یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای جهان
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محاکمهمرسی
از سرگرفته شد

اسـتفان دی میسـتورا ،نماینـده سـازمان ملـل در امـور
سـوریه برای نشسـت ژنو  4چارچوب تعیین کرد .وی از
نمایندگان دولت و مخالفان خواسـت برای اداره کشـور ،قانون
اساسی و برگزاری انتخابات ،کارگروههایی را تشکیل دهند ،این
پیشـنهاد در حالـی مطـرح شـد که این نشسـت هنـوز به نتیجه
خاصی دسـت نیافته اسـت.

محاصره سربازان عراقی
در مرز اردن

محاکمه محمد مرسـی ،رئیسجمهوری پیشـین مصر و
 25نفـر از اعضـای اخوانالمسـلمین بـه اتهـام یورش به
چنـد زنـدان در انقلاب  25ژانویـه از سـر گرفته شـد .چندی
پیـش دیـوان عالـی مصـر درخواسـت تجدیدنظـر مرسـی
نسـبت بـه پرونـده حملـه بـه چنـد زنـدان را پذیرفـت و قرار
شـد بـار دیگـر رئیسجمهـوری پیشـین مصر محاکمه شـود.
ایـن حادثـه در میانـه انقلاب ژانویـه  2011رخ داد و طـی آن
گروهـی بـه زنـدان وادی نطـرون و تاسیسـات امنیتـی مصـر
حملـه کردنـد .در ایـن میان دادگاه کیفری مصر پسـر محمد
مرسـی و محمـد بدیـع ،رهبـر گـروه اخـوان المسـلمین را به
جرم اهانت به دادگاه و برهم زدن نظم جلسه به یک سال حبس
محکـوم کـرد .بـه گفتـه ناظران انگار پسـر مرسـی و رهبر گروه
اخوانالمسـلمین در طـولجلسـه دادگاه و در اعتـراض بـه حکم
صـادره ،بـا صـدای بلنـد فریاد زدند ،باطل اسـت .حـاال متهمان
ایـن پرونـده میخواهنـد نسـبت بـه حکـم صـادره درخواسـت
تجدیدنظـر دهند.

تروریسم و روسیه عامل اختالف میشوند

مکمستر رودرروی ترامپ

ات ـ ـ ـ ـف ــاق روز

کـــه انتظار میرود به زودی باعث بروز اختالفهای
گســـتردهتر میان ترامپ و مکمســـتر شود موضوع
روسیه است .مک مســـتر برخالف ترامپ معتقد به
ایجاد رابطهای نزدیک با مســـکو نیست .مک مستر
یکی از معدود نفرات حاضر در حلقه نزدیکان ترامپ
اســـت که روســـیه را به عنوان تهدیدی برای امنیت
آمریکا قلمداد میکند؛ این در حالی است که ترامپ
قصد بازســـازی روابط واشـــنگتن با مسکو را دارد و
دیدگاههای مک مستر میتواند موجب بروز اختالف
میان وی و ترامپ شود.

تحریمجشن ساالنه با خبرنگاران

دونالدترامپجشنساالنهخبرنگارانکاخسفیدراتحریم
کرد .روسایجمهور آمریکا از دهه  20میالدی حداقل
یک بار در این جشن ساالنه حضور داشتهاند .از دوران
ریاستجمهوریرونالدریگان،روسایجمهورآمریکاهر
سالهدراینجشنشرکتکردهاند.حالترامپدراولین
جشن ساالنه خبرنگاران در دوره ریاستجمهوریاش
اعالم کرده که در این برنامه شـــرکت نخواهد کرد .این
مراسم ساالنه باحضور چهرههای شناختهشده هنری،
تجاریوسیاسیبرگزارمیشودورئیسجمهوریآمریکا
ی به موضوعات روز میپردازد .این جشن
با طنز و شوخ 
قرار است 29آوریل برگزار شود .رابطه ترامپ با رسانهها
به شـــدت تیره است .او اغلب رسانهها را به نشر اخبار
دروغ متهم کرده و برخی از آنان را «دشمن مردم آمریکا»
خوانده اســـت .بر همین اساس کاخ سفید روز جمعه
برخالفمعمولتعدادیازرسانههاراازجملهبیبیسی،
سیانان ،نیویورک تایمز و گاردین به کنفرانس خبری
دعوت نکرد.

آسیا
یویکمین سالگرد
همزمان با س 
انقالب فیلیپین صورت گرفت

اوجگیریاعتراضات
علیهکمپینخونیندوترته

حمالتجنگندههایکویتی
علیهیمن

در واکنـش بـه پیشـروی نظامیـان عراقـی در موصـل،
حملات نیروهـای داعـش علیـه نظامیـان عراقی شـدت
گرفتـه اسـت .اخیـرا گـروه تروریسـتی داعـش توانسـته گارد
مـرزی عـراق را در مـرز میـان ایـن کشـور و اردن محاصره کند؛
اقدامـی کـه بالفاصلـه بـا واکنـش مقامهـای عراقـی روبـهرو
شـد .فرمانـده عملیـات االنبـار از مسـئوالن عراقی خواسـت
بـه کمـک نیروهـای مـرزی بشـتابند ،پیش از آنکـه تجهیزات
نظامیشـان در برابـر داعـش بـه اتمام برسـد .وزارت کشـور
عـراق تاکنـون از کشـته شـدن بیـش از  16نفـر از نیروهـای
مـرزی اردن خبـر دادنـد .در میانـه ایـن تنـش سـخنگوی
وزارت کشـور عـراق از خنثـی کـردن حمله گروه تروریسـتی
داعـش بـه گارد مـرزی در غـرب االنبـار خبـر داد .بـا ایـن
حـال ناظـران بـر ایـن باورنـد که گـروه تروریسـتی داعش در
تلاش اسـت تروریسـتهای فـراری خـود را از صالحالدین و
موصـل در شـهر مـرزی القائـمجمـع کـرده تـا بـا توسـل به آنها
حملـه گسـتردهای را بـه اسـتان االنبار انجـام دهد.

آمریکا

تالش چین برای توسعه نیروی دریایی

پکنکوتاهنمیآید

وزیر کار دولت اوباما رهبر دموکراتها شد

اســـت .در سال  2016نیروی دریایی چین دارای 18
فعالیتهای نظامی چین افزایش یافته
کشتیجنگیبوده؛مجموعهایدربردارنده ناوچههای
اســـت ،به خصوص در حـــوزه دریایی.
موشکانداز ،شناورهای سبک محافظ و کشتیهای
ناظـــران میگوینـــد چین خـــود را برای
هدایتکننده موشـــک به ناوگان دریایی .چین برای
رویارویی احتمالی با ایاالتمتحده آمریکا
تقویتناوگاندریاییاشهزینههایزیادیراصرفکرده
آماده میکند؛ سیاستهای تحریکآمیز
است ،با این حال کماکان نیروی دریایی پکن در قیاس
دونالـــد ترامـــپ ،رئیسجمهوری جدید
باآمریکاضعیفاست.ایاالتمتحد هدرمقابلهرکدام
آمریکا در دریایجنوبی و شـــرقی چین و
ازجنگندههایچینکههریکمتعلقبهدورانشوروی
همچنین ارتباط نامتعارفش با مقامهای
قاست10،جنگندهفعالدارد.رهبران
ساب 
تایوان ،موجب شد چین خود
چینرقابتهاینظامیباآمریکاراهمچون
را بـــرای تهدیدهای بالقوه از
ماراتنمیدانندوبراینباورندکهدرشرایط
ســـوی ایاالت متحده آمریکا
کنونی از رقیبشان عقب افتادهاند و حاال
آماده کند .یکـــی از مقامهای چینی که
زمانش رسیده که پیشرفت کنند .به گفته
نخواســـت نامش فاش شود ،اخیرا گفته
ترامپ در اولین
ناظران ،سیاســـتهای نامتعارف دونالد
استهرتهدیدییکفرصتاستوترامپ
گام در قامت
ترامپ چین را به اتخاذ چنین سیاســـتی
درطولریاستشثابتکردهفردیغیرقابل
رئیسجمهوری
وادار کرده اســـت .ترامپ در اولین گام در
پیشبینی است .در همین راستا درست
آمریکا با رهبران
قامت رئیسجمهوری آمریـــکا با رهبران
زمانـــی که ترامپ از احیای نیروی دریایی
تایوان تماس تلفنی
تایوان تماس تلفنی داشته و با این اقدام
این کشور گفت ،چین خود را برای تقویت
داشته و با این اقدام
سیاستچینواحدرازیرسوالبردهوزمینه
ناوگان دریاییاش آماده کرد .ترامپ وعده
سیاست چین واحد
را برای واکنش مقامهای پکن فراهم کرده
دادهکشتیهایجنگیآمریکاییرااز290
را زیر سوال برده بود
است.هرچندترامپبعدهادردیدارباشی
به 350عددافزایشدهد.ویاینسیاست
جینگپینگ ،رئیسجمهوری چین ،از سیاست چین
رابخشیازبرنامهاشبرایپیشرفتهترینتوسعهنظامی
واحد حمایت کرده و به شکلی از موضعگیری پیشین
در تاریخ آمریکا توصیف کرده اســـت .در مقابل چین
خودعقبنشینیکرد،اماسیاستمدارانپکندرهراسند
نیز عقب ننشســـته و برنامه توسعه نیروی دریاییشان
اینرئیسجمهوریبیثبات،باردیگرموضعشراتغییر
را کلید زده اســـت .مقامهای چین هنوز هزینههایی را
داده و تهدیدی علیه منافع چین در منطقه ایجاد کند.
که برای احیای نیروی دریایی این کشـــور صرف کرده
هرچند در این میان نباید رقابتهای نظامی چین را با
شده است ،رسما اعالم نکردهاند اما وزارت دفاع پکن به
ایاالت متحده نادیده انگاشت؛ رقابتهایی که به دوران
صورتیغیررسمیگفتهاستکهاینکشورمبلغیحدود
ریاست باراک اوباما بازمیگردد.
 139دالررابهاحیاینیرویدریاییاشاختصاصداده

اعتراضات به کمپین خونین رودریگو دوترته ،رئیسجمهوری فیلیپین به اوج
رسیده است؛ آن هم همزمان با سیویکمین سالگرد پیروزی انقالب «قدرت
و مـــردم» در فیلیپین .کمپین خونین دوترته که علیه موادمخدر به راه افتاده
تاکنون موجب کشته شدن بیش از هفت هزار نفر شده است؛ واقعیتی تلخ که
موجب شد جشن پیروزی سیویکمین سالگرد انقالب فیلیپین با سالهای
گذشته متفاوت باشد 31 .سال پیش مردم فیلیپین علیه فردیناند مارکوس،
دیکتاتور فیلیپین که منتقدانش را به حبسهای طوالنی مدت محکوم میکرد
به پا خاســـته و وی را ســـرنگون کردند .حاال در اطراف مزار دیکتاتور پیشین

7

کویـت یکـی از کشـورهای عضـو ائتلاف عربـی علیـه
یمـن اسـت؛ کشـوری کـه حـاال بـه دلیـل تعـداد حمالت
جنگندههایش علیه کشور فقیری چون یمن ،نقشش در ائتالف
عربی به رهبری ریاض برجسـتهتر از گذشـته شـده است .اخیرا
عبداللـه الفـوردی ،فرمانـده نیـروی هوایـی ارتـش کویـت طـی
مصاحبـهای اعلام کـرد کـهجنگندههـای ایـن کشـور در قالب
سیاسـتهای تعریف شـده ائتالف و عربسـتان سعودی بیش از
سـه هـزار بـار مواضـع حوثیهای یمـن را هدف قرار داده اسـت.
بـه ادعـای وی ایـن حملات موثر بوده و هسـت .فرمانده نیروی
هوایی کویت همچنین از ارسـال برخیجنگندهها به عربسـتان
سـعودی گفت و رسـما اعالم کرد کویت در عملیات موسـوم به
«توفان» ،مشـارکتی فعال داشـته اسـت .ادعای سـ ه هزار حمله
علیه یمن آن هم از سـال  ،2015نوعی اعتراف به نقض حاکمیت
کشـوری مسـتقل اسـت .تاکنون سـازمان ملل و دیگر نهادهای
بینالمللـی از کشـورهای همسـایه یمـن خواسـتهاند حملات را
متوقـف کـرده و بـا رایزنی راهی برای توقف خشـونتها بیابند.

خاور دور

یکهفتهپسازانتصابژنرالمکمستر،
ی کاخ
به عنوان مشـــاور جدید امنیت مل 
سفید،اختالفهامیانترامپومکمستر
علنی شد .دونالد ترامپ بارها وعده داده
که با «اسالم رادیکال» مبارزه میکند و آن
را ســـرنگون خواهد کرد .حال ژنرال مک
مستر ،مشاور امنیت ملی آمریکا که پس
از افشای تماسهای غیرقانونی مایکل
فلین با مقامهای روس جانشین او شده
در اولین اظهارنظر رســـمی خود بعد از
انتصاب با ارائه موضع جدیدی در قبال
افراطگرایان ،فاصله خود را با رویکرد رئیسجمهور و
سایر مشـــاوران کلیدی او در قبال این مساله نشان
داد .مک مستر میگوید :موضعی میانهروتر در قبال
مبارزه با تروریســـم دارد .او در دیدار خود با کارکنان
اداره امنیت ملی آمریکا گفت« :مهاجمانی که اقدام
به فعالیتهای تروریستی میکنند در حقیقت نهتنها
اشاعهدهنده نوع افراطگرایانه مذهب خود نیستند؛
بلکه در تضاد کامل با ماهیت اصلی مذهب خود نیز
هستند ».مک مستر برخالف ترامپ و حلقه نزدیکانش
عنوان «تروریسم افراطی اسالمی» را برای نامیدن این
تروریســـتها کارآمد ندانست؛ چراکه به اعتقاد وی
این مهاجمان «غیراسالمی» هستند و اصال مسلمان
نیستند .اما این تردید وجود دارد که با وجود رویکرد
میانهروی مکمســـتر آیا او میتواند در کاخ سفید
موثر عمـــل کند و بر ترامپ و تصمیماتش تاثیرگذار
باشـــد .مک مستر از جمله ژنرالهای باسابقه ارتش
آمریکاست که در جنگهای اول خلیج فارس ،عراق
و افغانستان حضور داشـــته است .از دیگر مواردی
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علیـــه دوترته تظاهرات اعتراضآمیزی به راه انداختهاند ،چراکه میترســـند
دوترته ،مارکوس دیگری شود .دوترته عالوهبر کمپین خونین در برابر منتقدان
ایســـتاده .وی لیال دولیما ،یکی از منتقدانـــش را به اتهام مداخله در توزیع
مواد مخدر به زندان انداخته اســـت؛ اتهامی که بســـیاری از فیلیپینیها بر
این باورند که دروغ است و دستاویزی است برای به زندان انداختن منتقدان
و درهمشکســـتن صف مخالفان .با این حـــال به گفته ناظران اعتراضهای
مســـالمتآمیز مردم فیلیپین به دلیل مداخله پلیس ضدشـــورش به شکلی
مسالمتآمیز البته به صورتی موقت پایان یافت.

اتحاد علیه «بدترین رئیسجمهور»

وزیـــر کار دولـــت بـــاراک اوباما
به عنوان دبیـــرکل جدید حزب
دموکرات آمریکا برگزیده شـــد.
توماس پـــرز در رقابتی نزدیک با
کیت الیســـون توانست در دور
دوم رایگیـــری با کســـب 235
رای در برابر  200رای الیسون به
دبیرکلی حزب دموکرات برســـد.
توماس پرز
حزب دموکرات ایـــاالت متحده
توماس پرز ،وزیر پیشین کار در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما
را به عنوان دبیر کل تازه خود انتخاب کرد .کیت الیســـون ،رقیب
اصلی پرز که از حمایت برنی سندرز برخوردار بود ،بهعنوان معاون
دبیرکل انتخاب شـــد .کیت الیسون اولین مسلمان آمریکایی که
هم به مجلس نمایندگان این کشـــور راه یافته و هم از حمایت برنی
سندرز برخوردار بود به عنوان معاون دبیرکل انتخاب شد .پرز پس
از پیروزی در این انتخابات درونحزبی خواستار اتحاد آمریکاییها
علیه «بدترین رئیسجمهور آمریکا» شـــد .اعضای جوان و پیشروتر
حزب دموکرات آمریکا اعتماد کمتری به هیالری کلینتون داشتهاند
و چهرههـــای اصلی و قدیمی حزب از حامیـــان او بودهاند .کیت
الیســـون هم خواستار اتحاد دموکراتها شده و گفته است« :نباید
اجازه دهیم با اختالف و تفرقه ســـالن خارج شـــویم ».توماس پرز،
 55ســـاله و فار غالتحصیل دانشـــکده حقوق هاروارد و دانشکده
کشـــورداری جانافکندی اســـت .پدر و مادر او هر دو از نســـل
نخســـت مهاجران جمهوری دومینیکن به ایاالت متحده هستند
و او اولین رهبر التینتبار حزب دموکرات به شـــمار میآید .وظیفه
اصلـــی دبیر کل کمیته ملی دموکرات ،این اســـت که فعالیتها و
تبلیغ حزب و هماهنگی میان سازوکارهای مربوط به آن را مدیریت
کند .در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هک
ایمیلهای حزب دموکرات آمریکا از ســـوی هکرهای مورد حمایت
روسیه حاشیههای زیادی ایجاد کرد و هنوز هم نهادهای امنیتی و
اطالعاتی آمریکا مشغول بررسی نقش نهادهای اطالعاتی روسیه
در تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و پیروزی
ترامپ هستند .دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا هم در توییتر
خـــود به انتخاب دبیرکل تازه حزب دموکرات واکنش نشـــان داده
است .ترامپ نوشته است« :به توماس پرز تبریک میگویم؛ کسی
که بهتازگی دبیرکل حزب دموکرات شـــدهاســـت .برای او یا حزب
جمهوریخواه بسیار خوشحال هستم ».در همین حال برنی سندرز
یکی از کاندیداهای دموکراتها در رقابتهای انتخاباتی که به نفع
هیالری کلینتون کنار کشید در اولین واکنش پس از پیروزی توماس
ت خواســـته است راهکارهای تازهای
پرز از رهبر تازه حزب دموکرا 
برای ورود جوانان و افراد شاغل به حزب ،ایجاد کند.

آگهـــــــی
سند کمپانی خودرو پراید سواری مدل  83به رنگ مشکی – متالیک
به شمارهموتور 00665780وبهشمارهشاسی S1412283204727و
به شـــماره پالک  628 – 14س  84مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگ ســـبز خودرو پژو پارس مدل  95به رنگ سفید به شماره موتور
 124K0879158وبهشمارهشاسیNAAN01CEXGH913162
و به شماره پالک  456 – 14ل  78به نام علی سعیداوی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
ســـند کمپانی و برگ ســـبز موتورسیکلت پیشـــرو پیام  125مدل
 95به رنگ مشـــکی به شـــماره موتور  0125 N 5 P 800302و به
شماره شاسی  9577250و به شماره پالک  97536 – 568به نام
محمدیاراحمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرکفار غالتحصیلیاینجانبامینبرخوریمهنیفرزندجهانگیربه
شماره شناسنامه 4396صادره از جیرفت در مقطع کاردانی رشته برق
صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد جیرفت با شماره... ... ...
مفقودگردیدهاستوفاقداعتبارمیباشد.ازیابندهتقاضامیشوداصل
مدرکرابهدانشگاهآزاداسالمیواحدجیرفتبهنشانیجیرفت،خیابان
دانشجو ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت ارسال نماید.
مدرک فار غالتحصیلی اینجانب میترا سردشـــتی فرزند محمدعلی

به شـــماره شناسنامه  6010صادره از تنکابن در مقطع کارشناسی
ناپیوســـته علمی -کاربردی حسابداری صادره از واحد دانشگاهی
رامسر با شـــماره  1862567مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار
میباشد .از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اســـامی واحد رامسر به نشانی رامســـر -بلوار شهید عباس مفرد-
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر ارسال نماید.
شماره نامه9510112404401753 :
شماره پرونده9509982404401488 :
شماره بایگانی شعبه951520 :
آگهی احضاریه متهم
در پرونده به شـــماره بایگانی  951520این شعبه آقای ولی برزگر
فرزند عزتاله به اتهام مشـــارکت در شـــروع به آدم ربایی موضوع
شـــکایت آقای بهمـــن قدیمی فرزند احمد تحـــت تعقیب کیفری
میباشد .به لحاظ مجهولالمکان بودن متهم فوقالذکر در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ میگردد ظرف یکماه از
تاریخ انتشار این آگهی در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب
شهرســـتان زنجان حضور یابد .در صورت عدم حضور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زنجان-
برومند
آگهی ابالغ اجراییه کالسه9500323:

بدینوســـیله به محمدرضا جاللیزاده به نشانی تهران -بهارشیراز-
انتهای جوادنیا -کوی حافظ -کوچه سروربخش -پالک  25واحد4
بدهکار پرونده کالســـه  9500323که برابر گزارش مامور پســـت
آدرس شناخته نگردیده ابالغ میگردد که برابر سند رهنی به شماره
 95/6/9 -5889تنظیمی دفترخانه  61شـــهریار بین شما و خانم
شهناز حسنزاده مبلغ 120/000/000ریال بدهکار میباشید که
بر اثر عدم پرداخت وجه بســـتانکار درخواست صدور اجراییه نموده
پس از تشـــریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا
مطرح میباشـــد لذا طبق ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اســـناد
رســـمی به شـــما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ
ابالغ اجراییه محســـوب اســـت فقط یک نوبت در روزنامه و منتشر
میگردد ظرف مدت  10روز نســـبت به پرداخت بدهی خود اقدام و
درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار /م .الف 22555
آگهی ابالغ اجراییه کالسه9503084:
بدینوســـیله به غالمرضا نجفی فرزند فیضاله به نشـــانی شهریار-
اندیشه -فازیک -خ معلم بین  6وبدهکار پرونده کالسه 9503803
تهران (9500389شهریار) که برابر نامه اداره چهارم اجرای اسناد
رسمی تهران حسب گزارش مورخ  95/11/16مامور ابالغ شناخته
نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر چک شماره 92/6/25 -695386
عهده بانک صادرات شـــعبه ســـبزوار بین شـــما و خانم معصومه

استان و شهرستان

منایندگی شهرستانها
و مراکز استانی روزنامــه
Province and cities agancies

خبرهای خود را برای  iranzamin@fdn.irارسال نمایید
شماره تماس هماهنگی خبر66726283 :

اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
خوزستان
خراسان
زنجان
رباطکریم و بهارستان
سمنان
ساوه/زرندیه
شرق استان تهران
شهریار /قدس /مالرد
فارس

نام و نامخانوادگی
غفار پارسا
شهنام شقیعی
عاطفه آزادپور
ابراهیم احمدی
حسین حسین نژادیان
علی رزاقی بهار
علی اکبر شیوخی
الهه حمزهای
یگانه قزلو
عباس کریمی
ایرج صادقعلی
علی برزگر
قاسم توانایی

شماره تماس

09121391822
09113757112
09189434904
09177711371
09161188393
09153104947
09191414101
09192902199
09383081443
09121556883
09123120168
09369776962
09171130003

حســـنزاده مبلغ 25/000/000/000ریال بدهکار میباشید که
بر اثر عدم پرداخت وجه بســـتانکار درخواست صدور اجراییه نموده
پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در اداره چهارم
اجرای اسناد رسمی تهران و این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده
 18آییننامه اجرایی مفاد اســـناد رســـمی به شما ابالغ میگردد از
تاریخ انتشـــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط
یک نوبت در روزنامه و منتشر میگردد ظرف مدت  10روز نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشـــار آگهی
دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار /م .الف23302
آگهی ابالغ اجراییه کالسه9500324:
بدینوســـیله به غالمرضا نجفی فرزند فیضاله به نشـــانی شهریار-
اندیشه -فازیک -خ معلم بین  6وبدهکار پرونده کالسه 9500324
تهران (9500389شهریار) که برابر نامه اداره چهارم اجرای اسناد
رسمی تهران شناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابرچک شماره
 94/10/30 -719009عهده بانک صادرات شـــعبه فلسطین بین
شما و خانم معصومه حسنزاده مبلغ185/000/000/ریال بدهکار
میباشـــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور
اجراییه نموده پس از تشـــریفات قانونی اجراییه صادر و به کالســـه
فوق دراداره چهارم اجرای اســـناد رســـمی تهران و این اجرا مطرح
میباشـــد لذا طبق ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به
شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه

محسوب اســـت فقط یک نوبت در روزنامه و منتشر میگردد ظرف
مدت  10روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار /م .الف 23301
آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9500249:تهران(9500389شهریار)
بدینوســـیله به غالمرضا نجفی فرزند فیضاله به نشـــانی شهریار-
اندیشه -فازیک -خ معلم بین  6وبدهکار پرونده کالسه 9500249
تهران (9500389شهریار) که برابر نامه اداره چهارم اجرای اسناد
رسمی تهران شناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابرچک شماره
 93/5/28 -719013عهده بانک صادرات شعبه سبزوار بین شما
و خانم معصومه حسنزاده مبلغ 3/000/000/000ریال بدهکار
میباشـــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور
اجراییه نموده پس از تشـــریفات قانونی اجراییه صادر و به کالســـه
فوق دراداره چهارم اجرای اســـناد رســـمی تهران و این اجرا مطرح
میباشـــد .لذا طبق ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی
به شـــما ابالغ میگردد از تاریخ انتشـــار این آگهی که تاریخ ابالغ
اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه و منتشر میگردد
ظرف مدت  10روز نســـبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات
علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار /م.الف 23300

استان و شهرستان

نام و نامخانوادگی

کرمان

حسین شهابی

09133436876

کردستان

مرتضی جوانمری

09188711542

گچساران

پرویز مددی

09171490822

فرشاد نوروزپور

09113816684

آذربایجان شرقی

سجاد محمد درخشی

هرمزگان

سلماز فرجی

09126811164

قزوین
کرج

کرمانشاه
گلستان
گیالن

لرستان

مهرداد نوری

ولی ابراهیمی

کوشیار محمدی
شبیر دائمی

ابراهیم بهروج

شماره تماس
09126817741
09121671243
09185647790
09113757112
09166609757
09121016516

جهت واگذاری
رسپرستی
روزنامه
فرهیختگان با
ما متاس بگیرید

تلفن)021( 66348046 :
فکس)021( 66348017 :

agahi@fdn.ir

