفردا و مشــترکا در برابر موسســه 
مزبــور ضمانــت نموده اند وفق ماده 7 قرارداد تاخیر در پرداخت اقســاط در سررســید با تخلف 
از هریک از شــرایط موجب حال شــدن کلیه دیون شده و موسســه مجاز به مطالبه کلیه مطالبات 
موضــوع قرارداد به صورت یکجا از خریدار و ضامنین مى باشــد هم چنیــن وجه التزامى معادل 
فرمول مندرج در ماده 7 قرارداد نسبت به بدهى مذکور بر ذمه خریدار و ضامنین تعلق خواهد 
گرفت خواندگان على رغم ابالغ قانونى و نشــر در آگهى در جلســه شورا حاضر نشده و الیحه اى 
نیز به شورا ارائه ننموده اند شورا باتوجه به مستند ابرازى شورا خواسته خواهان را مقرون به 
صحت دانســته مســتندا به ماده 198 ق آ د م حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
186,450,000 ریال اصل خواســته و 3,180,000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام مطابق ماده 7 قرارداد از تاریخ 96/7/23 لغایت زمان اجراى 
حکــم در حــق خواهان صــادر واعالم مى گردد.رأى صــادره غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در شــورا سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 

شهرستان مى باشد.م/الف
 بخشى-قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف قائم شهر

اجراییه
ش پ:8/95/638 محکــوم له: شــرکت فراورده هاى لبنى دوشــه باوکالت خاکزاد محکوم 
علیهم:1-مینــا کمالــى فرد-مجهــول المکان2-ســعید آگوشــى –ســارى بلوار امــام رضا کوچه 
غفارى جنب پلیس راه قدیم ســردخانه آگوشــى به موجب رأى شــماره 103-96/2/16 شعبه 
8 شــوراى حــل اختالف آمــل که قطعیت یافتــه محکوم علیهــم محکوم اند بــه پرداخت تضامنى 
یکصدوهشــتادویک میلیون ریال اصل خواســته و چهارمیلیون و ششــصدونودهزارریال هزینه 
دادرســى وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت  اجراى حکم در حق خواهان و 
نیم عشــردولتى در حق صندوق دولت.به اســتناد ماده 19 آیین نامــه اجرایى ماده 189 قانون 
برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این 
اخطــار اجرایى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
، یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 

دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف آمل

آگهــى ابالغ وقت رســیدگى مریم قدیمــى حمزه کالیى ف صفرعلى و کلثــوم قدیمى حمزه 
کالیى

ش ابالغنامه:9610101110708364 ش بایگانى شعبه:910476 خواهان خلیل قدیمى 
حمزه کالیى دادخواســتى به طرفیت خواندگان: محمدعلــى معروف به اصغر قدیمى حمزه کالیى-
مهــرى قدیمى حمزه کالیى – کلثوم قدیمى حمزه کالیى-مریم قدیمى حمزه کالیى – مولود قدیمى 
حمزه کالیى-اکبر قدیمى حمزه کالیى به خواســته تقســیم ترکه مطرح که به این شــعبه ارجاع و 
به کالشــه 9109981110700457 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسیدگى 
97/2/1 ســاعت 9:45 تعیین گردید ،که حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنــى، به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان ،مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نمود ه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دردادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى بابل-انسیه عسکرى فیروزجائى

اجراییه 
ش بایگانى شعبه:950701 محکوم له: بانک رفاه-سارى خ امیرمازندرانى اداره امور شعب 
محکوم علیهم:1-شــهربانو خانلرتبار درزى ف عزیزالــه –بابل کمربندى غربى چهارراه ضرابپورى 
دفترخانه اسنادرســمى 368     2-حامد تیمورى حمزه کالیى ف مهدى-بابل خ مدرس روبه روى 
سینما آزادى فروشگاه دریاچه3-سمانه خانلرتبار درزى ف عزیزاله–بابل کمربندى غربى چهارراه 
ضرابپــورى دفترخانه اسنادرســمى 368  4-عزیزاله خانلرتبــار درزى ف مصطفى-بابل امیرکال 
بلوار آیت اله روحانى روبه روى مصلى کوچه سفیر منزل شخصى ** مجید گلى مرزونى ف على به  
نشانى بابل چهارراه فرهنگ –بانک رفاه- نماینده حقوقى بانک رفاه کارگران محکوم به: به موجب 
درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 960997111060022 
خواندگان را متضامنا به پرداخت 599,766,364 ریال به عنوان اصل خواسته و 15,441,823 
ریال هزینه دادرسى و نیز 15,594,393 ریال حق الوکاله از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر 
در حــق خواهــان محکوم مى نماید.اجراى احکام مکلف اســت خســارت تاخیر تادیــه را از تاریخ 
95/10/26 به ماخذ 0/039 در سال به نسبت اصل مانده بدهى به مبلغ 586,807,693 ریال 
لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید.رأى صادره غیابى است.م/الف
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى بابل-احمد عباسى

آگهى مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم 
اجــراى احکام مدنى شــعبه نهــم دادگاه حقوقى بابــل در نظر دارد جهت وصــول محکوم به 
و هزینــه اجرایى در پرونده کالســه 940168 نســبت به فروش یک قطعه زمین کشــاورزى به 
مســاحت 5804 مترمربع واقع در آیش بوله روستاى میاندسته با حدود اربعه مشخص از شمال 
به زمین محمدابراهیم حسین پور از شرق به جاده بین مزارع از جنوب به زمین مناف حسین پور 
و از غرب به زمین بهروز حســین تبار محدود که عرصه از ســه سمت شمال و شرق و غرب با مرز 
خاکى و از ســمت جنوب با مرز بتنى از زمین هاى مجاور جدا گردیده ملکى ســلمان حسین پور ف 
شــعبان مى باشد را در روز دوشنبه 96/11/16 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجراى شعبه از 
طریق مزایده به فروش برساند.کارشــناس قیمت کل ملک مذکور را به مبلغ 1,625,120,000 
ریال تعیین نموده اســت.مزایده از قیمت پایه اعالم شــده شــروع و به باالترین مبلغ پیشنهادى 
فروختــه خواهد شــد.برنده مزایده ده درصد مبلغ را فى المجلــس و باقیمانده را باید ظرف یک 
مــاه پــس از مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط 

خواهدشد.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى شعبه  نهم دادگاه حقوقى بابل-ذبیح اله نژاد

اخطاریه دفترخانه 
آقــاى محمدرضا مقدم ف محمدحســن(مجهول المکان) ، همســر شــما خانم ملیکا یوســفى 
ف محمــود  به موجــب دادنامــه 1396047001104993 کالســه 9509981210900782 
صادره از شــعبه نهــم دادگاه خانواده آمل بایگانــى 963177 مــورخ 96/10/19 با مراجعه به 
دفترخانه،خواهان ثبت واقعه طالق مى باشــد لذا به شــما اخطار مى گردد بــه دفترخانه مراجعه 

نمایید.در صورت عدم مراجعه وفق مقررات رفتار خواهد شد.م/الف
سردفتر ازدواج 29 و طالق 9 آمل-محسن دبیریان

آگهى ابالغ وقت رسیدگى سید مصطفى علوى
خواهان آقاى ترحیم فرضى دادخواســتى به طرفیت خوانده سید مصطفى علوى به خواسته 
مطالبــه وجــه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به کالســه 9609982056100150شــعبه اول 
شــوراى حل اختالف محمودآباد ثبت و وقت رســیدگى 96/11/24 ســاعت 9 تعیین گردید که 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق آ د م به علــت مجهول المکان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیرالنتشــار آگهى مــى گردد تا  خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف96/140/182
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت فرشــید حیدرى فرزند پرویز به شرح دادخواست تقدیمى 
ثبت شــده به کالســه 9609987430300831 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز حیدرى در اقامتگاه دائمى خود در تاریخ 96/9/8 
بــدرود حیــات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 1- مهران حیدرى فرزند پرویز به ش ش 
446 فرزنــد متوفــى 2- زواره حیدرى فرزنــد پرویز به ش ش 16 فرزند متوفى 3- فرشــید 
حیدرى فرزند پرویز به ش ش 207 فرزند متوفى 4-  افشــین حیدرى فرزند پرویز به ش ش 
81 فرزنــد متوفى 5- رویا حیدرى فرزند پرویز بــه ش ش 4220251911 فرزند متوفى 6- 
جواهر کریمى على آباد فرزند محمدرحیم به ش ش 292 همسر متوفى ، اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به شوراى حل اختالف تقدیم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان یاسوج

آگهى ابالغیه 
شماره پرونده: 9509984545700229- مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: مباح سلیمان 
زاده فرزند دده ش کدملى 5049099080 مجهول المکان ، مهلت حضور: از تاریخ ابالغ: 7 روز 
محــل حضور: اســتان اردبیل جعفر آباد خیابان انقالب خیابان تختــى روبروى فدك ، مهلت حضور 
: 7 روز ، نوع علت حضور: جهت مالحظه نظریه کارشــناس حاضر و چنانچه اعتراضى دارید کتبا و 
مســتدال ظرف یک هفته مراتب را اعالم نماید. توجه: * پس از دریافت این ابالغیه ، ابالغ اوراق 
قضایــى بــه صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابــالغ به صورت کاغذى در مــوارد محدود و 
اســتثناء انجام میشود بنابراین ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
هاى آتى از طریق سامانه اقدام نمایید .*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب کاربرى (شناسه و 
رمــز) دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکى از دفاتر خدمات الکترونیک قضائى و در صورت 

عدم دسترسى به دفتر نزدیک ترین واحد قضایى مراجعه نمایید. 
شعبه اول دادگاه عمومى بخش جعفرآباد استان اردبیل

آگهى مزایده نوبت دوم
در خصــوص پرونــده کالســه 960125 موضــوع محکومیــت خانــم هــا 1- نرگــس 2- 
نســترن 3- مولــود همگى یوســف زمانیان به پرداخت ســیصد عدد ســکه بهــار آزادى به مبلغ 
4/095/000/000 ریــال بعنــوان اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و یکصــد وپنج هزار ریال 
بعنوان خسارت دادرسى در حق محکوم له خانم راحله همتى با وکالت آقاى حمید لطیفى و محسن 
مالك دماوندى و همچنین محکوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت 
نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با توجه به معرفى یک قطعه زمین توســط محکوم له خانم 
راحله همتى به شــماره پالك ثبتى ســه فرعى از 1102 که توسط کارشناس منتخب محترم آقاى 
محمد جواد خانى به شــرح ذیل کارشناســى و ارزیابى قرار گرفته اســت حســب دســتور صادره 
مورخــه 1395/6/20 موضوع کالســه پرونــده 960125 در خصوص ارزیابــى و تعیین قیمت 
کارشناســى ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ به مســاحت 649/50 مترمربع باقیمانده 
پالك ســه فرعى از 1102 فرعى تبدیل شــده به پالك ثبتى شماره 5317 فرعى از شهر دماوند 
واقــع در دماوند میدان قــدس خیابان مطهرى  ابتداى کوچه خطیبیان مورد مالکیت مرحوم مجید 
یوســف زمانیــان که به موجب اجرائیه صــادره خانم راحله همتى به طرفیت خانم نرگس یوســف 
زمانیان و غیره درخواســت اجرائیه نموده اســت اینجانب به عنوان کارشــناس منتخب به اتفاق 
خانم راحله همتى و وکیل محترم نامبرده به محل وقوع ملک عزیمت و پس از مالحظه و مشاهده 
محل مطالعه پرونده و ســوابق ثبتى پالك 1102/3 فرعى باقیمانده و تعرفه آن و نقشــه بردارى 
و اعــالم حریم از ســوى شــهردارى و تطبیق حدود اربعــه پالك موصوف با موقعیــت آن گزارش 
کارشناســى را به شرح زیر به استحضار مى رســاند قرار کارشناسى: کارشناس با در نظر گرفتن 
کلیه جوانب نســبت به ارزیابى ملک مورد توثیق به میزان یک ســهم محکوم به اقدام نماید 1- 
وضعیت ثبتى پالك 1102/3 فرعى تبدیل شده به پالك 5317 فرعى از شهر دماوند برابر کپى 
یک فقره ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ به مساحت 649/50 مترمربع 
به پالك ثبتى 1102/3 فرعى باقیمانده واقع در شــهر دماوند حوزه ثبتى دماوند انتقالى رســمى 
مشاعى که در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت و طبق صورت مجلس توافقى وارده به شماره 
46620 مورخ 374/11/23 در ازاى ســهم مشــاعى ذیل ثبت شماره 5740 صفحه 557 دفتر 
41 بــه شــماره چاپى 307904 در تاریــخ 1375/2/3 به نام آقاى مجتبى پــور رجبیان صادر و 
تســلیم شــده است که حدود اربعه آن عبارتند از شماال اول به طول 27/50 متر به سیم طورى 
اشــتراکى اســت به قطعه متصرفى آقاى علیرضا پور رجبیان دوم به طول 8/50 متر سیم طورى 
است با قطعه تصرفى آقاى قاسم پور رجبیان از همین پالك شرقا به طول 22 متر به قطعه 609 
تفکیکى جنوبا به طولهاى 1/40 متر و 3/5 متر و 5/60 متر و 3/50 متر درب و دیواریســت به 
جاده غربا به طول 27/20 متر دیواریســت به کوچــه احداثى که ماوراء آن نهر و ماوراء نهر پالك 
1102/2 فرعى میباشــد سپس ششــدانگ پالك موصوف به موجب سند قطعى شماره 14933 
مورخه 1381/5/1 دفتر 12 دماوند به آقاى مجید یوســف زمانیان فرزند یوســف انتقال قطعى 
یافته اســت و طبق دادنامه حصر وراثت شــماره 1362 مورخ 1381/11/27 شعبه اول دادگاه 
عمومى دماوند فوت و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از خانمها نرگس و نســترن شــهرتین 
یوســف زمانیان فرزندان و خانم مولود و یوســف زمانیان مادر و خانم راحله همتى همسر متوفى 
مى باشند توضیحا با مراجعه به اداره ثبت و مالحظه پرونده ثبتى سابقه اى از پرونده پالك تبدیل 
شــده مشــاهده نگردید و ســوابق در پرونده 1102/3 فرعى به صورت کپى مورد مطالعه قرار 
گرفت و با مالحظه دفترامالك پالك مرقوم به نام مرحوم مجید یوسف زمانیان ثبت دفتر گردیده 
اســت و با مراجعه به شــهردارى مشــخص گردید پالك موصوف که داراى حریم در حد شــرقى 
مى باشــد که جهت اعالم حریم بر اســاس طرح جامع از محدوده پالك نقشــه بردارى با مختصات 
UTM بــه  عمل آمد و شــهردارى کوچه حد شــرقى را از محور به عــرض 5 متر اعالم مى نماید و 
مساحت 55/62 مترمربع از حد شرقى در حریم قرار گرفته و در وضعیت موجود بدون اصالحى 
به مســاحت 640/21 مترمربع و پس از اصالحى به مســاحت 584/59 مترمربع مى باشد الزم 
به ذکر اســت که مســاحت 4/83 مترمربع از حد دوم شمالى در امتداد محدوده حد شمالى سند 
مالکیت نبوده و نیاز به اصالح دارد 2- وضعیت اجمالى برابر بازدید به عمل آمده و مالحظه انجام 
شده محدوده پالك موصوف به صورت یک قطعه زمین با درختان گردو و غیره موجود در آن بوده 
و در ابتداى حد شــرقى به مساحت حدودا 30 مترمربع بناى انبارى بدون سقف مشاهده گردید 
و اطراف آن محصور به دیوار آجرى 30 سانتى و درب گاراژى مى باشد و در مختصات جغرافیایى 
UTM و S39 3952927 , 596069 مى باشــد نظریه کارشناســى با عنایت به مطالب معنونه و 
مالحظه و مشــاهده انجام شده و بررســى هاى به عمل آمده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
بــا درختــان موجود در آن به مســاحت 649/50 مترمربع به پالك ثبتى شــماره 1102/3 فرعى 
تبدیل شــده به پالك 5713 فرعى از شــهر دماوند واقع در دماوند خیابان مطهرى ابتداى کوچه 
خطیبیان مورد مالکیت مرحوم مجید یوســف زمانیان به صورت یک قطعه زمین با درختان گردو و 
غیره موجود در آن و محصور به دیوار آجرى و انبارى بدون سقف به مساحت حدودا 30 مترمربع 
و محدود بودن آن از سه طرف به خیابان وکوچه و دارا بودن سند مالکیت ششدانگ و با در نظر 
گرفتن پارامترهاى موثر در ارزیابى از جمله موقعیت محلى و اســتقرار ملک و میزان مســاحت از 
در وضعیــت موجود و مطالب مندرج در گزارش و فارغ اثبات مالکیت  اشــخاص حقیقى و حقوقى 
و مــوارد بازداشــتى و احتمــال هرگونه مغایرت در حــدود ثبتى ملک و نداشــتن هرگونه بدهى 
احتمالى ناشــى از عوارضات ماده 101 قانون شــهرداریها و مالیات و کلیــه بدهیها و تعهدات به 
اشــخاص حقیقــى و حقوقى و دیون ممکنه که پرداخت آن به عهــده مالک بوده و در صورت عدم 
وجود هرگونه موانع و معادیر قانونى در انتقال با انجام عملیات نقشــه بردارى بدون اصالحى به 
مســاحت 640/21 مترمربع و با مراجعه به شــهردارى و اعالم حریم از سوى آن اداره و با اصالح 
قســمت دوم حد شمالى در سند مالکیت به مساحت حدودا 4/70 مترمربع در وضعیت موجود و 
مدنظر قراردادن اصالح حریم در حد غربى از محور به مقدار 5 متر جمعا به مساحت 5847/60 
مترمربــع عرصــه و اعیان پالك مرقوم جمعا مبلــغ 15/200/000/000 ریال (پانزده میلیارد و 
دویســت میلیــون ریال) ارزیابى و اعــالم نظر مى گردد در رابطه ســهام وراث که پس از فروش 
محکــوم به ارزش ریالى آن قابل محاســبه خواهد بود به شــرح ذیل عبارتند از 1- قدرالســهم 
خانم راحله همتى همســر متوفى یک هشــتم از پالك موصوف پس از فروش قابل محاســبه مى 
باشــد 2- قدرالســهم خانم مولود یوسف زمانیان مادر متوفى یک ششم از پالك موصوف پس از 
کســر ســهم همسر متوفى و بعد از فروش قابل محاسبه مى باشد 3- قدرالسهم خانم ها نرگس 
و نســترن شهرتین یوســف زمانیان فرزندان متوفى پس از کســر یک هشتم سهم همسر و یک 
ششــم ســهم مادر از پالك موصوف و بعد از فروش بالسویه قابل محاســبه مى باشد در تصویر 
ماهواره اى با دســتگاه GPS و ( UTM596069 , 3952927 S39) جانمایى شــده اســت مبلغ 
15/200/000/000 ریال (پانزده میلیارد و دویست میلیون ریال) بعنوان قیمت پایه مزایده 
اعالم شــده است که نظریه کارشــناس به طرفین ابالغ شده که مصون از اعتراض مانده است و 
ضمــن یــادآورى مواد 126 تا 129 قانون اجراى احکام مدنــى و فیش مربوطه را به دفتر اجراى 
احکام مدنى تحویل نمایند و الباقى را ظرف مدت حداکثر یکماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا 
میباشد به حساب سپرده دادگسترى و واریز و فیش مربوطه را تحویل اجراى احکام نمایند و در 
غیر اینصورت و عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد 
وقت مزایده 1396/11/9 ســاعت 10 صبح خواهد بود طالبین محترم مى توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند. م الف/1255
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى اصالحیه
پیــرو چاپ آگهــى اجرائیه بــه شــماره بایگانــى 960116 در روزنامه سیاســت روز تاریخ 
96/10/18 صفحه 12 آقاى بهرنگ ســعادتى مجهول المکان مى باشــند که براى ایشان آدرس 

درج گردیده و بدین نحو اصالح مى گردد.
شعبه دهم شوراى حل اختالف شهر سمنان – جواد زارعى

با آغ��از مذاکرات میان ۲ کره 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
بعد از ۲ سال، سئول پیشنهاد 
آغ��از مذاکرات نظام��ی را به 
»پیونگ یان��گ« مطرح کرد و کره ش��مالی هم قرار 
اس��ت هیأتی را به المپیک زمس��تانی کره جنوبی 
اعزام کند تا زمینه ساز بهبود روابط دو کشور شود. 

نه دو کره به مداخالت آمریکا زمینه ساز بهبود 
شرایط شبه جزیره کرده شده بگونه ای که دو کشور 
به دنبال حل اختالفات و توس��عه مناسبات رفته اند. 
 ب��ا آغاز مذاک��رات میان دو ک��ره بعد از دو س��ال، 
کره جنوبی پیشنهاد گفت وگوی نظامی با کره شمالی 
و همچنین اتحاد مجدد خانواده ها که به واسطه بحران 
دو کره در دو کشور سرگردان شده اند، را مطرح کرد. 
پایگاه اطالع رسانی »بلومبرگ« در گزارشی نوشت، 
کره ش��مالی گفته است که ورزشکاران و یک هیأت 
عالیرتبه را ماه آینده به المپیک زمستانی کره جنوبی 
اعزام خواهد کرد و خواس��تار رفع موضوعات مربوط 
به دو کره از طریق گفت وگو و مذاکره اس��ت. هیأتی 
از س��ئول نیز اعالم کرد که کره جنوبی از دو کشور 
می خواهد تا ماه آینده در بازیهای المپیک زمستانی 
که قرار است در »پیونگ چانگ« برگزار شود، در کنار 

یکدیگر راهپیمایی برگزار کنند. 
بنابر گزارش بلومبرگ، نمایندگانی از دو کشور 
در »پانمونج��ام« روس��تایی در منطقه مش��ترک 
امنیتی در امتداد مرز بس��یار حفاظت  ش��ده ای که 
دو ک��ره را از ه��م جدا می کند، ب��ا یکدیگر مذاکره 
انجام دادند. کره جنوبی همچنین پیشنهاد داد تا در 
س��ال جدید قمری، خانواده هایی که در جنگ کره 
از یکدیگر جدا ش��دند مجدداً به یکدیگر بپیوندند و 
همچنین پیشنهاد گفت وگوی نظامی با کره شمالی 

را مطرح کرد. 
در حالیک��ه در اولین نشس��ت می��ان مقامات 
دو ک��ره بعد از بیش از دو س��ال، دم��ای هوا زیر 
صفر درجه بود، مذاکره کننده ارش��د کره ش��مالی 
تالش کرد تا این س��ردی ه��وا را با تعریف کردن 
یک لطیفه از بین ببرد و گفت: » اغراق نیست اگر 

بگوییم که روابط میان دو کره بیش از آب و هوای 
طبیعی، یخ زده است«. 

در ادامه بحران س��ازی ها در شبه جزیره کره، 
اتحادی��ه اروپا با ص��دور بیانی��ه ای از افزودن ۱7 
شخص و نهاد از کره شمالی به لیست سیاه توقیف 
اموال و ممنوعیت مس��افرتی خب��ر داد. در بیانیه 

ش��ورای اروپا آمده اس��ت که ۱6 شخص و وزارت 
نیروهای مس��لح کره شمالی به لیست بلوکه شدن 
ام��وال و محدودیت مس��افرتی که هر دو مطابق با 
قطعنامه ۲397 شورای امنیت است، اضافه شدند. 
تع��داد کل اتباع کره ش��مالی که تح��ت اقدامات 
تحریمی اروپا هستند به 79 نفر و همین رقم برای 
نهادهای پیونگ یانگ به 54 شرکت افزایش یافت. 
کره جنوبی خبر داد برای تسهیل ورود ورزشکاران 
کره ش��مالی، احتماال موقت��اً برخی تحریم ها علیه 
کره ش��مالی لغو می ش��ود. گفت وگو ه��ای میان 
مقامات دو کره که دیروز پس از دو س��ال آغاز شد 

حواشی جالبی را به همراه داشت.
 از آنجایی که مقامات دو کره برای نخستین بار 
در بیش از دو سال با یکدیگر مالقات می کنند، »ری 
س��ون گون« مذاکره کننده ارشد پیونگ یانگ برای 
راحت تر شدن حضار س��عی کرد حرف هایش را با 
مزاح آغاز کند. او در ابتدای س��خنانش گفت: »اگر 
بگویی��م روابط بی��ن دو کره بیش��تر از آب و هوای 
طبیعی یخ زده بودند، اغراق نکرده ایم«. مقامات دو 
کشور کت و ش��لوارهای مدل غربی پوشیده بودند 
و مقامات کره ش��مالی نش��انی را که تصاویر »کیم 
جونگ-ایل« و »کیم ایل-سونگ« رهبران پیشین 
آنها روی آنها بود به کت هایشان وصل کرده بودند.

 اعضای هیئت کره جنوبی نیز نش��ان هایی با 
پرچم کشورش��ان و عالمت بازی ه��ای المپیک را 
به کت هایش��ان وصل کرده بودند. جزئیات جالب 
مذاکرات کره جنوبی و شمالی برای نخستین بار در 
بیش از دو یکی از نوشیدنی هایی که در این جلسه 
س��رو می ش��د آب معدنی »پیونگ چانگ« بود که 
نامش را از روستایی که محل برگزاری رقابت های 

المپیک زمس��تانی اس��ت، برگرفته اند. نوش��یدنی 
دیگر نیز چای جنس��ینگ قرم��ز بود. »لوته« یکی 
از بزرگترین ش��رکت های کره جنوبی مس��ئولیت 
سرویس دهی و پذیرایی در این مذاکرات را برعهده 
داش��ت. ب��ا اینکه مذاک��رات ممکن ب��ود به بحث 
 درباره برنامه هس��ته ای »کی��م جونگ اون« رهبر 
کره شمالی کشیده شوند تمرکز اصلی روی شرکت 
این کشور در رقابت های المپیک زمستانی بود که 

در 9 فوریه در کره جنوبی آغاز می شوند.
این گفت وگوها پس از اینکه رهبر کره ش��مالی 
در س��خنرانی خود به مناس��بت فرا رس��یدن سال 
 نو میالدی خواس��تار برگ��زاری مذاک��رات میان دو 
 ک��ره ش��د، برگزار ش��د. مقام��ات ژاپ��ن و آمریکا از 
کره جنوبی خواسته اند مذاکرات را به شکلی پیش ببرد 
که تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی را برای 

مقابله با برنامه هسته ای این کشور تضعیف نکند.
ب��ه گفته یک مق��ام کره جنوب��ی، که نامش 
فاش نش��د، »مون جائه ای��ن« رئیس جمهور این 
کش��ور، و »کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی، 
می توانس��تند در حالی که مذاکرات در حال انجام 
ب��ود به آن گوش دهند و در ص��ورت نیاز مداخله 
کنن��د. »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا این 
مذاکرات را یک »آغ��از بزرگ« توصیف کرد و آن 
را نتیجه تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی 
دانس��ت. پیش از این به درخواست مون جائه این، 
رزمایش های نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا 
ت��ا پس از بازی های المپیک زمس��تانی که در ۱۸ 
مارس پایان می یابند، به تعویق افتاد. س��خنگوی 
کرملین اعالم کرد روس��یه از آغاز مذاکرات میان 

کره شمالی و کره جنوبی استقبال می کند.

دو کره بر پايان دادن به اختالفات تاکید کرد

آشتی در المپیک زمستانی

برخ��ی  در  درگی��ری  و  اعتراض��ات  در 
خط ش��هرهای تون��س به وضعیت نابس��امان ســــر

اقتص��ادی یک نفر کش��ته و تعدادی نیز 
زخمی شدند.

در ادام��ه اعتراض ه��ای چند روز گذش��ته در تونس و در 
جری��ان درگیری بی��ن نیروهای پلیس تون��س و معترضان به 
گرانی و بیکاری در ش��هر »طبربه« یک نفر کش��ته ش��د. در 
حالیک��ه برخی از حاضران در اعتراضات خیابانی می گویند که 
این فرد با خودروی پلیس زیر گرفته ش��د و به قتل رس��ید اما 
منابع امنیتی آن را رد کرده و گفتند که وی بر اثر استنش��اق 
گاز اشک آور جان باخته است. وزارت کشور تونس نیز خبر زیر 
گرفته ش��دن »خمسی الیفرنی« )45 س��اله( توسط خودروی 
پلی��س را رد و تأکید کرد که این فرد دچار تنگی نفس بوده و 

پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
ش��بکه الجزیره گزارش داد که درگیری ها و اعتراضات در 
تونس عالوه بر پایتخت این کش��ور به دیگر شهرها نیز کشیده 
اس��ت و تعدادی از ش��هرها دیشب ش��اهد تعقیب و گریز بین 

نیروهای امنیتی و معترضان بودند و ش��ماری از معترضان نیز 
سعی داشتند به دو شعبه بانک و برخی از موسسات خصوصی 

و دولتی یورش ببرند.
واکنش نخست وزیر تونس به نا آرامی ها در برخی شهرهای 
این کش��ور و بازداش��ت 44 نف��ر در جریان ای��ن اعتراضات از 
مهمترین اخبار تونس است. یوسف الشاهد نخست وزیر تونس 
با اش��اره به نا آرامی هایی که ش��ب گذشته در برخی شهرهای 
این کشور رخ داد گفت: نمی توان آن را اعتراض نامید. غارت و 

تخریب در جریان حوادث ثبت شده است.
وی اف��زود: اوض��اع اقتص��ادی در تونس دش��وار اس��ت و 
امیدواریم که این وضع بزودی به پایان برس��د. از س��وی دیگر 
خبرنگار شبکه روسیاالیوم از بازگشت آرامش به برخی مناطق 
تونس که ش��ب گذشته ش��اهد تظاهرات علیه گرانی بود، خبر 
داد.در همین حال رویترز به نقل از خلیفه الشیبانی سخنگوی 
وزارت کش��ور تونس اعالم کرد: 44 نفر به س��بب حمل سالح 
س��رد و آتش زدن ساختمان های دولتی و غارت مراکز تجاری 

هنگام اعتراضات بازداشت شده اند. 

تونس دوباره در جاده ناآرامی 
انگلیس  ترمیم کابینه ای که نخست وزیر 

از مدت ها پی��ش وعده داده بود به امری چـــــالش
بی فایده و درهم برهم تبدیل ش��د زیرا او 
تع��دادی چهره جدید به تیمش افزود و یک وزیر به جای آنکه 

پست جدیدش را بپذیرد استعفا داد!
 جاس��تین گرینینگ، وزیر آم��وزش انگلیس به چهارمین 
وزیری تبدیل ش��د که از نوامبر کابینه ترزا می، نخس��ت وزیر 
انگلیس را ترک می کند. او پیش از این با درخواست انتقال به 

وزارت رفاه و حقوق بازنشستگی مخالفت کرده بود. 
براساس گزارش رسانه ها، در همین حال جرمی هانت، وزیر 
بهداش��ت انگلیس ترزا م��ی را در آخرین لحظه متقاعد کرد تا از 
طرح ها برای انتقال او به وزارت بازرگانی منصرف شود. اکثر وزرای 
ارشد او از جمله بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس، دیوید 
دیویس، وزیر بریگزیت و فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس در 

جریان ترمیم کابینه در سمت های خود ماندند.
نخس��ت وزیر انگلیس آنچه را ک��ه دفترش "احیای" دولت 
خواند، پس از آن انجام داد که ماه گذش��ته در جریان رسوایی 

کش��ف تصاویر پورنوگرافی مربوط به س��ال ۲۰۰۸ از سیستم 
دامیان گری��ن، معاون خود را اخراج کرد. خ��روج او به دنبال 
اس��تعفای وزی��ر دفاع و وزیر کمک رس��انی انگلی��س به دلیل 

رسوایی های دیگر در ماه  قبل از آن انجام شد. 
نخست وزیر انگلیس امید داشت ترمیم کابینه بتواند اقتدار او 
را پیش از مذاکرات دشوار بریگزیت در سال جاری میالدی و پس 
از نتایج مفتضحانه اش در انتخابات پارلمانی ۲۰۱7 که به نابودی 
اکثریت پارلمانی حزبش انجامید، به دست آورد. یک توافق موقت 
درباره بریگزیت در ماه دسامبر به نظر می رسد جان تازه ای به او 
داد و برنامه ترمیم کابینه که از مدت ها پیش انتظار آن می رفت 
چیده ش��د. اما آن روز به ش��کل مضحکی آغاز شد چراکه حزب 
محافظه کار او نام رئیس  جدی��د خود را درپیامی توئیتری اعالم 
ک��رد و بعدا آن توئی��ت را حذف کرد و نام یک قانونگذار دیگر را 
در این پس��ت جدید اعالم کرد.  استیون کینیک، از قانونگذاران 
اپوزیسیون از حزب کارگر فورا در توئیتی نوشت: جای هیچگونه 
تعجبی نیست که ترزا می برای مذاکرات بریگزیت تقال کند چراکه 

او حتی نمی تواند یک ترمیم کابینه صورت دهد.

ترزا و پیچ و خم ترمیم کابینه 


