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تکذیب یک ادعا 
یک شبکه خبری سعودی مدعی احضار سفیر ایران 
در موریتانی شد، اما خبر خبرگزاری موریتانی و سفیر 

جمهوری اسالمی ایران، این خبرسازی را رد کردند.
این رس��انه س��عودی ادعا کرد عل��ت این احضار، 
اعتراض به نوع پوشش رسانه ای ایران از محتوای خبر 
دیدار اخیر »محمد عمرانی« با »اس��ماعیل ولد احمد 

شیخ« وزیر خارجه جدید موریتانی است.
با پیگیری و تماس با محمد عمرانی س��فیر ایران 
در نواکش��وت نشان داد آنچه رس��انه سعودی العربیه 
نقل کرده کذب اس��ت و صحت ندارد. وی گفت بنا به 
دعوت مدیرکل منطقه ای وزارت خارجه موریتانی با او 

دیدار کرده و خبر احضار درست نیست.
س��فیر ایران گف��ت: روز دوش��نبه یازدهم تیرماه 
دی��داری با خانم مریم من��ت اوفی مدیرکل منطقه ای 
وزارت خارجه موریتانی داش��تم. ای��ن دیدار در ادامه 

رایزنی با مقامات رسمی صورت گرفت. فارس

واکنش ایران به تداوم حمالت هوایی علیه یمن 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تداوم حمالت 
هوایی به غیرنظامیان و ش��هروندان یمنی را به شدت 
محکوم کرد و گفت: متجاوزان با جنایت جدیدش��ان 

برگی دیگر به پرونده جنایات جنگی خود افزودند.
بهرام قاس��می ضمن ابراز همدردی با بازماندگان 
قربانی��ان این اقدام خش��ونت بار و غیرانس��انی افزود: 
متجاوزان با جنایت جدیدش��ان برگی دیگر به پرونده 

جنایات جنگی خود افزودند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در این جنگ چند س��اله 
علیه مردم یمن به خوبی روش��ن شده است که هرگاه 
متجاوزان در جبهه های جنگ با ناکامی روبرو می شوند 
با تشدید حمالت هوایی دست به انتقام کور علیه زنان و 

کودکان بی گناه یمنی می زنند. باشگاه خبرنگاران

اخبار

درخواست کاهش نفوذ ایران در منطقه واقع بینانه نیست
وزیر خارجه روس��یه تاکید کرد که درخواست از ایران برای کاهش نفوذش 
در س��وریه و کل خاورمیانه واقع بینانه نیس��ت و مشکالت منطقه بدون حضور 

ایران حل نخواهد شد.
"سرگئی الوروف" در دیدار با "ایمن الصفدی" همتای اردنی خود گفت، مسکو 

ش��اهد منافع ناشی از تماس ها بین نظامیان روس��یه، آمریکا و اردن در چارچوب 
فعالیت مرکز کنترل اوضاع در منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه بوده است.

الوروف یادآور شد که نقش اردن بعنوان ناظر در مذاکرات آستانه که نشست بعدی 
آن در اواخر این ماه انجام خواهد شد، بسیار با ارزش است. وی تاکید کرد که درخواست 
از ایران برای کاهش نفوذش در منطقه واقع بینانه نیس��ت.  مس��لما چنین چیزی کامال 
غیرواقع بینانه اس��ت و مشکالت منطقه بدون مشارکت کشورهای کلیدی آن، از جمله 

ایران، عربستان سعودی، اردن، مصر و سایرین نخواهد شد. تسنیم

دیپلمات
به دلجویی از ایران پایان دهید

نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی با متهم کردن ایران به تالش برای عملیات 
تروریس��تی در اروپا، از کش��ورهای باقی مانده در توافق هس��ته ای، خواس��ت به 

دلجویی از ایران و دور زدن تحریم ها پایان دهند.
بنیامین نتانیاهو طی سخنرانی در همایش روز استقالل آمریکا در سفارتخانه 

این کش��ور در قدس اش��غالی، با ادعای اینکه توافق هسته ای ایران، قراردادی بد 
بود که حمایت ایران از تروریس��م را با میلیاردها دالر پش��تیبانی کرد، افزود: نشست 

پیش روی چهار کش��ور اروپایی، برای بررس��ی راه های دور زدن خ��روج آمریکا از برجام 
است.

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی مدعی ش��د: حمایت از رژیمی که تروریسم را علیه 
شما و بسیاری از دیگر کشورها حمایت می کند، قطع کنید. به دلجویی و تسکین دادن 

به ایران، پایان دهید. فارس 

معادله
هدف از نشست وین توافق بر سر راه هایی برای اجرای برجام است

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد هدف از نشس��ت در وین توافق بر س��ر 
راه هایی جهت تضمین اجرای توافق هسته ای پس از خروج آمریکا از آن است.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: نشست وزرای خارجه درباره برنامه جامع اقدام 
مشترک روز 6 جوالی 2018 در وین برگزار خواهد شد. ریاست این جلسه را فدریکا 

موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برعهده خواهد داشت و وزرای خارجه 
چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و ایران در آن حضور خواهند داشت.

ای��ن بیانیه اضافه می کند: هدف از درخواس��ت برای برگزاری این جلس��ه، توافق بر 
س��ر راه هایی جهت ادامه اجرای برجام در تمامی جوانب آن، بعد از خروج آمریکا از این 

توافق است.
وزرات خارجه چین هم در بیانیه ای اعالم کرد وزیر خارجه این کشور در نشست روز 

جمعه حضور خواهد داشت. مهر

درحاشیه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به براتعلى حسن مزرجى ف غالمرضا 
خواهان عابدين كاظمى دادخواستى به طرفيت خواندگان مرادعلى دشتمى ، براتعلى حسن مزرجى و ... به 
خواســته اثبات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981227100629 شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/16 ســاعت 11 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:960783 ش پ :9609981228800678 ابالغ شونده حقيقى:مرتضى پرتوى مهلت 
حضور از تاريخ ابالغ:30 روز - محل حضور: مازندران – محمودآباد –خيابان آزادى جنب فرماندارى-دادگسترى 
محمودآباد نوع علت حضور:دفاع از اتهام انتســابى مبنى بر مشــاركت در ســرقت باتوجه به علت حضور مندرج 
در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم 
خواهد شد.ضمنا وفق ماده 190 ق آ د ك مى توانيد يك نفر وكيل دادگسترى همراه خود داشته باشيد.((عدم 
حضور جلب اســت)).محمد مظهرى.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك 
انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين ضرورى اســت 
نســبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود 
به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك 

قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهرشاد فالحى 
خواهــان دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9409982011400756 شــعبه دوم دادگاه عمومــى بخش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو ســابق)ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ97/5/17 ســاعت 12 تعيين شــدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 ق آ د 
م ،به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار گهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در موقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود( 101 دادگاه كيفرى دو سابق)-سيد رسول حسينى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالســه پرونده: 970241 وقت رسيدگى:97/5/17 ساعت 11 صبح شاكى:ذبيح اله قلى زاده متهم:1-

عرفان محمودى ف محمد2-اسماعيل فريدى ايزدموسى ف ناصرالدين حسب گزارشى كه تسليم مرجع قضايى 
گرديده و پس از طى تشريفات قانونى به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان 
بــودن متهم، بنا به دســتور دادگاه و به تجويز مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از اطالع ازتاريخ جلسه 
دادرسى جهت رسيدگى به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور به هم رساند . چنانچه بعداً ابالغى به وسيله 
آگهى الزم شــود برابر مقررات اقدام مى گردد . عدم حضور متهم در جلســه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع 

رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى و صدور رأى مقتضى نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 960072 مدنى شــورا له احمد خردمنــدى عليه عباس منيــر گيگل مبنى بر 
مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص محكوم عليه واقع در بابلسر بلوار بسيج، بسيج 3 كوچه ش كاظم طالبيان 
دو كوچه بن بســت توقيف گرديد و شــامل يك ســاختمان مســكونى نيم پيلوت وياليى اســت كه در داخل يك 
زمين به مســاحت 200مترمربع قرار گرفته و مســاحت اعيانى آن حدود 130 مترمربع مى باشــدو فاقد ســند 
مالكيــت بــوده و مالكيــت عرصه ملك متعلق به بنياد علوى(مســتضعفان) مى باشــد كه قســمتى از باقى مانده 
پالك يك اصلى بخش 12 ثبت بابلســر اســت و فاقد پروانه از شــهردارى مى باشــد. با توجه به ســاختمان نيم 
پيلوت احداثى به مســاحت 130مترمربع و پاركينگ 30مترى و قدمت كمتر از ده ســال باتوجه به حق تصرفى 
ملك توصيفى مراتب فوق توســط كارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و مجموعا  ارزش كل 
شــش دانگ عرصه و اعيان آن به مبلــغ 1,400,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى كــه ارزش اعيانى احداثى 
در ملــك موصــوف 900,000,000 ريال و ارزش عرصه به مبلغ 500,000,000 ريال مى باشــد كه عرصه آن 
در تصرف بنياد اســت و اعيانى ملك توقيفى به مبلغ 900,000,000 ريال در تاريخ 97/5/4 روز پنج شــنبه 
از ســاعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت 
را باتوجــه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنــده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايــد ده درصد مبلغ را 
نقــدا در روز مزايــده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالســه 960299 اجراى احكام مدنى محكوم عليها محكــوم اند به پرداخت تضامنى1-محمود 
مسگر ف غالم عباس مياندرود2-نوراله فرخى3-عين نادرى4-بهرام عابدى به نشانى روستاى اسالم آباد روبه 
روى ســردخانه سام محكوم به 600,000,000 ريال اصل خواســته و 11950000 و حق الزحمه كارشناسى و 
خســارت تاخير تاديه در حــق محكوم له بانك صادرات و مبلغ30,000,000 ريــال هزينه اجرايى دولت محكوم 
گرديد.محكوم عليها تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى قطعه و طبق نظر كارشناســان 
ملك تعرفه شــده به نشــانى اســالم آباد كوچه فرهنگ آشــپزخانه مركزى مادر داراى يك واحد تجارى در طبقه 
همكف ســاختمان دو طبقه كه طبقه فوقانى آن مســكونى بوده و به شــخص ديگرى تعلق دارد اسكلت آن فلزى 
و ســقف تيرآهــن و طاق ضربتى دردو قســمت ، قســمت جنوبى به مســاحت 22 متر با بــر 3/50 متر و ارتفاع 
3/70 كف آن ســراميك بدنه داخلى ديوارها تا ارتفاع 1/70 متر كاشــى مابقى آن تا زير ســقف ســفيدكارى 
دو گچه پرداختى با درب ســكوريت و حفاظ فلزى كركره اى به صورت فروشــگاه غذا و قســمت پشتى(شــمالى) 
به عنوان آشــپزخانه به مســاحت 35 متر اســتفاده مى گردد.كف آن ســراميك و بدنه و ديواره ها تا زير سقف 
كاشــى كارى و قســمت راه پله 12 متر كه از كوچه مجاور با درب فلزى مســتقل دسترسى دارد هم چنين حياط 
خلوت به مســاحت 22/5 مترمربع به عنوان انبار و ســرويس بهداشــتى و داراى امتيازات آب و برق و گاز مى 
باشــد.قيمت ملك باتوجه به موقعيت مكانى و امكان آن 1,400,000,000 برآورد شــده و در تايخ 97/4/31 
روز يكشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رسد 
. متقاضيــان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر بــه دفتر اجراى احكام مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت را قبول 
كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت 
خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات 

قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى احضار متهم
آقاى غالمرضا شعبانيان ف زلفعلى شما در پرونده كالسه 101/970154 بنا به شكايت مسلم عشورنژاد 
به اتهام مشاركت در ايراد ضرب عمدى تحت تعقيب بوده و وقت رسيدگى پرونده به تاريخ 97/6/11 ساعت 
10 صبح تعيين گرديده اســت لذا در تاريخ مقرر جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين دادگاه حاضر شــويد،واالّ 

دادگاه وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف97/220/36
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو رامسر(101جزايى سابق)-گلين مقدم

   

آگهى حصر وراثت
آقاى خضراله اكبرزاده ف يداهللا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 960175 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان على رضا حسين زاده ف ناصر ش 
ش 2063163774 صــادره بابــل در تاريخ 94/12/26 در شهرســتان بابل  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-پريان حسين زاده ف على رضا ش ملى 2050702973 دختر متوفى2-

مانى حســين زاده ف على رضا ش م 2050148641 پســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
در پرونده كالسه 960152/ش ح محكوم عليه غالمرضا فربين محكوم گرديده به پرداخت 45,772,317 
ريال بابت اصل خواسته و  هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له على عبدالهى و نيز پرداخت 
1,950,000 ريــال نيم عشــر دولتى كه محكوم له جهت مطالبه طلب چهاردانگ از شــش دانگ از ســهم االرث 
محكوم عليه از پالك ثبتى 2931 فرعى از 374 اصلى واقع در سلمانشــهر درياگوشــه خيابان 45 دســت چپ 
قطعه سوم تفكيكب را توقيف نموده كه پالك ثبتى توقيفى قطعه زمينى است به مساحت 250مترمربع مشتمل 
بر يك واحد مســكونى به مســاحت حدود 120مترمربع با قدمت بيش از بيســت ســال ســاخت كه كارشــناس 
منتخــب دادگاه ارزش واحــد مســكونى را به ازاى هرمترمربــع 5,000,000 ريــال و 120 مترمربع را به مبلغ 
600,000,000 و ارزش زميــن را بــه ازاى هرمترمربــع 8,500,000 ريــال و ارزش 350مترمربــع زمين را 
بــه مبلــغ 2,975,000,000 ريال و جمع كل عرصه و اعيــان را جمعا به مبلــغ 3,575,000,000 ريال و قيمت 
چهاردانگ از شــش دانگ از ســهم االرث محكوم عليه را به مبلغ 2,383,000,000  ريال ارزيابى نموده است. 
ايــن اجرا در نظر دارد در روز چهارشــنبه 97/5/3  از ســاعت 10-9 صبح اموال توقيفــى را از طريق مزايده 
حضورى در اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد به فروش رساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته خواهد شــد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده 

جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى حصر وراثت
خانم زهره شــيرين دوســت بزمين آبادى ف رمضانعلى به شرح درخواســتى كه به شماره 970163 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدابراهيم 
مختارپور بزمين آبادى ف على نقى ش ش 2092404945 صادره ســارى در تاريخ 97/3/18 در شهرســتان 
ميانــدورود  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-علــى نقى مختارپور بزمين 
آبادى ف ميرزاآقا ش ش 8 پدر متوفى2-زهره شــيرين دوســت بزمين آبادى ف رمضانعلى ش ش 8 همســر 
متوفى3-امير محمد مختارپور بزمين آبادى ف محمدابراهيم ش م 2080836706 فرزند متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/44
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

            
آگهى حصر وراثت

آقاى رضا وردى پور باريكى ش ش 797 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/336/97 از اين شــورا  
درخواســت گواهــى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان  على وردى پــور باريكى ش ش 
5680048991 در تاريــخ 96/11/20 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1-رضا وردى پور باريكى ف على و زهــرا ش ش 797 متولد 1356 محل تولد بابل 
بندپــى غربى-پــدر متوفى2-فاطمه گلعلى پور بورا ف على اصغــر و رقيه ش ش 444 متولد 1362 محل تولد 
بابل-مادر متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
نظــر بــه اين كه خواهان بانك مهر اقتصاد به وكالت پهلوان نژاد دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت1-محمدتقى دربين ف على 2-مجيد حيدرپور ف محمود3-مصيب دربين ف على در اين شــعبه تســليم 
نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالســه 3/152/97 ثبت و براى 97/5/15 ســاعت 9 صبح تعيين 
وقت گرديده اســت لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و تقاضاى خواهان به اســتنادماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنــى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و بــه خوانده ابالغ مى گردد تا در 
وقت رســيدگى در شــعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواست و ضمايم آن به دفتر 
شــعبه ســوم مراجعه نمايد. در غير اين صورت مفاد دادخوات و ضمايم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به 

عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
آقاى غالم كيازاده ف حســن به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 4/97/350 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان على كيــازاده ف غالم ش ش 
2130353630 در تاريــخ 97/3/25  بــدرود زندگــى گفتــه، ورثــه حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه : 1-غــالم كيــازاده ف حســن ش ش 2140672526 پــدر متوفى2-ترانــه ملكى ف ابوالقاســم ش ش 
2140608224 مــادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك 
نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف آمل-سيد شعبان آقاجانى مير

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم  ممكن نبوده و به طريق ديگرى 
نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وســيله به جواد رضى پرچيكاليى ف عباداله ابالغ مى گردد تا 
جهت رسيدگى به اتهام وى داير بر خيانت در امانت موضوع كالسه 960658ب1  و در اجراى ماده 174قانون 
آيين دادرســى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى 
به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشــار يافته و مجددا منتشــر نخواهد 

شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى احضار متهم
آقاى على احمدى ف رحيم شما در پرونده كالسه 101/970048 به اتهام حمل مواد از نوع متادون تحت 
تعقيب بوده و وقت رســيدگى پرونده به تاريخ 97/5/21 ســاعت 11 صبح تعيين گرديده اســت لذا در وقت 
مقرر در جلســه دادگاه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشــكيل و وفق مقررات قانونى 

اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف97/220/35
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو رامسر-گلين مقدم

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مسعود درخشان ف على اكبر شما در پرونده كالسه 102/981223 بنا به شكايت معصومه مظاهرى 
به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب بوده و وقت رســيدگى 97/5/13 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، لذا در 
موعد مقرر در جلســه دادگاه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشــكيل و وفق مقررات 

قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف97/220/34
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده كالســه 880107 اجرايى شــعبه دوم حقوقى رامســر حســين شــاهمرادى مقدم به پرداخت 
921,198,370 ريــال بابــت مهريــه و نفقــه و پرداخــت هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله وكيــل و پرداخت 
6,186,500 ريــال بابت نيم عشــر اجرايى در حق دولت محكوم گرديــد و وكيل محكوم  له در قبال طلب موكل 
ســهم االرث محكوم عليه(حســين شــاهمرادى مقدم) و ثالث( زهرا زاده رمضان رحيمى آبادى ف مرحوم باقر) 
پالك ثبتى 107 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 39 فرعى ذيل ثبت 22580 صفحه 267 دفتر 
جلد 113 واقع در قريه شســتا بخش 5 ثبت رامســر را معرفى نموده ، مســاحت كل زمين 2932 مترمربع به 
نام مرحوم شــعبانعلى شــاهمرادى مقدم مى باشــد.حدود اربعه ملك مورد نظر عبارتند از : شــماال باقى مانده 
پالك صدراالشــاره شــرقا محوطه جعفر جعفــرى جنوبا وصل به زمين حميد قلى پــور و غربا نهر آب و ماوراى آن 
باغ محمدعلى كيهانيان.ســطح عرصه فاقد اعيانى اعم از ابنيه و اشــجار مى باشد . پالك ثبتى فوق جهت ارزيابى 
ملــك قرار ارجاع امر به هيأت كارشناســى صادر شــده اســت.ملك فــوق الذكر به صورت مشــاع بوده و وراث 
مرحوم شــاهمرادى مقدم به ترتيب خانم ها1-زهرا زاده رمضان رحيم آبادى(همسر)2-روح انگيز شاهمرادى 
مقدم(دختر)3-خيرالنســاء شــاهمرادى مقدم(دختر)4-سكينه شــاهمرادى مقدم(دختر)5-مهناز شاهمرادى 
مقــدم (دختر)6-كلثــوم شــاهمرادى مقدم(دختر)7-رقيه شــاهمرادى مقدم(دختر)8-حســين شــاهمرادى 
مقدم(پســر- محكــوم عليه در اين پرونده) مى باشد.كارشناســان منتخب دادگاه ســهم حســين شــاهمرادى 
مقــدم محكــوم عليه و ثالث زهرا زاده رمضان رحيم آبادى از ملك مورد ارزيابى به مســاحت 2682 را به مبلغ 
1,290,712,500 ريال ارزيابى نموده اند و نسبت به نظريه كارشناسى اعتراضى به عمل نيامده و وكيل محكوم 
له تقاضاى مزايده آن را نموده اســت. على هذا در اجراى مبحث دوم از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى 
پالك فوق الذكر در روز شــنبه 97/4/30 از ســاعت 11 لغايت 12 ظهر از طرق مزايده به فروش مى رســد.

خريداران مى توانند تا پنج روز قبل ازمزايده از ملك موصوف بازديد نمايند.ضمنا خريداران بايستى 10درصد 
قيمت كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده حاضر شوند.م/الف

دانشور-مدير اجرايى احكام مدنى دادگسترى رامسر

دادنامه
پرونــده:9609981054200847 دادنامــه:9709971953400176 شــاكى:حميدرضا منزهيان ف 
احمد با وكالت مجتبى بهشتى كيان ف على متهم: محمود حقيقى ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام محمود حقيقى 
ف احمد مجهول المكان فاقد اطالعات بيشتر داير بر تخريب عمدى قفل و مزاحمت از حق به صورت قفل زدن در 
منزل موضوع شكايت حميدرضا منزهيان با وكالت مجتبى بهشتى كيان نظر به مجموع محتويات پرونده-شكايت 
شــاكى-اظهارات مطلعين در مرحله تحقيقات مقدماتى-كيفرخواســت صادره از دادسرا-ساير شواهد و قراين 
منعكس در پرونده و باتوجه به اين كه متهم على رغم ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته 
و دفاعى معمول نداشــته لذا دادگاه بزهكارى اش را محرز تشــخيص و از اين رو با استناد به مواد 677و690 
ق مجازات اســالمى ســابق بخش تعزيرى مصوب 1375 وى را از حيث اتهام رديف اول به تحمل سه سال حبس 
تعزيرى و از حيث اتهام رديف دوم عالوه بر رفع مزاحمت به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد كه 
مجازات اشد قابل اجراست اگر مجازت اشد به يكى از داليل قانونى تقليل يا غيرقابل اجرا شود مجازات بعدى 
اجرا مى گردد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى 

مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد-سيد داود موسوى

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:950669 ش پ : 9509981953200653 ابالغ شونده حقيقى:1-احمد رحيمى2-
هوشــنگ ســليمى ف على اصغر3-افسر ســليمى ف على اصغر4-ملك ســليمى ف على اصغر5-صابر جبارزاده 
مبرهــن حقيقى6-ســيد يعقوب خامســى مهلت حضواز تاريخ ابــالغ: 7 روز محل حضــور: مازندران-عباس آباد 
خيابان اصلى جنب فرماندارى-دادگسترى عباس آباد مهلت حضور: 7 نوع علت حضور: مالحظه نظريه كارشناس 
و اظهار هر مطلبى نفيا يا اثباتا . باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت 
مقــرر اقدام،در غير اين صــورت مطابق مقررات اتخــاذ تصميم خواهد شــد.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 شــود بنابراين ضرورى اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق 
سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت 
نــام بــه يكى از دفاتــر خدمات الكترونيــك قضايى و در صورت عدم دسترســى به نزديك تريــن واحد قضايى 

مراجعه نماييد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد

اگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى رضا گلپور چمركوهى فرزند سلمان
خواهان نيروى دريايى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى رضا گلپور 
به خواســته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709980250100053 شــعبه اول 
دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 10:00 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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/1978 
شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى جوكار فرزند مختار
خواهــان آقاى مانى مرد فرد و غيره دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مهدى جوكار به خواســته الزام 
به فك پالك خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709980250400082 شعبه 
چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/4 ســاعت 11/00 
تعيين كه حســب دســتور 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/2006
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم لــه/ محكوم لهم: اكرم جهانگيرى فرزند مرتضى به نشــانى رى دولت آباد خ شــهرزاد 
روبه روى پمپ بنزين كيا 192 مجتمع آراد 2 بلوك 21 ط 7 واحد 33- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 
نــادر رمانى فرزنــد غالمرضا مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت صدور اجرائيه خواهان به شــماره 
9710090250200825 -1397/4/11 و شــماره دادنامه مربوطه 9609970250201294 محكوم عليه 
محكــوم اســت به 1- پرداخت مبلــغ 17/000/000 ريال بابت خســارت وارده به ســاختمان و اثاثيه منزل و 
پرداخــت مبلــغ 1/480/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان و 2- پرداخت نيم عشــر اجرائى در 

حق صندوق دولت. م الف/2007
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

متن آگهى
خواهان ها 1- مجيد 2- مجتبى 3- حليمه هر ســه فياض دادخواســتى به خواسته مطالبه اجرت المثل به 
طرفيت آقاى على فياض تقديم دادگاه هاى عمومى شــهررى نموده اند كه جهت رســيدگى به شعبه دوم حقوقى 
شــهررى به كالســه 970052 ثبت گرديده و به تاريخ 1397/5/23 ســاعت 09/00 وقت رســيدگى تعيين 
گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت رسيدگى حاضر گردند. م الف/2008
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سعيد شيرى فرزند قدرت اله
خواهان خانم فريده باقرى پير القر فرزند عمران دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سعيد شيرى فرزند 
قدرت اله به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980250800306 
شــعبه هشــتم دادگاه خانواده شهرستان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/05/22 ساعت 9/30 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/2009
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين شبكرد لنگرودى فرزند حسن
خواهــان آقاى رســتمعلى امرجى دادخواســتى به طرفيت خوانده مذكور به خواســته مطالبه با اعســار از 
پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709980250100052 
شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 11/30 
تعيين كه حســب دســتور 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1982
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم آذر حجازى
خواهان شــركت پخش سراسرى مشــاء طب به مديرعاملى آقايان رضا حاجى محمدى و سيف اله غضنفرى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم آذر حجازى به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709980250100023 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/6/3 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/1979
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى غالمحســين يوســفى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محرم گل گو به خواسته الزام به 
تنظيم ســند رســمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609980250500731 شعبه 
پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 12/00 
تعيين كه حســب دســتور 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/2000
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان خانم آرزو شــكرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى حســين بابائى به خواســته الزام به فك 
پالك خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709980250500178 شعبه پنجم 
دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/21 ساعت 09/00 تعيين كه 
حســب دســتور 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 انتشــار 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/2001
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان آقــاى / خانم گوهر عباســى ، ابراهيم عباســى و غيره دادخواســتى به طرفيــت خواندگان مريم 
عباســى و ربابه عباســى و غيره به خواســته ابطال سند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9409980250500876 شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/5/20 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م الف/2002
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان خانــم زهرا خضريــان دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى علــى كثيرى و هادى علــى اكبر به 
خواســته اعسار پرداخت هزينه دادرســى و مطالبه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980250500187 شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/5/15 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م الف/2005
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان آقاى امير رضا اصالنى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مجيد آرام به خواســته مطالبه وجه 
ســفته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709980250500060 شعبه پنجم دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مــورخ 1397/5/15 ســاعت 10/00 تعيين كه 
حســب دســتور 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 انتشــار 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/2003
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى مجيد پرتوى شــندى دادخواســتى به طرفيــت خوانده خانم ليال امينى آقبالغى به خواســته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980250500063 شعبه پنجم 
دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/14 ساعت 11/00 تعيين كه 
حســب دســتور 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 انتشــار 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/2004
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

ادامه از صفحه اول
این از مهمترین بخش هاست، به دلیل اینکه این 
پالس را به حریف می دهد که ما بسیار جدی هستیم، 
در خود برجام بایستی این کار را می کردیم یعنی بعد 
از اینک��ه آمریکایی ها خروج کردند و بخش عمده ای 
از مزایای برجامی ما ضایع ش��د و ب��ا خروج آمریکا 
در حقیقت جمهوری اس��المی عالوه بر شروطی که 
گذاشته است یک ش��رط دیگر هم باید می گذاشت 
و چ��ون با خروج آمریکا مناف��ع ایران در ذیل برجام 
به ش��دت افت می کرده، خب ایران هم بایس��تی در 

تعهدات خودش تعدیل های معناداری انجام دهد.
چرا؟

به جهت اینکه دس��ت برابری داش��ته باش��د، 
نمی شود که ما قرار بوده یک سری ستانده و داده 
داش��ته باش��یم، داده هایمان همان و امتیازاتی که 
می دهیم همان مثل سابق است؛ اما ستانده هایمان 
به شدت افت کرده است حتی اگر اروپایی ها قبول 
کنن��د تضمین های مورد نظر را ب��ه ما بدهند. در 
حقیقت به عقیده من جمهوری اس��المی عالوه بر 
درخواس��ت هایی که االن داشته است، باید تعدیل 
معنادار در تعهداتش را می گنجاند و این را هم در 
مذاکره با اروپا درخواست می کرد تا موضع ما برابر 

شود نه اینکه موضع برتری داشته باشیم.
بلکه فقط دست برابری داشته باشیم، اگر آنها 
از داده هایشان کم می کنند ما هم باید در امتیازاتی 
ک��ه به طرف مقابل می دهیم ک��م می کردیم، حاال 
در قبال اروپا باید بس��یار با موضع محکم و دس��ت 
برتر به مذاکره رفت. اگر اروپایی ها احس��اس کنند 
نیازمند این گارانتی ها هستیم آن وقت سوء استفاده 
خواهند کرد؛ از جمله اینکه سال گذشته بسته هایی 
را اروپایی ه��ا آماده کردند ت��ا در چنین زمانی در 
وقت ارائه ضمانت به ما،  مذاکره بر س��ر موضوعات 

منطقه ای و موشکی را در خواست کنند. 
خب جمهوری اس��المی بارها اصرارکرده این 
کار را نخواهد کرد اما، اروپا نیز مانند آمریکایی ها، 

همانطور که آق��ای ماکرون و بقیه گفتن به دنبال 
این هستند تا قدرت موشکی و منطقه ای جمهوری 
اسالمی را مهار کنند و همین طور قدرت هسته ای 
ای��ران بعد از س��ال 202۵ را نی��ز از طریق ادامه 

برجام مهار کنند.
اگر اروپایی ها در موضعمان ضعف ببینند قطعا 
همی��ن تضمین های��ی را که هم اکن��ون اگر قبول 
کنند تا 2 سال دیگر همان ها را گروگان و برای ما 
شرط خواهند گذاش��ت که اگر می خواهید فروش 
نفتت��ان ادامه پیدا کند و پ��ول آن برگردد باید به 
درخواست های ما توجه کنید و مذاکرات موشکی 
و منطق��ه ای را ش��روع کنید؛ بنابراین بس��یارمهم 
اس��ت بر روی بسته تضمینی اروپایی ها، چگونه به 

مذاکره ورود می کنیم.
در یک قانون جامع تر باز عرض می کنم بس��یار 
مهم است مثال بدانیم پول فروش نفت که می خواهد 
به جمهوری اس��المی برگردد چه مکانیسمی دارد 
اگر جلوی این مکانیس��م گرفته شود آپشن بعدی 

برای انتخاب و دریافت پول ما چه خواهد بود؟
آپش��ن های مختلفی باید در نظر گرفته شود تا 
برگش��ت پول نفتمان صد درصدی شود و با بسته 
ش��دن یک راه همه چی تمام نشود، در یک قانون 
جامع تر می ش��ود گفت مهمترین موارد این است؛ 
اش��تباهاتی را که در زمان حصول توافق هسته ای 
انج��ام دادیم االن انج��ام ندهیم، دوب��اره در قبال 
بسته های اروپا به هیچ عنوان نباید همان اشتباهات 
دوران برج��ام را انجام داد، عجل��ه نباید کرد، باید 
بررسی درستی بایس��تی از تمام مکانیسم ها انجام 
ش��ود، با موضع برتر قطعا باید در مذاکره ش��رکت 
کنی��م خ��ود را بی میل نش��ان دهیم ن��ه اینکه در 

حقیقت با نش��ان دادن دس��تمان ارزیاب��ی آنها را 
راحت تر کنیم و درعین حال باید همیش��ه با شک 

به اروپا نگاه کرد.
از بدترین مش��کالت ما این اس��ت برخی فکر 
می کنند اروپایی ها به دنب��ال حل اختالف با ایران 
بوده و مانند آمریکا نیس��تند، این بسیار غلط است 
همانگونه که سیاس��ت ترامپ و اوباما در قبال ایران 
فرقی ندارد و فقط شدت سیاستشان فرق می کرد نه 
نوع سیاستشان. اروپایی ها هم به دنبال حل اختالف 
نیستند. سیاست آنها مش��ابه سیاست آمریکاست؛ 

یعنی به دنبال مهار جمهوری اسالمی هستند. 
ب��ه عبارتی کاری که آمریکا واروپا می کنند این 
است بخش اعظمی از منافع وعده داده شده در برجام 
را که انجام ندادند حاال آنها را از ما پس می گیرند تا 
با وعده ارائه همین منافع در ذیل برجام موش��کی و 

برجام منطقه ای ما را به مذاکره وادار کنند.
یکی از مهمترین قضایا که دانستن آن بسیار بر 
ما واجب است، این است؛ ببینید این درخواست های 
7گانه یا چندگانه ای که رهبر معظم انقالب داشتند 
مهمترین بخش آن  مربوط به تضمین فروش نفت 

ایران و بازگشت پول آن است.
این درست است که اینها جزء منافع برجامی 
بوده است ما چیز اضافی نمی خواهیم و تازه منافع 
برجامی ما مسائل بسیار زیادتر را شامل شده است 
که با خروج آمریکا حاال دیگر وجود ندارد اما، هدف 
مقام معظم رهبری از این ش��روط چه بوده است؟ 
آمریکا به دنبال تش��دید تحریم ها علیه جمهوری 
اس��المی ایران است. تحریم ها به مانند حلقه هایی 
اس��ت که در یکدیگر قفل می ش��ود و باید بر روی 
هم یک مجموعه را پدید آورد این دو ش��رطی که 

مقام معظم رهبری گذاش��تند در حقیقت تضمین 
فروش نفت و بازگش��ت پول آن توسط اروپا، باعث 
می شود تا حلقه های پایانی این مجموعه از همین 
االن ب��ه گروگان گرفته ش��ود و مجموعه اقدامات 
آمریکا در ذیل سیاس��ت تحریم برعلیه جمهوری 

اسالمی ایران، بی اثر یا کم اثر شود.
اگ��ر مجموع��ه تحریم ه��ای آمری��کا ش��امل 
تحریم ه��ای نفت��ی و بازگش��ت پول ف��روش نفت 
ش��ود نمی تواند تاثیرگذاری به سزایی داشته باشد، 
بنابراین این دو ش��رط کارکردشان تا اندازه زیادی 
آینده بینانه و آینده نگرانه اس��ت به این ش��کل که 
حت��ی قبل از پایی��ز که تحریم ه��ای نفتی آمریکا 
در عمل ش��روع ش��ود، اگر اروپایی ه��ا بپذیرند به 
درس��تی فروش نفت و بازگش��ت پول آن به ایران 
را تضمی��ن کنند، از همین االن تحریم های آمریکا 
ابتر خواهد شد یعنی مهم نیست مابقی حلقه های 
تحریمی و اقدامات تحریمی آمریکا تا چه اندازه ای 
پیشرفت کند و به اجرا گذاشته شود این مجموعه 
به جهت تضمین فروش نفت و بازگش��ت پول نفت 
ب��ه ایران ابتر و ناقص می ماند، این یکی از اقدامات 
هوشمندانه ای بوده اس��ت که جمهوری اسالمی و 

مقام معظم رهبری داشتند.
ب��ه جه��ت اینکه ب��ا آینده نگری اج��ازه ندهند 
تحریم های آتی آمریکا تاثیرگذاری مورد نظر واشنگتن 
را داشته باش��د و در عین حال باید باز بسیار مراقب 

باشیم در صورت ارائه تضمین ها از سوی اروپایی ها.
در عین حال قطعا آنها از این فرصت اس��تفاده 
خواهن��د ک��رد تا سودش��ان را با حض��ور در ایران 
سرش��ارتر کنند؛ نسبت به این هم باید دغدغه های 
خودم��ان را داش��ته باش��یم تا با نش��ان دادن نیاز 

خودمان باعث نشویم که آنها طمع بیشتری کنند.
بخش دیگری که از همه اینها، ش��اید واجب تر و 
کلیدی تر باشد این است اگر اروپایی ها تضمین کننده 
ف��روش نفت ایران و بازگش��ت پول آن هس��تند، باز 
جمهوری اسالمی بایستی حداکثر توان خود را به کار 
گیرد تا هرچه س��ریع تر این اتکا و وابستگی به نفت و 
درآمدهای نفتی کمتر ش��ود؛ چراکه در ادامه راه بعد 
از ماه ها یا چند س��ال، اروپایی ه��ا قطعا از ما خواهند 

خواست به مذاکرات موشکی و منطقه ای برویم.
از همی��ن االن بارها درخواس��ت کردند و در 
صورتیکه قب��ول نکنیم از آنجایی  که پروژه آمریکا 
و اروپا مهار جمهوری اس��المی یعنی همان چهار 
رک��ن و مهار آن مؤلفه های قدرتی که عرض کردم 
)قدرت هس��ته ای موش��کی و منطقه ای( آن وقت 
ممکن اس��ت از این دو مؤلف��ه از این دو تضمین 
یعنی تضمین فروش صادرات نفت ایران و بازگشت 
درآمدهای نفتی به کشور سوء استفاده کنند. یعنی 
از آنها به عنوان ابزار فشار استفاده کنند، به عبارتی 
ممکن اس��ت االن تضمین بدهند که تضمین های 
درست با مکانیسم درست که ایران می تواند نفتش 
را به هم��ان مقدار که می خواهد بفروش��د و پول 
آن ه��م برگردد، در آینده هم همین کار را ممکن 
است انجام دهد، ممکن است تا یک سال، دو سال 
مثل خود برجام این را ادامه دهند اما، برای اینکه 
ایران را به زور مجبور به توافق های بعدی کنند در 
صورت اجرای این دو کار، دو تضمین و دو ش��رط 
را به گروگان بگیرند و از آنها به عنوان اهرم فش��ار 

علیه جمهوری اسالمی استفاده کنند.
بنابراین وقتی داریم بس��ته های ضمانت اروپا 
ی��ا راهکاره��ا برای ضمان��ت برجام و ادام��ه آن را 
بررس��ی می کنیم، حتما به این نکات هم فکرکنیم 
و احتم��االت آینده را در نظر بگیریم، همانگونه که 
مقام معظم رهبری گفتند اروپا مانند آمریکاس��ت، 
تفاوتی ندارد و بایس��تی حتما با بدبینی نسبت به 

اقدامات و سیاست ها و طرح های آنها نگاه کرد.

کارشناس سیاست خارجی و امور بین الملل در گفت وگو با سیاست روز:

اشتباهات زمان برجام را نباید دوباره تکرار کنیم


