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 تماس تلفنی وزیر خارجه لوکزامبورگ
با ظریف 
وزی��ر خارجه لوکزامب��ورگ در تم��اس تلفنی با 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان ضمن اعالم 

حمایت از برجام بر لزوم تداوم آن تاکید کرد.
ژان اسلبورن با اشاره به تالش اتحادیه اروپا برای 
بهره مندی ایران از مزایای برجام خواستار حفظ آن به 

عنوان یک دستاورد بین المللی شد.
اوضاع فلسطین و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی 
از دیگ��ر محوره��ای گفت وگوی دو مقام ب��ود. دو روز 
پیش نی��ز وزیر خارجه آلمان نی��ز در تماس تلفنی با 
ظریف درباره برجام و برنامه های آلمان و اتحادیه اروپا 

برای حفظ آن گفت وگو و تبادل نظر کرد.   ایرنا

 تاکید برحمایت کمیسیون اروپایی
از شرکت ها در تجارت با ایران 
مع��اون رئیس پارلم��ان اروپ��ا با تاکید ب��ر اینکه 
دسترسی ایران به بازار جهانی بخشی از توافق هسته ای 
با این کشور است، از کمیسیون و دولت آلمان خواست از 

شرکت های اروپایی در تجارت با تهران حمایت کنند.
الکساندر گراف المبسدورف در پاسخ به این پرسش 
ک��ه ایران ب��ه اروپاییان یک ضرب االج��ل 60 روزه برای 
تضمین اجرای مفاد توافق هسته ای داده است و اروپا حاال 
باید چه کارهایی در این راس��تا انجام دهد گفت: ما نباید 
این اولتیماتوم را بیش از حد جدی بگیریم و به آن اهمیت 
دهیم. آلمان، فرانسه و انگلیس دقیقا مانند روسیه و چین 
مذاکرات��ی را برای نجات این توافق انجام می دهند. ما در 
این باره با ایران در روز س��ه ش��نبه مذاکراتی را با ریاست 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می دهیم.
وی افزود: هدف باید این باشد که قسمت اصلی این 
توافق یعنی بازرسی برنامه هسته ای ایران از طرف آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را حفظ کنیم.  تسنیم

اخبار

اروپایی ها تسلیم فشارهای آمریکا نمی شوند
وزیر امور خارجه روسیه گفته است، آمریکا به شدت طرف های باقیمانده در 

توافق هسته ای ایران را برای از بین بردن این توافق تحت فشار گذاشته است.
س��رگئی الوروف تأکید ک��رد، تا این لحظه تمامی طرف ه��ای برجام به جز 
آمریکا پایبندی خود به توافق هس��ته ای ایران را اع��الم کرده اند و در دیدارهای 

جداگانه ای که با وزرای خارجه چین، ایران و س��ه کش��ور اروپایی در این خصوص 
داش��ته ایم همگی بر این پایبندی تأکید کرده اند. وی افزود: یک چیز مش��خص است. 

آمریکا با خروج از برجام تمام حقوق خود ذیل این سند را از دست داده است چرا که در 
این سند مفادی وجود دارد که به مشارکت کنندگان در آن حقوق خاصی اعطا می شود.

وی ادامه داد، روس��یه از گفت و گو با تمامی طرف های باقیمانده در برجام در رابطه 
با اقدامات جبرانی مشترک در قبال اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ایران حمایت می کند. 

 باشگاه خبرنگاران

معادله
تغییر رژیم در ایران هدفی نیست که باید دنبال آن باشیم

وزی��ر خارج��ه انگلیس گفت که تغییر رژیم در ایران هدفی نیس��ت که باید 
دنبال آن بود.

بوریس جانس��ون در پاس��خ به س��والی در پارلمان بریتانیا درباره اینکه آیا 
مش��اور امنیت ملی آمریکا خواستار تغییر رژیم در ایران است، خاطر نشان کرد 

این هدفی نیس��ت که باید دنبال آن بود چ��را تغییر رژیم در ایران لزوما تغییری 
برای بهتر شدن نیست.

پیشترجان بولتون مش��اور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود 
سیاست واشنگتن تغییر حکومت در ایران نیست.

وزیر خارجه انگلیس همچنین مدعی ش��د قابل تصور است که در مقطعی در آینده 
نزدی��ک به تغییر رژیم دس��ت یابیم، اما من نمی توانم ب��ا اطمینان بگویم که تغییر بهتر 

است.  فارس

دیپلمات
اثبات حسن نیت ایران در برابر بدعهدی امریکا

کارشناس مسائل بین الملل گفت: با توجه به ابهاماتی که امریکا برسر برجام 
آورده اس��ت، این تصمیم اروپایی ها اس��ت که بخواهند توافقنامه برجام را حفظ 

کنند.
نب��ی س��نبلی گفت: با توج��ه به بد عهدی امری��کا این اروپا و پنج کش��ور 

باقیمانده هس��تند که بتوانند خواسته ها را تامین کنند و راهکارهایی را نیز برای 
مقابله با فش��ارهای امریکا بیابند. وی افزود: بیش��تر خواس��ته ایران اقتصادی است و 

عالوه بر آن خواستار تامین سیاسی، حقوقی و فنی نیز است.
سنبلی با اشاره به اینکه ترامپ تمام کسانی که در اروپا، سازمان ملل، روسیه، چین و 
حتی مسئوالن امریکا که از او خواسته بودند در برجام بماند تحقیر کرد، اظهار داشت: او 
مهر تایید بر گفته های نتانیاهو و محمد بن سلمان زد. وی خاطرنشان کرد: فرصت دادن به 

اروپا، روسیه و چین اثبات حسن نیت و اراده سیاسی ایران است.  سیاست روز

دیدگاه

وقتی بانک های بزرگ اروپایی 
در شرایط حضور آمریکا 

در برجام حاضر به تعامالت 
بانکی با ایران نبودند در 

شرایط فعلی با خروج آمریکا 
از برجام و به خصوص پس از 
تحمیل مجدد تحریم ها در 
فاصله 90 و 180 روز آینده 
که تکلیف مشخص تر است. 
چرا شرکت ها و بانک های 

خصوصی باید به خاطر 
اقتصاد ایران خود را در 

معرض تحریم ها و جریمه های 
سنگین وزارت خزانه داری 

آمریکا قرار دهند؟

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نمــوده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه سياهكل محله  سنگ اصلى 98  بخش 16 
گيــالن پــالك 794 مفروز از 44 در مالكيت اقاى بهرام فالح برفجانى ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان 
محصور شده با كاربرى درمانى و بهداشتى به مساحت 253/72 مترمربع از مالكيت سهراب صداقت . لذا هر كس 
اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/2/23  تاريخ نوبت دوم: 97/3/6  
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دادنامه
پرونده كالســه 9609982210700084 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماونــد (102 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700159- شاكى: جهاد كشاورزى به نشانى گيالوند ، متهم: آقاى محمد 
محمدى به نشــانى ســيد آباد خ گاز بهار 3- اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها ، گردشــكار: به تاريخ 
1396/1/28 اداره جهاد كشــاورزى شكايتى داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى وباغ (60 متر مربع ديوار كشى و 
70 مترمربع احداث بنا و 100 مترمربع محوطه سازى ( به طرفيت محمد محمدى مطرح نموده و ارزش ريالى ملك را 
364000000 ريال برآورد مى نمايد در ادامه آدرس مشــتكى عنه شناســايى نشده و عليرغم دعوت وى از طريق 
نشــر آگهى نيز حاضر نگرديده ايراد يا دفاعى مطرح نمى نمايد در نهايت دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرســى 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شــرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به 
شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه ) در خصوص شكايت رئيس اداره جهاد كشاورزى دماوند عليه 
آقاى محمد محمدى (مشخصات ديگرى از وى در دسترس نيست) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ 
از طريق ديواركشــى به مساحت 60 مترمربع و احداث بنا به مساحت 70 مترمربع و محوطه سازى به مساحت 100 
مترمربع نظر به شكايت اداره جهاد كشاورزى و نظريه تشخيصى آن اداره مبنى بر زمين زراعى و باغ بودن ملك كه 
وفق تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها به منزله نظر كارشــناس رســمى تلقى مى گردد و 
عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق آگهى در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز 
است لذا مستندا به ماده يك و سه از قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها متهم موصوف را به پرداخت پانصد 
ميليون ريال جزاى نقدى و قلع و قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/250
 دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982210700125 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709972210700117- شاكى: اداره جهاد كشاورزى شهرستان دماوند با نمايندگى آقاى 
على رجبعلى فرزند روح اله به نشانى استان تهران شهرستان دماوند شهر دماوند آيت ا... خامنه اى جهاد كشاورزى 
، متهم: آقاى ياسر جهانگيرى به نشانى تهران الهيه خ استانبول خ فلسطين 2 پ 1 ط 4 زنگ 4 ، اتهام: تغيير غيرمجاز 
كاربرى اراضى زراعى و باغها (راى دادگاه) در خصوص شكايت و گزارش رييس اداره جهاد كشاورزى عليه آقاى ياسر 
جهانگيرى (كه مشخصات ديگرى از ايشان در دسترس نمى باشد) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى از طريق ديواركشى 
به مساحت 52 مترمربع و احداث بنا به ميزان 102 مترمربع و محوطه سازى به ميزان 75 مترمربع نظر به شكايت 
اداره جهاد كشــاورزى و تحقيقات به عمل آمده و مفاد نظريه كارشــناس اداره جهاد و صورتجلســه تقويم و ارزيابى 
اراضــى و عكس هاى موجود در پرونده و با توجه به اينكه ملك متهم حســب اســتعالم به عمــل آمده خارج از بافت 
روســتا مى باشــد و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق آگهى در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى 
متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده يك و سه از قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها و مواد 37و38 
از قانون مجازات اســالمى به لحاظ فقد ســابقه ، متهم موصوف را به پرداخت يك ميليارد ريال جزاى نقدى و قلع و 
قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين مرجع و سپس ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد. م الف/248
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982210700129 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709972210700135 ، شاكى: اداره جهاد كشاورزى شهرستان دماوند با نمايندگى آقاى 
على رجبعلى فرزند روح اله به نشانى استان تهران شهرستان دماوند شهر دماوند آيت ا... خامنه اى جهاد كشاورزى ، 
متهم: آقاى محمدعلى امين داور به نشانى دماوند وادان شهرك آزادگان منزل شخصى ، اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى 
اراضى زراعى و باغها (راى دادگاه) در خصوص شكايت و گزارش رييس اداره جهاد كشاورزى عليه آقاى محمد على 
امين داور (كه مشــخصات ديگرى از ايشــان در دسترس نمى باشد) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى از طريق احداث 
بنا به ميزان 695 مترمربع و محوطه سازى به ميزان 80 مترمربع نظر به شكايت اداره جهاد كشاورزى و تحقيقات به 
عمل آمده و مفاد نظريه كارشناس اداره جهاد و صورتجلسه تقويم و ارزيابى اراضى و عكس هاى موجود در پرونده 
و با توجه به استعالم به عمل آمده از بنياد مسكن و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق آگهى در دادگاه و ساير 
قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز اســت لذا مســتندا به ماده يك و ســه از قانون حفظ و كاربرى 
اراضى زراعى و باغها و مواد 37و38 از قانون مجازات اسالمى به لحاظ فقد سابقه ، متهم موصوف را به پرداخت يك 
ميليارد ريال جزاى نقدى و قلع و قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف بيســت روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/246
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

دادنامه
تاريــخ رســيدگى: 97/1/29- شــماره پرونــده: 960774- شــماره دادنامــه: 1114-97/2/16- مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختــالف دماوند ، خواهان: ســعيد حاجى آقايى آدرس گيالونــد ميدان گلها كوچه 
دادگســترى پالك 45- خوانده: عباس اميرى ، آدرس مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه امر تحت نظر 
اســت اين شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شورا كه با اعالم 
خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى سعيد حاجى آقايى 
بطرفيت عباس اميرى به خواسته مطالبه مبلغ 80000000 ريال وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 915082 الف 
59-96/11/10 با احتساب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه با التفات 
به اينك ارائه سند تجارى ازناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت ســند تجارى در يد مدعى داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشــته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشــه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 
310و313 قانــون تجارت و قانون استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صــدور چك مصوب 1376/3/10 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى 
مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 1130000 
ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف مهلت بيست از تاريخ ان قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

شهرستان دماوند مى باشد. م الف/237
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهم: وريا جژنى فرزند فتح اله به نشــانى گيالوند بلــوار آيت اهللا خامنه اى 
روبروى ايران خودرو طباخى شبهاى تهران ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمد اسدى مجهول المكان ، 
محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092210300369 و شماره دادنامه مربوطه 
9609972210300608 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 6000000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص بهاى اعالمى بانك 
مركزى از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ محكوم به در حق محكوم لهم و پرداخت نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت كه توسط اجراى احكام محاسبه مى شود محكوم مى باشد با توجه به غيابى بودن راى اجراى 
تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامى مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد 

انرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/244
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: اباذر مختارى فرزند قربان به نشــانى گيالوند شهرك سپاه خ اول پ 8 ، 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: حسين غفارى به نشانى گيالوند حصارباال خيابان سپيدار جلوتر از مسجد 
فخرالسالم منزل شخصى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092210300220 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609972210300732 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 570000000 
ريــال وجــه موضوع ســه فقره چك بــه شــماره هــاى 1- 25893/32447596 بــه تاريــخ 1395/09/15 از 
حســاب جــارى شــماره 210920650605 عهده بانك پارســيان شــعبه گيالوند بــه مبلــغ 190000000 ريال 
2- 25893/32447598 بــه تاريــخ 1395/11/15 از حســاب جارى شــماره 210920650605 عهده بانك 
پارســيان شــعبه گيالوند به مبلغ 190000000 ريال 3- 2346/719764 به تاريخ 1395/12/15 از حساب 
جارى شماره 6072726 عهده بانك تجارت شعبه گيالوند به مبلغ 190000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
190020000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه راجع به اصل خواسته ازتاريخ صدور 
چك هاى مرقوم لغايت اجراى دادنامه بر مبناى تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه توسط 
اجراى احكام محاسبه مى شود در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه محاسبه آن 
با اجراى احكام مدنى مى باشد و با توجه به غيابى بودن حكم اجراى تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامى مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 

احكام مدنى) م الف/256
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: محمد اسمعيل آهنگران به نشــانى تهران خ پيروزى خ مقداد فلكه دوم كوچه استاد 
محمد پالك 10 واحد 3 ، مشخصات محكوم عليه: آكو عبدى نژاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
888 مــورخ 96/11/1 دادگاه حــوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال 
معادل هشت ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك 96/3/1 لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شــاخص بانك مركزى و هم چنين مبلغ 
4/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. م الف/238
 رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى حامد فتاح زاده فرزند ديار بگ
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982211600024 شعبه 102 دادگاه كيفرى 
دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/4/20 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به  علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/253
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى 
شــماره بايگانى شــعبه: 960851- پيرو آگهى هاى منتشــره در خصوص دعوى خانم ليال گرجى حسن زاده 
بطرفيت آقاى عليرضا فرخنده فرزند محمد بدينوسيله به خوانده آقاى عليرضا فرخنده ابالغ ميگردد ظرف ده روز 

از تاريخ انتشار آگهى نسبت به معرفى داور اقدام نمائيد. م الف/255
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى اسكافى فرزند عبدالعلى
خواهان خانم زينب اسكافى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى اسكافى به خواسته اذن در ازدواج 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210100113 شــعبه اول دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 ساعت 10/00 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 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. م الف/235
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى 
تجديدنظر خــواه آقاى / خانم محمد مهدى ايرانمنش دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاى / خانم محمدرضا كمالى نســبت به دادنامه شماره 960859 در پرونده كالسه 960381 شعبه دوم 
حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/236
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002004717-1396/6/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم ام البنين حيدرى اول فرزند موســى بشماره شناسنامه 74 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 139 مترمربع در قســمتى از پالك 18 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل كوچه منشــعبه از خيابان رســالت ، رسالت 28 خريدارى از مالك رسمى آقاى اسماعيل فالحتى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/182– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 

97/2/11 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1397/2/26
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760327001000015 مــورخ97/1/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فتحعلى محمدى فرزند على بشماره شناسنامه 61 صادره از در ششدانگ 
يك باب عمارت به مســاحت 149/63متر مربع پالك فرعى16627 از41/7 اصلى  مفروز و مجزى شــده از پالك 

588 فرعى واقع در بخش7 زنجان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،  دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/2/11
تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/2/26

مجتبى محمدلو- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى 
شاكى: اداره محيط زيست كيار به نشانى شلمزار – متهم: آقاى حميد رحمانى فر فرزند خسرو به نشانى فوالد 
شــهر محله c 1 كوچه اوج غربى پ 9- اتهام: شــكار و صيد در مناطق ممنوع- به تاريخ 97/02/03 در وقت فوق 
العاده جلسه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كالسه 960253 تحت 
نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه برشرف و وجدان و توجه به اوراق 
و محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام حميد رحمانى فر 
فرزند خســرو (فاقد ساير مشــخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در رودخانه 
كارون ميانه منطقه حفاظت شده هلن، موضوع شكايت و اعالم جرم اداره محيط زيست شهرستان كيار؛ نظر به ادله 
و محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به عمل آمده و اســناد و مدارك ارائه شــده توســط ضابطان عام و خاص 
دادگســترى و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر و با لحاظ ســاير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در 
پرونده، دادگاه ضمن احراز بزهكارى نامبرده، به اســتناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شــكار حكم بر محكوميت 
متهم به پرداخت هجده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز قابل واخواهى در همين شعبه و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 96-847 شوراى حل اختالف 
خواهان: خداكرم احمدى فرزند على ساكن لردگان- روستاى آبيدك- خوانده: گل پرى رفيعى فرزند هدايت 
اله  مجهول المكان 2- سيد رحيم حسينى عاشق آبادى فرزند سيد ميرزآقا. مجهول المكان- خواسته: مطالبه يك 
فقره ســفته- وقت رســيدگى: 97/3/28 - خواهان دادخواستى به خواســته مذكور در مورخه 96/10/30 به 
طرفيت خوانده تقديم شــعبه هشــتم  شوراى حل اختالف نموده كه به كالســه 96-847 ثبت گرديده و با عنايت 
به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در 

تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسماعيل خادمى فرزند سيف اله
خواهان: آقاى   دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى     به خواسته    مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609983858100180 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خانميرزا ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/4/11 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه و طبق موضوع ماده  73 قانون آئين دادرسى 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 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. 
 منشى دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومى بخش خانميرزا- مرتضى مرادى دومكانى

اگهى حصر وراثت
آقاى: مجتبى ، شهرت: عيسوند محمودى، نام پدر: عظيم بشناسنامه 12031 صادره از انديمشك درخواستى 
بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شــادروان مرحوم عظيم شهرت: عيسوند محمودى 
بشناسنامه 1489 صادره اليگودرز در تاريخ 30/ 1/ 97 در انديمشك اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از: 
1_ مجتبى عيســوند محمودى به ش ش 12031 صادره از انديمشــك  2_ نعمت اله عيسوند محمودى به ش ش 
1920083596 صادره از انديمشك 3_ ساالر عيسوند محمودى به ش ش 1920312226 صادره از انديمشك  
4_ عليرضا عيسوند محمودى به ش ش 2219 صادره از انديمشك(پسران متوفى)  5_ معصومه عيسوند محمودى 
به ش ش 9740 صادره از انديمشــك  6_ مهناز عيسوند محمودى به ش ش 2569 صادره از اليگودرز(دختران 
متوفى) 7_ شــوكت عيســوند زيبائى به ش ش 1324 صــادره از اليگودرز(زوجه متوفــى) والغير. اينك با انجام 
تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى 

كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف انديمشك- هوشنگ محمودى

آگهى حصر وراثت
آقاى: مجتبى ، شهرت: عيسوند محمودى، نام پدر: عظيم بشناسنامه 12031 صادره از انديمشك درخواستى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم ابوالفضل شهرت: عيسوند محمودى 
بشناســنامه 1920853405 صــادره در تاريخ 30/ 1/ 97 در انديمشــك اقامتگاه دائمى خــود فوت ورثه اش 
عبارتند از:  1_ عليرضا عيسوند محمودى به ش م 1930851944 صادره از انديمشك (پدر متوفى) 2_ معصومه 
زمانى به ش م 4160214770 صادره از اليگودرز(مادر متوفى) والغير. اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك - محسن آريامقدم

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 13960318004005600-96/11/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات اكبر سليمانى دوگاهه 
فرزند مالك در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق به پالك 1032 به مســاحت 5/60 مترمربع به شماره 
پالك 1049 مجزى از 202 واقع در دوگاهه سنگ اصلى 1 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار 
خيابان ميرزا كوچك خان محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 11 /97/02 

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/02/26 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالغفار بزم فرزند عبدالحســين به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709985457100053 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان عبدالحســين بزمه در تاريخ 1397/1/23 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن منحصر است به: 1- غالم قادر ، عبدالستار ، عبدالغفار فرزندان پسر متوفى 2- پرى خاتون ، زرخاتون 
، گل نســا ، شــمس خاتون ، فاطمه فرزندان دختر متوفى 3- مهر خاتون ميهن خواه فاقد شناسنامه همسر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 3/7205 كنگان
نظــر بــه اين كه آقــاى مجتبى ميگوئى با تســليم استشــهاد محلى مدعى اســت كه يك جلد ســند مالكيت 
بــه شــماره ســريال 413961ج94 مربــوط به ششــدانگ پــالك 3/7205 به شــماره دفتر امــالك الكترونيكى 
نامــه ى  بموجــب  كــه  و تســليم گرديــده  ميگوئــى صــادر  مجتبــى  نــام  بــه   139520324006001925
1396039000310185 مورخ 96/7/23 دادســتان اجراى احكام كيفرى دادسراى كنگان در قبال مبلغ شش 
ميليارد ريال بازداشت مى باشد مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب 
طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت اعالم مى شود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده 
و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهى به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان كنگان  مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســد و يا در صورت اعتراض اصل سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى 

سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. م الف/75- تاريخ انتشار  آگهى 97/2/26
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان -  عيسى رضايى

آگهى تغييرات شركت اروم ماوى دنيز سهامى خاص به شماره ثبت 13731 و شناسه ملى 10220189036
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1394/09/24 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1- آقاى اورمان 
آيديــن لــو به كدملى 2754666362 به ســمت رئيس و مديرعامل و عضو اصلى هيئــت مديره ، خانم معصومه 
عاطفى به كدملى 2741039445 به سمت عضو اصلى و نائب رئيس هئيت مديره، آقاى محمد محرمى به كدملى 
2750643023 به ســمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. 2- كليه اسناد و اوراق 
عادى ادارى و بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اســالمى با امضاء آقاى 
اورمان آيدينلو همراه با مهر شــركت معتبر مى باشــد. با ثبت اين مســتند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء ، 
تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى ، مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجارى اروميه

آگهــى تغييــرات شــركت اروم مــاوى دنيــز ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 13731 و شناســنامه ملــى 
10220189036

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مــورخ 1394/09/24 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــد: 1- آقاى اورمان آيدينلو كدملــى 2754666362 خانم معصومه عاطفى به كدملى 1373971045 و آقاى 
محمد محرمى به كدملى2750643023 بعنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. 
2- خانم برالنتين آقاخانى به كدملى275496454 به سمت بازرس اصلى و آقاى شهرام دلنواز شهرى به كدملى 
2751175686 به ســمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 3- روزنامه كثيراالنتشار 
جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران ، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى 

هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى ، مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجارى اروميه

دادنامه
پرونده كالسه 9609988322700252 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978312500122- شــكات: 1- آقاى شــاپور حســين خانى فرزند كاظم به نشانى 
كرمانشاه ، كرمانشاه ، ش پرواز ، بلوار شهيد امجديان ، ك 19 -2- آقاى سجاد پشته كشى فرزند گودرز به نشانى 
كرمانشــاه باغنى نبش دانش يكم ، متهمين: 1- آقاى صادق خانى على اكبرى به نشــانى متوارى 2- آقاى شهريار 
توشــماالنى فرزند صفاح به نشــانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشــاه الهيه شهرك واليت 20 
مترى وحيد قطعه – بلوك  ، اتهام ها: 1- صدور چك پرداخت نشدنى 2- تهديد 3- اخاذى 4- سرقت خودرو (راى 
دادگاه) به موجب كيفرخواست شــماره 5111578-96 صادره از دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه 
آقاى صادق خانى  على اكبرى متهم اند به سرقت تعزيرى ساده يك دستگاه خودرو پرايد 859ط86- ايران 19 نظر 
به مجموع اوراق و محتويات پرونده ، مفاد كيفرخواســت صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه 
تحقيقات انجام شــده و گزارش و تحقيقات جامع مرجع انتظامى و اظهارات آقاى شــهريار توشماالنى در دادسرا در 
صفحات 47-46 و مشاهدات مربوط به فيلم ارائه شده و شكايت و اظهارات آقاى شاپور حسين خانى فرزند كاظم 
و استرداد خودرو به شاكى وفق گزارش ص 52 و عدم مراجعه و حضور متهم در جلسه رسيدگى كننده بدون اعالم 
هرگونه عذر موجه عليرغم مطالب ذكر شده و مضى مهلت و انتظار كافى دادگاه با توجه به ابالغ قانونى به متهم و 
ساير قرائن و  اوضاع و احوال موجود در پرونده وقوع و ارتكاب بزه موصوف را از ناحيه متهم ثابت و محرز تشخيص 
داده و مســتندا به ماده 661 از قانون مجازات اســالمى نامبرده را تحمل يكسال حبس و كيفر بيست ضربه شالق 
محكوم مى نمايد و با توجه به استرداد و رد مال استرداد آن منتفى است راى صادره با توجه به مطالب صدرالذكر 
و مســتندا به مواد 340- 342-344- 375-406 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 غيابى محسوب و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ به محكوم عليه قابل واخواهى در همين دادگاه خواهد بود و پس از انقضا مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز به استناد مواد 406و426و427و431 قانون آ د ك 1392 قابل تجديدنظر خواهى در 
محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد مقرر است دفتر پرونده تايپ يا پاكنويس از آمار شعبه كسر به محكوم 
عليه ابالغ در صورت واخواهى به نظر برسد در صورت تجديدنظر به محاكم تجديدنظر استان و برگ شمارى و ممهور 
به مهر دفتر شــعبه و به اجراى احكام كيفرى دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه ارسال و برابر مقررات قانونى 

اقدام گردد.م الف/279
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى همائى پور دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 34/448/600 ريال همراه 
بــا كليه هزينه هاى دادرســى و تاخير تاديــه از تاريخ 96/5/30 لغايت اجراى حكم بــه طرفيت جواد اصيليان به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
1069/96 ثبــت و بــراى تاريــخ 97/4/25 ســاعت 17/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجــا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

ابالغيه 
9609983858100180 . مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: اسماعيل خادمى فرزند سيف اله به كد ملى 
5159502221 بــه نشــانى: مجهول المكان- تاريخ حضور: 1397/4/11 دوشــنبه ســاعت 8:30 محل حضور: 
خانميرزا. تاريخ حضور: 1397/4/11 ساعت حضور: 8/30 در خصوص دعوى على يار على پور  به طرفيت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايى 
به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود، بنابراين 
ضرورى اســت نســبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه 
جهت ورود به ســامانه، حســاب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى، به نزديكترين واحد قضائى مراجعه نماييد. 

ادامه از صفحه اول
منطقی ترین و موثرترین واکنش به این تحرکات 

در سطح منطقه ای چیست؟
البته جمهوری اس��المی ایران از ابتدا مس��اله 
هسته ای را مستقل از مسائل منطقه ای مورد توجه 
ق��رار داد و ایران در مس��اله اخی��ر منطقی ترین و 
نجیبانه ترین واکنش را از خود نشان داد. برخالف 
مش��کالتی که پس از شهادت ش��یخ نمر به دلیل 
حمله به سفارت س��عودی برای نظام ایجاد شد و 
جایگاه دولت س��عودی را به ج��ای متهم در مقام 
ش��اکی و مطالبه گر قرار داد، در قضیه اخیر موضع 
محکم و به موقعی اتخاذ ش��د. بدون شک ما نباید 
با اقدامات نس��نجیده و شتابزده موضع تهاجمی و 
مش��روع کنونی را از دس��ت بدهیم تا بلکه ش��اید 
مذاکرات پیش رو با س��ایر طرفین برجام منتهی به 
نتایج ثمربخشی شده و منافع ملی ایران را تأمین 

نماید.
در برابر اقدام آمریکا در پیمان ش�کنی آشکار، 
ای�ران چ�ه راه�کاری را ب�رای بی اثرس�اختن 

تهدیدات و تحریم های محتمل الوقوع می تواند 
پیگیری کند؟

واق��ع مطالب این اس��ت که دس��ت ما خیلی 
در این مسئله باز نیس��ت، حداقل در کوتاه مدت. 
اقتص��اد ملی ما ب��ه ق��دری دولت��ی، رانتی، تک 
محصول��ی و غیرمولد اس��ت ک��ه در فضای فقدان 
بخش خصوص��ی مول��د و کارآمد واقعی، بس��یار 

آسیب پذیر و شکننده شده است.
به نظر می رسد که ایران به جز گزینه خروج از 
برجام و سپس ان. پی. تی، تنها کاری که می تواند 
ب��ا طرفین اروپایی در ص��ورت تمایل انجام دهند، 
رایزنی و البی گری جهت اس��تیضاح ترامپ یا وادار 
کردن وی به اس��تعفا در صورت انتش��ار اس��ناد و 
مدارک معتبر مبنی بر رس��وایی اخالقی وی است 
و یا اینکه با اروپایی ها در چارچوب سیاس��ت صبر 
و انتظار منتظر تغییرات سیاس��ی در داخل آمریکا 
و جابه جای��ی قدرت ت��ا پایان دوره اول ریاس��ت 

جمهوری ترامپ بمانیم.
البته ی��ک گزینه دیگر هم وج��ود دارد و آن 
نشس��تن پای میز معامله با ترامپ است که اتفاقا 
نطق س��ه ش��نبه ش��ب وی که با تحریم و تهدید 
ش��روع ش��د، اما با یک ش��اخه زیتون غیرمنتظره 

پایان یافت: توافقی پایدار با رهبران ایران.

پیش بینی شما از واکنش عملی دیگر طرف های 
برجام چیست؟

ببینید اوال این دولت های اروپایی نیستند که 
باید ب��ا ایران وارد همکاری اقتصادی ش��وند بلکه 
بخش خصوصی است. سیس��تم اقتصادی اروپا بر 
محور و مدار شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی 
خصوصی - نه دولتی و خصولتی - اداره می ش��ود. 
بنابرای��ن ای��ن دولت ها هس��تند ک��ه فی الواقع به 
ش��رکت های بزرگ وابسته اند نه بالعکس. از طرف 
دیگر وقت��ی بانک های بزرگ اروپایی در ش��رایط 
حضور آمریکا در برج��ام حاضر به تعامالت بانکی 
با ایران نبودند در ش��رایط فعل��ی با خروج آمریکا 
از برج��ام و به خص��وص پ��س از تحمی��ل مجدد 
تحریم ه��ا در فاصل��ه 90 و 180 روز آین��ده ک��ه 
تکلیف مشخص تر است. چرا شرکت ها و بانک های 
خصوص��ی باید به خاطر اقتصاد ای��ران خود را در 
مع��رض تحریم ه��ا و جریمه های س��نگین وزارت 

خزانه داری آمریکا قرار دهند؟
حتی به نظر نمی رسد بانک های با سهام دولتی 
اروپایی به خاطر ایران با آمریکا وارد جنگ تجاری 
ش��وند ولو به دلیل منافع و مالحظات سیاس��ی و 
امنیت��ی و حیثیتی و اعتب��اری دولت های متبوع 
اروپایی ش��ان. به هر حال اتحادیه اروپا در معرض 

یک آزمون و آزمایش سختی قرار گرفته است.
در مذاکره پی�ش روی ایران و چین، روس�یه و 
دولت های اروپای�ی اصلی ترین مطالبه تهران بر 

چه محورهایی باید ارائه گردد؟
همانگون��ه ک��ه رهبر معظم انق��الب فرمودند 
مس��اله اصلی اعطای تضامین عملی تامین کننده 

مناف��ع مل��ی ای��ران در چارچ��وب برجام اس��ت؛ 
به خصوص در مواجهه با تحریم های ثانویه آمریکا. 
اما به نظر نمی رس��د ک��ه طرفین برج��ام بتوانند 
هی��چ تضمی��ن عملی به ای��ران بدهن��د؛ چرا که 
اساس��ا عرصه روابط بین الملل و منطق سیاس��ت 
خارجی، منطق قدرت و نفوذ اس��ت و در ش��رایط 
فعلی ای��ران در برابر قدرت های بزرگ فاقد قدرت 
و نفوذ تعیین کننده ای اس��ت. به ویژه که مخالفان 
منطق��ه ای پرنف��وذ ایران ه��م در اروپ��ا و آمریکا 

خاموش و ساکت نخواهند نشست.
اگر کش��وری توانس��ت در مقابل خروج دولت 
ترامپ از توافقنامه اقلیمی پاریس، قرارداد تجاری 
ترانس پاس��یفیک T.P.P ، اعمال تعرفه و مالیات 
ب��ر واردات خودرو و فوالد از اروپا، کاهش تعهدات 
مالی آمریکا در ناتو، از سایر طرفین تضمین عملی 

بگیرد، البد ما هم خواهیم گرفت.
البته تعمیق اختالف��ات فراآتالنتیک می تواند 
فرص��ت و زمین��ه نفوذ ای��ران در می��ان نهادهای 
اروپایی را افزایش دهد. اما در شرایط کنونی هیچ 
تضمی��ن عملی تأمین کننده مناف��ع ملی ایران در 
چارچ��وب برجام منهای آمری��کا وجود ندارد مگر 
با نشس��تن پای میز معامله ب��ا ترامپ یا به انتظار 
نشس��تن تغیی��رات سیاس��ی در آمری��کا. جز این 
دو، راه حل��ی ج��ز خ��روج از برجام ی��ا ماندن در 
برج��ام منهای آمریکا قابل تصور نیس��ت.به دلیل 
تحریم های ثانویه فرام��رزی، برجام منهای آمریکا 

نه تقریبا که دقیقا یعنی هیچ.
همچنین خوب بود دیپلمات های ما از کش��ور 
خارج نمی ش��دند تا س��ایر طرفین برجام الاقل در 

دور اول مذاکرات به تهران می آمدند.
بدی��ن ش��کل عزت و اقت��دار نظ��ام و موضع 
تهاجم��ی و طلبکاران��ه ایران بهتر حفظ می ش��د.

ب��ا این وضع ما باز هم در حال اجرای دیپلماس��ی 
التماس��ی ش��دیم. به تعبیر دقیق تر هم راه را غلط 

رفتیم و هم غلط راه رفتیم.

تحلیلگر روابط بین الملل در گفت وگو با سیاست روز: 

هیچ تضمین عملی تأمین کننده منافع ملی ایران 
در برجام منهای آمریکا وجود ندارد

بانک های با سهام دولتی اروپایی به خاطر ایران با آمریکا وارد جنگ تجاری نمی شوند
به دلیل تحریم های ثانویه فرامرزی، برجام منهای آمریکا نه تقریبا که دقیقا یعنی هیچ


