
فرادیـد6 یک شنبه  7 مرداد 1397  شماره 4802 

ترکیه: »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
اواخر ماه سپتامبر به آلمان سفر می کند. روزنامه آلمانی 
»بیلد« با اعالم این خبر نوش��ت که این نخستین سفر 
رسمی اردوغان در طول چهار سال گذشته خواهد بود. 
مبنای گزارش این روزنامه منابع رسمی آلمان و ترکیه 
هس��تند. با این ح��ال هیچ ک��دام از دولت های طرفین 

تاکنون این خبر را تائید نکرده اند.

افغانستان: سخنگوی اس��تانداری ننگرهار اعالم 
کرد: موسس��ه بهداش��تی - درمانی »ادا« هدف حمله 
مهاجمان مسلح قرار گرفت و این درگیری پس از یک 
انفجار قوی در برابر س��اختمان آن موسس��ه آغاز شد. 
مهاجمان مس��لح به یک مرکز درمانی - بهداش��تی در 
جالل آباد مرکز استان ننگرهار افغانستان حمله کردند.

الجزای�ر: فرمانده ارت��ش الجزای��ر در جدیدترین 
اظهارنظر خود به جریان های سیاسی وابسته به حاکمیت 
و معارضان الجزایری هش��دار داده است که کشور را به 
هرج و مرج نکش��انند. براس��اس این خبر ارتش الجزایر 
هشدار داده که با ادامه تنش و هرج و مرج سیاسی ارتش 
می تواند وارد امور سیاس��ی شده و تأکید کرده است که 
تعهد و وفاداری ارتش براس��اس قانون اساس��ی فقط به 

رئیس جمهور این کشور است.

لیبی: مردم لیبی در تعدادی از شهرهای این کشور 
با حضور در خیابان ها اعتراض خود را نسبت به اوضاع بد 
معیشتی و خدمات رسانی نشان دادند. تظاهرات کنندگان 
در این اعتراضات شعارهایی علیه شورای ریاستی لیبی سر 
دادند. آنها همچنین از ارتش و نیروهای پلیس خواستند 
تا کش��ور را از دست گروه های مسلح و تروریستی نجات 
دهند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواهان محاکمه 

افرادی شدند که دست به سرقت اموال عمومی زده اند.

ذرهبین

رئیس جمهور پیشین ارمنستان دستگیر شد
رئیس جمهور پیش��ین ارمنس��تان به دلیل اقدام بر خالف قانون اساسی در 

جریان انتخاباتی که یک دهه پیش برگزار شده بود، دستگیر شد. 
»روب��رت کوچاریان« در فاصله س��ال های ۱۹۹۸ ت��ا ۲۰۰۸ رئیس جمهور 
ارمنس��تان بود و پس از اینکه سرویس ویژه اطالعاتی )SIS( اتهاماتی را متوجه 
وی کرد، دادگاهی در ایروان فرمان بازداش��ت این سیاس��تمدار ۶۳ ساله را صادر 
کرد. این اقدام در ش��رایطی صورت گرف��ت که وی در جریان گفت وگویی تلویزیونی 
اع��الم کرد که این اتهامات نادرس��ت و کامال بر مبنای انگیزه های سیاس��ی متوجه وی 

شده اند.
کوچاریان متهم اس��ت که در انتخابات ریاس��ت  جمهوری سال ۲۰۰۸ به نفع »سرژ 
سرکیسیان« هم پیمان خود تقلب کرده است. در فوریه و مارس همان سال هم هواداران 

»لوون ترپطروسیان« نامزد رقیب سرکیسیان به نتیجه انتخابات اعتراض کرده بودند. 

سرخط
کاهش محبوبیت ترزا می 

براس��اس نظرس��نجی اخیر انجام ش��ده تنها ۳۰ درصد از مردم انگلیس از 
عملکرد نخست وزیرشان راضی هستند. براساس نتایج به دست آمده در مقایسه 
با نظرسنجی یک ماه گذشته پنج درصد میزان محبوبیت ترزا می، نخست وزیر 

انگلیس کاهش یافته است. 
نزدیک به نیمی از ش��رکت کنندگان بر ای��ن باورند که "توافق چکرز" بدترین 
توافق برای انگلیس اس��ت و تنها ۲۹ درصد انتظار دارند که این توافق خوب باش��د. 
توافق چکرز سندی است برای همکاری نزدیک تجاری با اتحادیه اروپا بعد از خروج کامل 

بریتانیا که توسط کابینه »ترزا می « بعد از بن بست مذاکرات با اتحادیه اروپا امضا شد.
می��زان حمایت از برگزاری از رفراندوم دوم افزایش یافته اس��ت. ۴۲ درصد خواهان 
رای گیری ش��دند. در گذش��ته این رقم ۴۰ درصد بود. گرت توماس، از نمایندگان حزب 

کارگر اعالم کرد: طرفداران بریگزیت دچار اختالف نظر شدند.

چالش
آمریکا زبان تهدید را کنار بگذارد

رئی��س مجلس ترکی��ه در واکنش به تهدیدهای مقام��ات آمریکایی درباره 
اج��رای تحریم علیه ترکیه گف��ت: آمریکا باید زبان تهدیدهای بی ارزش را کنار 

بگذارد.
بینعال��ی ییلدیریم در گفت وگ��و با خبرنگاران در ازمیر درباره درخواس��ت 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمری��کا از ترکیه برای آزادی کش��یش اندروتوصیه 
می کنی��م که آمریکا زبان تهدید را کنار بگذارد و درپ��ی راه هایی برای جلب اعتماد 

مردم ترکیه باشد. 
برانسون ) که در ترکیه متهم به ارتباط با جنبش فتح اهلل گولن شده است( و تهدید 
ب��ه تحریم ترکیه در صورت آزاد نک��ردن وی، گفت: زبان تهدید تاثی��ری بر ما نخواهد 
داش��ت. وی گفت: مقامات آمریکا پیش از تهدید ترکیه باید به این موضوع توجه کنند 

که ۱5 ژوئیه ۲۰۱۶ میالدی در ترکیه تالشی برای کودتا صورت گرفت.

بحران

کدام ناتو؟
علی تتماج 

 

نظامی گ��ری از اهداف اصلی آمریکا در صحنه جهانی بوده 
ک��ه از محورهای آن را نیز غرب آس��یا تش��کیل می دهد. این 
روزها اخبار قابل توجهی در این عرصه منتشر می شود از جمله 
اینک��ه منابع آمریکایی با اش��اره به اینکه دول��ت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در تالش برای تشکیل یک ائتالف امنیتی 
و سیاس��ی جدید با هدف مقابله با نفوذ ایران در منطقه است، 
اعالم کرد سران سعودی در آستانه سفر سال گذشته ترامپ به 

عربستان پیشنهاد تشکیل این ائتالف عربی را مطرح کردند. 

در ای��ن میان کاخ س��فید ب��ه دنبال تقوی��ت همکاری با 
کش��ورهای عربی خلیج ف��ارس به اضافه مصر و اردن اس��ت و 
به طور خاص بر همکاری موش��کی، آموزش��ی نظامی، مبارزه 
با تروریس��م و مسائل دیگر از جمله حمایت از روابط اقتصادی 
و دیپلماتیک متمرکز شده است. گفته شده است نقشه ای که 
به گفته مس��ئوالن کاخ سفید و نیز برخی مسئوالن خاورمیانه 
یک نسخه عربی از سازمان آتالنتیک شمالی "ناتو" است، شامل 
ائتالف کشورهای عربی سنی مذهب است. ترامپ امیدوار است 
ای��ن موضوع را که اکن��ون آن را "ائتالف راهبردی خاورمیانه" 
می نامد، در جریان نشست سران که قرار است در اکتبر آینده 

در واشنگتن برگزار شود، مورد بررسی قرار دهد.
حال این س��وال مطرح اس��ت که چنی��ن طرحی تا چه 
می��زان توان عملیاتی ش��دن دارد و اه��داف ترامپ از چنین 
رویکردی چیس��ت؟ پیش از هر چی��ز باید به این نکته توجه 

داش��ت که واژه ناتو عرب��ی امری جدید نب��وده و از زمان به 
قدرت رس��یدن خاندان س��لمان در عربس��تان یعنی از سال 
۲۰۱5 تاکنون به کرات مطرح شده است. در همین چارچوب 
نیز س��عودی ارتش واحد کش��ورهای اس��المی با حضور 5۳ 
کش��ور و نیز ائتالف کشورهای عربی را تشکیل داد که نتیجه 

آن را نیز در جنگ یمن می توان مشاهده کرد. 
به عبارتی جنگ یمن نشان می دهد که رسما این ائتالف 
ش��کل گرفته و نمی توان آن را پروژه جدیدی دانس��ت. نکته 
دیگر آنکه از یک س��و اختالفات گس��ترده ای میان کشورهای 
عربی وجود دارد که نمود آن اختالفات قطر با س��ایر اعضای 
ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس و اقدامات مص��ر برای یک 
سیاس��ت مستقل است از س��وی دیگر کارنامه جنگ یمن از 

شکست ائتالف عربی حکایت دارد.
 بر این اس��اس عمال ش��کل گی��ری ناتوی عرب��ی امری 

امکان ناپذیر اس��ت. حال این س��وال مطرح می شود که با این 
ش��رایط هدف آمریکا از ش��کل دهی چنین ناتویی چیس��ت؟ 
بخشی از این طراحی برگرفته از سیاست آمریکا برای استفاده 
از کش��ورهای دیگر برای هزینه  دادن در قبال اهدافش اس��ت 
بگونه ای که هزینه تقابل با ایران را به کشورهای عربی تحمیل 
کند در حالی که با نام ناتوی عربی سنی به دنبال ادامه سیاست 
تفرقه افکنی در جهان اس��الم با نام ش��یعه و سنی است. نکته 
مه��م آنکه آمریکا با ادعای ناتوی عربی به دنبال توجیه فروش 

تسلیحات به کشورهای عربی و سرکیسه کردن آنهاست. 
اهداف آمریکا از این رویکردها نه تقویت کشورهای عربی 
بلکه س��وق دادن آنها به خرید های تس��لیحاتی و رقابت های 
منطقه ای اس��ت بگونه ای که در فضای بحرانی منطقه بتواند 
ادام��ه فعالیت ه��ای خ��ود را محق��ق و به سرکیس��ه کردن 

کشورهای عربی بپردازد. 

یادداشت

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم جان بى بى اشــكاوند با تســليم دو برگ فرم فقدان ســند مالكيت كه امضاء شــهود را دفتر اســناد 
رســمى شــماره 74 زهك به شــماره 12024-97/04/19 گواهى نموده است اعالم داشــته كه سند مالكيت 
ششــدانگ پالك 1123 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 5 سيســتان ملكى جان بى بى اشــكاوند كه ذيل ثبت 
3323 صفحه 25 دفتر جلد 175 بنام جان بى بى اشــكاوند صادر و تســليم گرديده و اعالم داشــته كه بر اثر 
اســباب كشــى مفقود گرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى مى 
شود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالكيت و يا 
ســند معامله تســيم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى مبادرت 

خواهد نمود. تاريخ انتشار: يكشنبه 97/5/7- م الف/780
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت طلعت آقايى منصور آباد فرزند عبدى به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت 
شــده به كالسه 9709987430300327 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان محمود حقيقى در اقامتــگاه دائمى خود مورخ 1397/3/4 بدرود حيــات گفته و ورثه حين 
الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به 1- طلعت آقايى منصــور آباد فرزند عبدى بــه ش ش 1718 مادر ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى 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 سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

دادنامه
پرونده كالســه 9509988322300149 شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (108 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره ، شاكى: اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان كرمانشاه با نمايندگى خانم نازنين 
بازغى فرزند منصور به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه كسرى شهرك دارايى كوچه 
122 پالك 20- متهم: آقاى ســيد احمد محمدى فرزند محمد به نشــانى مجهول المكان ، اتهام:تصرف عدوانى 
(راى دادگاه) در خصوص اتهام ســيد احمد محمدى فرزند محمد مبنى بر تخريب و تصرف عدوانى اراضى منابع 
ملــى به مســاحت هجده هزار متر مربع واقع در پالك 257 الــى 260 اصلى بخش بيلوار ، دادگاه اوراق پرونده 
را مورد بررسى و مداقه قرار داده و با توجه به شكايت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان كرمانشاه با 
نمايندگى نازنين بازغى ، صورت جلســه مشــاهدات ماموران اداره مذكور ، بريده نقشه اجراى مقررات ، تصوير 
ســند مالكيت و صرف نظر از دفاعيات متهم در دادســرا و اينكه در جلســه دادگاه حاضر نشده و دفاعى ننموده 
بزه انتســابى محرز و به اســتناد ماده 690 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 و مواد 64-67-86 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 وى را عالوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال جزاى نقدى در 
حق صندوق دولت محكوم مى نمايد و در مورد دعوى اداره مذكور عليه همان متهم به خواسته مطالبه مبلغ سى 
و شــش ميليون ريال به عنوان ضرر و زيان ناشــى از جرم دادگاه با مالحظه مراتب باال متن دادخواست تقديمى 
و اينكه متهم (خوانده) در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعى ننموده دعوى را ثابت تشخيص و به استناد مواد 
1و2 قانون مســئوليت مدنى وى را به پرداخت مبلغ ســى و شش ميليون ريال در حق خواهان محكوم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن به مدت بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/958
 رئيس شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونده كالســه 960218 اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى كنگاور محكــوم عليه محمد ابراهيم 
عبدالملكى به موجب دادنامه صادره شــعبه 2 حقوقى محكومند به پرداخت 20/545/920 تومان و خســارت 
وارده طبق شاخص بانك مركزى و ساير خسارات قانونى در حق محكوم له مجتبى كارخانه ، فاطمه ، مريم ، خديجه 
، خانم ، مسعود ، رقيه همگى كارخانه  گلستان خزايى و مبلغ 10/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق 
دولت با توجه به معرفى يك قطعه زمين واقع در پشت مدرسه طالقانى (سر اصيل) به مساحت 1 هكتار اراضى 
حسن آباد داراى سند به ارزش كل به ارزش 1/500/000/000 ريال به قيمت پايه فوق از سوى محكوم له 
بابت تسويه قسمتى از ديون به شرح فوق و قيمت پايه مورد ارزيابى در اجراى مواد 114و 118 و 137 و139 
قانون اجراى احكام مدنى به شرح ذيل مبادرت به صدور آگهى مزايده و قيمت كه مزايده از آن شروع مى شود 
به شــرح ذيل نموده اســت.  تاريــخ و محل مزايده در اجراى مــواد 1 و 115 و 117 و119 قانون اجراى احكام 
مدنى تاريخ 97/6/4 ساعت 11/00 صبح در اجراى احكام دادگسترى اعالم مى گردد بديهى است اموال مورد 
مزايده به كســى تعلق مى گيرد كه بيشــترين قيمت را پيشــنهاد داده باشــد قيمت بايد با توجه به كارشناسى 
امــوال فــوق بيش از 1/500/000/000 ريال باشــد در ضمن متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند ظرف 
مــدت پنج روز قبل ازتاريخ مزايده از اموال بازديد نمايند برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فى المجلس طى 

فيشى به حساب دادگسترى و مابقى را ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد. م الف/7/263
مدير اجراى احكام شعبه 2 حقوقى كنگاور

اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم: على حسن سليمانى مقدم فرزند رحيم به نشانى كرمانشاه شهرستان 
كنــگاور شــهر كنــگاور خ مصطفى خمينى روبــروى كوى شــهيد محمد مراد ســليمانى نژاد- مشــخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم: رضا نقدى فرزند نوراله – محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
1397050000244636 مورخــه 97/4/24 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609978370700877 محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و خســارت 
تاخيــر تاديه مطابق شــاخص تورم بانــك مركزى حداكثر تا مبلغ يازده ميليون ريــال و مبلغ 1/812/500 ريال 
بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 2875000 ريال نيم عشــر دولتى. محكوم عليه مكلف 
است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا 
مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
بــه مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8و3 قانــون نحوه اجراى 
محكوميــت مالى 1394) 4- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، 
حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون 
نحــوه اجــراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى بــه هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل 
نصــف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394) 6- چنانچه 
صــورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط بــه موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 

1394). م الف/7/262
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى مجتبى غزنوى پور فرزند مرتضى مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970299 به اتهام كالهبردارى 
جهت دفاع از خود و شــركت در جلسه رســيدگى تاريخ 97/6/20 ساعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى 
دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م 

الف/12/1000
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در اجراى ماده 616 آيين دادرســى كيفرى دادگاههاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 آقاى جواد 
طاهرى فرزند ... در پرونده كالســه 9309988317700784//ش2 بــه اتهام در معرض فروش قرار دادن 
19 كيلوگرم و نهصد و ده گرم ترياك تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ مى گردد كه در وقت 
رســيدگى 1397/7/9 ســاعت 10 صبح با در دســت داشتن كارت ملى و شــماره پرونده مذكور خود در موعد 
مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شما 

اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/1002
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب سال 
1392 گل صنم شيرزادى فرزند ابراهيم در پرونده كالسه 9709988317900195 به اتهام ورود 24 حبه 
قــرص متــادون 40 ميلى گرمى و حمل و نگهــدارى 30 حبه قرص كلونازپام بدون مجــوز به داخل زندان تحت 
تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 1397/7/4 ســاعت 8/30 صبح با در دســت 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً 

اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1007
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 344 قانون آئين دادرســى كيفــرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امــور كيفرى مصوب 
ســال 1392 آقــاى وحيــد بريموندى فرزند كرمرضــا در پرونــده كالســه 9609988321400364 به اتهام 
عرضه  و نگهدارى 200 ســى ســى متادون تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
1397/7/4 ســاعت 8/00 صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه 

معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1010
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى عزت زارعى فرزند كريم
شــاكى آب منطقه اى كرمانشــاه دادخواســتى عليه متهم عزت زارعى فرزندى كريم به اتهام برداشــت و 
اســتفاده غيرمجاز از آب كانال متهمى به رودخانه قره ســو به وســيله موتور تلمبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9709988404800073 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى 
ســابق) ثبت ووقت رســيدگى مورخ 1397/7/7 ساعت 10/00 تعيين كه حســب دستور 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

متن آگهى طالق
آقاى هاشم دشتى تبار به نشانى مجهول المكان نظر به اينكه حكم طالق شماره 9709978311600092 
-97/1/28 پرونده كالســه 9609988311600954 بين شــما و فريبا دشــتى تبار قطعى گرديده در اجراى 
دســتور رياست شــعبه 6 دادگاه و تبصره ماده 35 قانون حمايت خانواده به شــماره اخطار مى گردد حداكثر ده 
روز پس از نشر اين آگهى به آدرس كرمانشاه بلوار ارشاد 4راه آتش نشانى دفتر طالق 36 مراجعه نمائيد.در 

صورت عدم حضور مطابق برابر مقررات ثبت مى گردد.
سردفتر طالق 36 كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك شــماره 1/6277 اصلى بخش 3 ثبتى شــاهرود در صفحه 53 دفتر 136 
ذيل شــماره 16510 به شــماره دفتر الكترونيكــى 139421029010000405 به نام ســيد ابوالفضل مير 
آقائى ثبت و ســند صادر و تســليم گرديده ســپس نامبرده برابر استشــهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به 
علت جابجايى را نموده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را دارد لذا برابر تبصره يك ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور سند 
مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف 
مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپى سند 

895820ج93 مى باشد. تاريخ انتشار 97/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى اخطاريه
اخطــار شــونده: جواد جوهرى فرزند حســينعلى- موضوع اخطــار: در اجراى دادنامه شــماره 970216-

1397/3/19 صــادره از شــعبه هشــتم دادگســترى آبــادان شــما محكوم به طالق همســر خود خانــم حليمه 
زايربغالنيــان فرزنــد جعفر ميباشــيد لطفا ظرف مــدت ده روز از رويت اين اخطاريه جهت اجــراى صيغه طالق و 

امضاى سند به اين دفتر مراجعه نمائيد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/1/308
سردفتر ازدواج 75 و طالق 111 آبادان- آلبوغبيش

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى مســلم رهنوردى داراى شناســنامه شماره 4 به شرح دادخواســت به كالسه 970161 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عزيز رهنوردى به شــماره شناسنامه 
20 در تاريــخ 1397/3/5 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- گلناز بادپر فرزند جمشيد ت ت 1334 ش ش 212 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- مسلم 
رهنــوردى فرزنــد عزيز ت ت 1363 ش ش 4 صادره از بويراحمد پســر متوفــى 3- مصيب محبى نژاد فرزند 
عزيز ت ت 1355 ش ش 3309 صادره از بويراحمد پسر متوفى 4- موسى رهنوردى فرزند عزيز ت ت 1365 
ش ش 27 صادره از بويراحمد پســر متوفى 5- ســمنبر جمتود فرزند عزيز ت ت 1346 ش ش 445 صادره 
از بويراحمــد دختر متوفى 6- مازينب جمتــود فرزند عزيز ت ت 1334 ش ش 193 صادره از بويراحمد دختر 
متوفــى  7- نازعنبــر جمتود فرزند عزيز ت ت 1350 ش ش 446 صــادره از بويراحمد دختر متوفى  8- منظر 
جمتــود فرزنــد عزيز ت ت 1350 ش ش 258 صادره از بويراحمد دختــر متوفى 9- عذرى جمتود فرزند عزيز 
ت ت 1333 ش ش 192 صــادره از بويراحمــد دختر متوفى  10- آذر محبى نژاد فرزند عزيز ت ت 1344 ش 
ش 444 صادره از بويراحمد دختر متوفى 11- مهرناز رهنوردى فرزند عزيز ت ت 1359 ش ش 420 صادره 
از بويراحمد دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى يوســف نوشيروانى داراى شناسنامه شــماره 3650038201 بشرح دادخواست به كالسه 76/97 
از اين شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان گل نســاء بلوچ زاده 
بشناســنامه 5259788451 در تاريــخ 1397/3/27 اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد نوشيروانى به ش ملى 5250482279 فرزند متوفى 2- يوسف 
نوشيروانى فرزند اسحق به ش ملى 3650038201 همسر متوفى 3- شمس خاتون بلوچ زاده فرزند كمال به 
ش ملى 5258722686 مادر متوفى 4- نظر محمد بلوچ زاده فرزند يارمحمد به ش ملى 5258722724 پدر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.م الف/75
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم هاجر كدخدائى داراى شناســنامه شماره 5259551672 بشــرح دادخواست به كالسه 75/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان چراغ كدخدائى بشناسنامه 
5259550862 در تاريــخ 1397/4/20 اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفته ورثه حيــن الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به 1- مرتضى كدخدائى بــه ش ملــى 7760006365 -2- احمدكدخدائى به ش ملى 
5250571141-  3- محمــد كدخدائــى بــه ش ملــى 5250571131  -4- ســارا كدخدائى به شــماره ملى 
5250453120 فرزندان متوفى 5- هاجر كدخدائى فرزند جواد به ش ملى 5259551672 همســر متوفى 
6- حدا رئيسى فرزند مرادك به ش ملى 5258917517 مادر متوفى 7- شنبه كدخدائى فرزند حمزه به ش 
ملى 5259433051 پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى 
مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف ك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/74
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت هوشنگ صفرى سروك فرزند حسنعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالسه 9709987430500352 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان حاج حســنعلى صفرى ســروك در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/3/28 بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- پروين صفرى سروك فرزند حسنعلى به ش ش 495 
فرزنــد متوفى 2- آفرين صفرى ســروك فرزند حســنعلى بــه ش ش 2365 فرزند متوفــى 3- مژگان صفرى 
سروك فرزند حسنعلى به ش ش 3854 فرزند متوفى 4- افسر صفرى سروك فرزند حسنعلى به ش ش 772 
فرزند متوفى 5- هوشــنگ صفرى ســروك فرزند حســنعلى به ش ش 1 فرزند متوفى 6- نواب صفرى سروك 
فرزند حسنعلى به ش ش 5 فرزند متوفى 7- مجتبى صفرى سروك فرزند حسنعلى به ش ش 1 فرزند متوفى 
8- جان افروز نيك نام حميد آباد فرزند حسن به ش ش 121 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

دادنامه
خواهان خانم معصومه بامرى فرزند محمد به نشــانى استان سيستان و بلوچستان ، شهرستان زهك شهر 
زهك روستاى خمك انتهاى كوچه سعدى ، خوانده: آقاى عليجان سراوانى فرزند رضا به نشانى ، خواسته: طالق 
به درخواســت زوجه ، به تاريخ 1397/4/13 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگســترى شهرســتان زهك بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده و ادله موجود در ان ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال و تكيه بر شــرف و وجدان بشــرح ذيل مبادرت به انشــاء راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص دعواى 
خانم معصومه بامرى فرزند محمد به طرفيت آقاى على جان ســراوانى فرزند رضا به خواســته صدور حكم طالق 
به لحاظ وقوع زوجه در عسر و حرج غيرقابل تحمل ، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده از جمله فتوكپى مصدق 
نكاحيه رســمى به شــماره 355992 صادره از دفتر رســمى ثبت ازدواج شماره 10 حوزه ثبت زابل وجود علقه 
زوجيت بين طرفين به سبب عقد نكاح دائم محرز است و اما در خصوص خواسته خواهان در شرح دادخواست 
و جلســات دادرســى مضبوط در پرونده اظهار داشته بعد از يك سال از شــروع زندگى مشترك خوانده بنده را 
رها و به مكان نامعلومى رفته و تلفنى به بنده اعالم نموده ديگر با تو زندگى نمى كنم و االن مدت 4 سال است 
بنده را بالتكليف رها نموده است لذا با توجه به مراتب تقاضاى صدور حكم به شرح خواسته را نموده است كه 
در جهت اثبات ادعاى خود به شــهادت شهود تمسك جســته كه شهود متفقا اظهارات وى را تاييد و بيان داشته 
اند خوانده مدت مديدى هســت وى را بالتكليف رها نموده اســت و رفته دادگاه حســب تكليف قانونى موضوع 
را به داورى ارجاع كه داوران زوجين پس از برگزارى جلســات نهايتاً بدين شــرح اعالم نظر نموده كه با توجه به 
اينكه زوج مدت 4 ســال هســت زوجه را بالتكليف رها نموده اســت و در اين مدت هيچ رجوعى نداشــته صالح 
زوجين را در جدايى دانسته لذا با توجه به مراتب ياد شده و به استناد مواد 1215و 1316و 1323و 1321و 
1318و 1317و 1324 قانون مدنى ادعاى خواهان را ثابت تشــخيص و مســتندا به تبصره الحاقى ماده 1130 
قانون مدنى دوام زوجيت طرفين را موجب وقوع خواهان درعسر و حرج شديد و غير قابل تحمل مى دارند لذا 
بر اســاس ماده مزبور و نظر به قائده فقهى الضرر و الضرار فى االســالم و قاعده نفى حرج و اينكه شــارع حكيم 
تكليف به مااليطان نمى فرمايد و به موجب آيه شــريفه 78 ســوره مباركه حج و با عنايت به صدور ماده 1130 
قانون مدنى و ماده 42 قانون خانواده مصوب 1391 و آئين نامه اجرايى آن خوانده را به مطلقه نمودن خواهان 
محكوم مى نمايد طرفين مى توانند به يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و پس از وقوع طالق واقعه مزبور 
را رســما به ثبت برســانند چنانچه زوج از حضور در دفترخانه اســتنكاف نمود ســردفتر طالق مربوطه از طرف 
اينجانب نمايندگى دارد تا نســبت به اجراى صيغه طالق اقدام نمايد. نوع طالق بائن مى باشــد و عده اين طالق 
سه ماه مى باشد در خصوص حق و حقوقات مالى ناشى از زوجيت خواهان اعالم نموده بنده تمام حق و حقوقات 
مالى ناشى از زوجيت منجمله كل مهريه به تعداد 114 قطعه سكه طال و نفقه و اجرت المثل را به خوانده بذل و 
نمى خواهم و اظهار داشته جهيزيه ام نزد خودم مى باشد و فرزند مشترك نيز ندارند راى صادره غيابى و ظرف 
مــدت 20 روز پــس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در هميــن دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 
روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر مركز اســتان سيســتان و بلوچستان و متعاقب آن ظرف مدت 

20 روز ديگر قابل فرجام خواهى در ديوان عالى كشور مى باشد. م الف/518 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان زهك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان هانى دهى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه 2 فقره چك به مبلغ يكصد ميليون 
ريال به عالوه كليه خســارات و غيره به طرفيت قادر عليزاده  به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه 
پس از ارجاع به شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 447/97 ثبت و براى تاريخ 97/7/23 ساعت 
4عصر وقت رســيدگى تعيين گرديــده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بــوده لذا به تجويز ماده 73 
قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبــرده 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 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان هانى دهى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه فاكتور به مبلغ شــانزده ميليون و 
دويســت و شش هزار و ششصد تومان به طرفيت قادر عليزاده  به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم 
كه پس از ارجاع به شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 516/97 ثبت و براى تاريخ 97/6/21 
ساعت 17/45 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 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 3 شوراى حل اختالف كاشان

اجراييه
ش پ:960568 محكوم له: على ابراهيمى ف حســين محكوم عليه:حميد اســماعيلى ف اسماعيل محكوم 
به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9709971210300048 
محكــوم عليــه محكوم اســت به فك و جداســازى پالك به شــماره 877-72ط55 و پرداخــت 218000هزينه 

دادرسى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر در حق دولت.م/الف
رييس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى آمل-عيسى رضوانى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمدرضا نقدى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شده شــماره 4559 مورخ 97/4/26 
دفتر اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى مى باشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 20 فرعى از 3989 
اصلى واقع در بخش يك بروجرد ذيل ثبت 20655 صفحه 8 دفتر 127 به سند شماره 85856 بنام مشاراليه 
ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و برابر اسناد رهنى 62309-66/5/27 و 72/10/14-73108 
و 97631-85/8/30 دفتر 9 بروجرد نزد بانك ملت و بانك مسكن و صندوق مهر امام رضا در رهن قرار دارد 
بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشــر اگهى بمدت 10 روز به اين اداره تســليم نمايد در غير اينصورت 
پس از انقضا مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان 

خرم پالك 165- تاريخ انتشار 97/5/7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده اجرايــى كالســه 960249 ايــن اجــرا و بــه موجــب دادنامــه 9309971942101375-
93/10/27 و شــماره 9509971942100751 – 95/7/1 شــعبه اول دادگاه حقوقــى رامســر و دادنامــه 
شــماره 940997516901099-94/8/19 شــعبه 16 دادگاه تجديدنظــر مازندران دســتور فروش ماترك 
مــوروث طرفين پرونده (مرحوم عباس قانعى)صادر گرديده و پس از ثبت در اجراى احكام مدنى رامســر جهت 
ارزيابى امالك قرار ارجاع امر به كارشناســى صادر و كارشــناس منتخب دادگاه قيمت را به صورت جداگانه1- 
شــش دانگ يــك قطعه زمين محصور با ديوار بلوكى ســيمانى واقع در رامســر كمربندى بعــد از ايران خودرو 
بــه ميزان يك ميلياردوچهارصدوشــانزده ميليــون تومان2-يك قطعــه زمين به مســاحت 448 مترمربع واقع 
در رامســر كمربنــدى بخش 5 ثبت رامســر كوچه شــمالى 20 انتهاى كوچــه داراى كاربرى مســكونى به ميزان 
ســيصدوپنجاه و هشت ميليون و چهارصدهزارتومان3-شــش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 478 مترمربع 
قطعــه 12 تفكيكــى داراى پــالك 1031 فرعى مجزى شــده از 472 فرعــى از 31 اصلى در قريــه نارنج بن به 
ميــزان سيصدوهشــتادودوميليون و چهارصدهزارتومان4-يك قطعه زمين مشــتمل بر بنــاى احداثى دوطبقه 
محصــور با ديوار بلوكى و ســيمانى قطعــه دوم تفكيكى از پالك ثبتى 1160 فرعــى از 625 فرعى از 31 اصلى 
به ميزان ششــصدوهفتادودوميليون تومان ارزيابى نموده و ارزش كل ماترك موروث اصحاب دعوى به ميزان 
دوميلياردوهشتصدوبيســت و هشــت ميليون و هشــتصدهزارتومان برآورد نموده است.نظريه كارشناسى به 
طرفين پرونده ابالغ گرديده و دو تن از اصحاب دعوى به نام هاى مهين و شــهين هردو قانعى نســبت به نظريه 
كارشناســى نسبت به قطعه سوم اعتراض نمودند جهت ارزيابى مجدد قطعه مذكور قرار ارجاع امربه هيأت سه 
نفره كارشناســى ارجاع و هيأت ســه نفره كارشناسى قيمت قطعه سوم را چهارصدوپنجاه ميليون تومان ارزيابى 
نموده اســت و نســبت به  نظريه كارشناســى اعتراض به عمل نيامده ســپس وكيل محكوم له طى اليحه شماره 
1396047001253418-96/11/23 تقاضاى مزايده نموده اســت على هذا در اجراى مبحث اول از فصل 
ســوم قانون اجراى احكام مدنى امالك فوق الذكر در روز پنج شــنبه 97/6/1 از ساعت 10 تا 11 ظهر در دفتر 
اجراى احكام مدنى رامسر از طريق مزايده به فروش ميرسد لذا خريدران مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده 
از امالك موردمزايده بازديد و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسرحاضر شوند.ضمنا 
خريداران مى بايستى جهت حضور در جلسه مزايده ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى 

واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

دادنامه
پرونده:9609981922400194 ددنامه:9609971920801002 شاكى:ايرج حيدرى ف احسان اله 
متهم:محمد تقوى ف حســين ((رأى دادگاه)):برابر كيفرخواست صادره محمد نقوى ف حسين كه مجهول المكان 
مى باشــد متهم اســت به خيانت در امانت نســبت به هفت فقره چك بانك اقتصادنوين به مشــخصات1-چك 
شماره 63861559 به مبلغ شصت ميليون ريال مورخ 93/5/20  2-چك شماره 63861567 به بملغ شصت 
ميليون ريال مورخ 93/5/20  3-چك شماره 63851562 چهل و پنج ميليون ريال مورخ 93/5/15   4-چك 
شــماره 62573374 شــصت ميليون ريال مــورخ 93/4/23   5-چك شــماره 63861557 شــصت ميليون 
ريال مورخ 93/6/20   6-چك شــماره 62573396 شــصت ميليون ريال مورخ 93/4/23   7-چك شــماره 
63861558 شــصت ميليون ريال مورخ 93/6/10 ماحصل اظهارات شاكى از اين قرار است كه اين آقا براى 
ماذغال مى آورد و ما بسته بندى مى كرديم و مى فروختيم سپس تقاضا كرد چون دسته چك ندارد براى او چك 
بدهم تا خودش جاى چك ها را پر نمايد . چك هاى زيادى از اين بابت به او دادم و پاس مى كرد تا اين كه پس 
از مدتى با يكى از كارگران خودم مشكل پيدا كردم متهم از من خواست تا از شكايتم از او صرف نظر نموده و به 
سر كار برگردد وقتى قبول نكردم گفت چك هايى كه به من امانت دادى اقدام مى كنم و حاال چك هاى اعالمى 
را اقدام كرده است حاليه صرف نظر از عدم دستيابى به متهم با عنايت به آراى صادره در خصوص مطالبه وجه 
چك ها ، محتويات پرونده و على الخصوص مفاد متن دســت نويس ارائه شــده از ســوى شاكى(برگ شماره 10 
پرونده) پرينت حســاب شــاكى كه داللت بر ســابقه رد و بدل نمودن چك داردكه ظاهرا آقاى تقوى پاس كرده 
است(ادعاى شاكى)و عدم دستيابى به متهم و اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى دادگاه اتهام را نسبت 
به شماره چك هاى 9262573364-93/2/9 به مبلغ 50000000 ريال و 9262573373-93/2/25 به 
مبلغ 60000000 ريال و 9262573374-93/3/25 به مبلغ 60000000 ريال جملگى عهده بانك اقتصاد 
نوين وارد تشــخيص و با انطباق آن با ماده 674 قانون مجازات اســالمى مشــاراليه را به تحمل يك ســال حبس 
تعزيــرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز قابل واخواهــى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 
بيســت روز قابل اعتراض در تجديدنظر ســارى مى باشد ليكن در ساير موارد به لحاظ فقدان دليل اثباتى حكم 

بر برائت متهم صادر و اعالم مى نمايد.م/الف23/97
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 تنكابن-امير احدى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
در پرونده كالســه 98/96/ش ح 1 محكوم عليه سيد سجاد ميرســيدنژاد ف هادى برابردادنامه 219-
96/4/21 محكوم گرديده به رأى(محكوم به) پرداخت 8,400,000 ريال اصل خواســته و 310,000 ريال از 
جهت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 957896-94/10/20 تا اجراى كامل حكم و رأى صادره 
غيابى است درحق محكوم له و نيز پرداخت 4201000 ريال  نيم عشر دولت كه باتوجه به مجهول المكان بودن 
محكوم عليه مفاد اجراييه در يك نوبت به صورت نشر آگهى به استناد مواد 9و118و119 قانون اجراى احكام 
مدنى انتشار و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود مگر اين كه محكوم عليه هم كتبا محل اقامت 

خود را به قسمت اجرا اطالع دهد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد-احمد عباسى

دادنامه
پرونــده:12/96/840 دادنامــه:49-97/2/18 خواهان:مريــم تقوى پور ف تقى با وكالت ســيد مهدى 
ميرعيســايى خوانده:ســيدعليرضا علوى –مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى مريم تقوى پور 
ف تقى با وكالت ســيد مهد ميرعيســايى ف ســيدرضا به طرفيت ســيد عليرضا علوى ف سيدشعبان به خواسته 
محكوميــت خوانــده به پرداخت 70,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه به 
اســتناد يك فقره چك به شــماره 9511/658662-12-96/7/17 به مبلغ فوق عهده بانك ملى ايران شعبه 
خ معلم سارى با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك باتوجه به وجود اصل 
چك مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ 
وقت دادرســى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك 
ها ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را 
وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به خواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 
و مــواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چــك مصوب 1376 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 70,000,000 ريال اصل خواسته و 1,020,000 
ريال هزينه دادرســى و 2,520,000 ريال حق الوكاله وكيل و تعرفههزينه نشــر آگهى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ســاالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در 
حــق خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

ویژه گروه فرادید  تش��دید گ�زارش  ب��ا  همزم��ان 
سرکوب گری های آل خلیفه، و بازداشت و اخراج صدها 
بحرینی س��ازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر از 
اقدام دولت بحرین در س��لب تابعیت صدها شهروند 
این کشور از سال ۲۰۱۲ تا کنون، بشدت انتقاد کرد.

»اریک گولدستون« مدیر بخش غرب آسیا در 
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود ضمن 
انتقاد از افزایش روند سلب تابعیت شهروند بحرینی 
تأکید کرد: »بحرین مصمم اس��ت تا رتبه نخس��ت 
س��لب تابعیت در میان کشورهای منطقه را کسب 
کن��د.« گولدس��تون می گوید که مقام��ات بحرین 
مدعی اند، س��لب تابعیت ها مرتب��ط با امنیت دولت 
است در حالی که در حقیقت بسیاری از مردم تنها 

به دلیل اعتراضات  مسالمت آمیز مجازات می شوند.
طبق گزارش ش��بکه الجزیره، سازمان مذکور 

در گزارش خود با اس��تناد ب��ه آمار مرکز حقوق و 
دموکراسی بحرین اعالم کرد که از سال ۲۰۱۲ تا 
کنون شمار فعاالن حقوقی، سیاسی، روزنامه نگاران 
و علمای دینی که تا کنون سلب تابعیت شده اند به 
۷۳۸ نفر رسیده است. بنابر این گزارش، مسئوالن 
بحرین پس از محاکمه ناعادالنه تعدادی از فعاالن 
حقوقی این کشور آنها را زندانی یا تبعید کرده اند.

دولت بحرین در چند سال گذشته در راستای 
س��رکوب مردم معترض این کشور شمار زیادی از 
جمله روحانیون را زندانی کرده اس��ت که ش��یخ 

»علی س��لمان« دبیرکل جمعیت ملی - اس��المی 
الوف��اق از جمل��ه آنهاس��ت و عالوه ب��ر آن دولت 
بحرین تابعیت تعداد زیادی از زندانیان سیاس��ی و 
روحانیون شیعه از جمله آیت اهلل عیسی قاسم رهبر 

معنوی انقالب این کشور را سلب کرده است. 
خبر دیگر آنکه شیعیان بحرین با اقدام وزارت 
دادگستری رژیم آل خلیفه در معرفی خطیب برای 
مس��جد جامع الدراز که آیت اهلل عیسی قاسم رهبر 
نهضت اس��المی بحرین پیش از ای��ن در آن امام 

جماعت بود، مخالفت کردند.

پای��گاه خب��ری م��راه البحرین گ��زارش داد: 
ساکنان منطقه الدراز بحرین ضمن اعالم مخالفت 
با اقدام وزارت دادگس��تری این کش��ور در معرفی 
خطیب مس��جد جامع الدراز )بزرگترین مس��جد 
جامع بحرین(، خواس��تار جلوگیری از دخالت این 

وزارتخانه در مسائل دینی شیعیان شدند. 
خبر ه��ا از اقدام خالد بن عل��ی آل خلیفه وزیر 
دادگستری بحرین در معرفی خطیب مسجد جامع 
ال��دراز پیش از اجازه برگ��زاری مجدد نماز در این 
مسجد خبر می دهد که آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
دو س��ال پیش در آن به اقامه نم��از می پرداخت. 
س��اکنان الدراز در بیانیه ای اع��الم کردند: اگر چه 
کمت��ر از یک ماه پی��ش محاصره منطق��ه الدارز 
پس از دو س��ال یافت، اما مقامات رس��می بحرین 
همچن��ان از برگزاری نماز جمع��ه در این منطقه 

جلوگیری می کنند و آن را ممنوع اعالم کرده اند.

در این بیانیه آمده است: نماز جمعه یک فریضه 
کامال دینی است و هیچ ارگان یا شخصی حق دخالت 
در این زمینه و تعیین ش��یوه، روش و یا ملزومات آن 
و اینکه چه کسی در آن نماز بخواند و چه کسی امام 
جماعت آن شود را ندارد. آنچه مقامات بحرین انجام 
می دهند، مصادره آشکار حق برگزاری مراسمات دینی 
از طریق تالش برای اعمال یک رویکرد خاص اس��ت 

که به طور مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. 
اهالی ال��دراز گفتند: »نم��از جمعه این هفته 
برای ص��د وهجدهمین بار ب��ه بهانه های مختلف 
اقامه نش��د و این چیزی اس��ت که هیچ دینی آن 
را تایی��د نمی کن��د و هیچ ش��ریعتی راضی به آن 
نمی ش��ود و هیچ قانونی آن را تایید نمی کند. الزم 
به ذک��ر در ماه ه��ای اخیر رژیم بحری��ن در ابعاد 
گسترده ای به س��رکوب و کشتار مردم پرداخته و 

بسیاری را از کشور اخراج کرده است. 

 هشدار دیده بان حقوق بشر
درباره سلب تابعیت بحرینی ها


