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رویکرد جمهوری اسللامی ایران درخصوص  مسللائل سیاسللی، دینی و حضللور فعال در ت��اریخن�گار
منطقلله و نوع ارتباط با کشللورهای هم نوع از نظللر دین، زبان و 
سیاسللت، در این 34 سال گذشللته، حاکی از آن است که ایران 
همیشلله بلله دنبال برقراری اتحاد میان کشللورهای مسلللمان و 
ایسللتادگی در مقابل بلوک غرب و شللرق سللابق و کشللورهای 
اسللتکباری امروز بوده است. درخصوص بحث نوع ارتباط ایران با 
کشللورهای همسللایه، به خصوص با کشللورهای عرب، که به هر 
حال به دلیل دین مشللترک هم خوانی ها و اشتراکات زیادی نیز 

با هم داریم، در قبل و بعد از انقاب، کامًا متفاوت بوده است.
رژیللم پهلوی در بسللیاری مللوارد، کامًا همسللو و در واقع 
همکار با کشورهای همسایه، به خصوص عربستان سعودی بود و 
طبیعتاً مهم ترین دلیلی که این اشللتراک و همسویی را به دنبال 
داشللته، نوع ارتباط با آمریکا به عنوان ارباب این دو کشللور بوده 
اسللت. عربسللتان به خصوص در قبل از انقاب، همیشلله مشی 
محافظلله کاری درپیش می گرفت و تا حد امللکان، از مداخله در 
مسللائلی که موجب آسللیب پذیری به منافع و به خصوص منابع 
مالی اش می شد جلوگیری می کرد. شاید این به خاطر نوع درآمد 
این کشور یا بهتر است گفته شود به خاطر تک محصولی بودن و 

ارتباط مستقیم نفت با بازار جهانی باشد.
با این حال، پس از پیروزی انقاب اسللامی در بهمن 56 و 
تغییر نوع سیاسللت داخلی و خارجی جمهوری اسامی ایران در 
منطقه و سللایر کشللورهای جهان و جدایللی از بلوک های قدرت 
غرب و شرق و در واقع قرار گرفتن در مقابل آن ها، نوع ارتباط و 
برخورد کشورهای همسایه با جمهوری اسامی کامًا تغییر کرد. 
کشللورهای منطقه، به جای قرار گرفتللن در کنار هم و مقابله با 
کشللورهای مستبد و مستکبر، دقیقاً در مقابل جمهوری اسامی 
قرار گرفتند و همسللو با کشللورهای غربی، درصدد ضربه زدن و 

نابودی جمهوری اسامی بودند.
حضرت امام خمینی، به عنوان رهبر کبیر انقاب اسللامی، از 
بدو پیروزی انقاب، خط مشی و سیاست کشور را کامًا و صریحاً 
مشللخص کردند و برقراری اسللام ناب و راسللتین و تاش برای 
گسترش عدالت و برابری را هدف اصلی خود قرار دادند. عربستان 
سللعودی، به عنوان بزرگ ترین کشور عربی در منطقه و سرزمینی 
که اسام از آنجا منتشر شده است، دقیقاً در نقطه ی مقابل این نوع 
سیاست و رفتار قرار گرفت. البته ناگفته نماند که اختاف عربستان 
با جمهوری اسامی، به پیروزی انقاب و تغییر خط مشی منتهی 
نمی شود، بلکه به یکی دو قرن قبل و به زمان غلبه ی کامل آل سعود 
بر سرزمین عربسللتان و در دست گرفتن زمام قدرت عربستان به 
وسیله ی وهابیت بازمی گردد. از آنجا که مهم ترین دشمن وهابیت، 
شیعیان و به خصوص شللیعیان دوازده امامی بودند، طبیعتاً روابط 

ایران و عربستان همواره مسالمت آمیز نبوده است.
در واقللع اگرچه اختاف ایران و عربسللتان تا قبل از پیروزی 
انقاب اسللامی فقط بر سللر دشللمنی ها و هتاکی های وهابیون 
عربسللتان نسبت به شیعیان بوده است، اما به دلیل یک سو بودن 
نگرش سیاسللی، زیاد به چشللم نمی آمد؛ ولی در بعد از پیروزی 
انقاب و گفتمان اسللام راسللتین حضرت امام، این تقابل بیشتر 
نیز شد. عربستان از همان بدو انقاب، دشمنی خود را با انقاب و 
جمهوری اسامی کامًا آشکار کرد و در زمان جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران، از هیچ تاشللی برای ضربلله زدن به ایران دریغ نکرد. 
در این مدت، عربستان سعودی که وهابیون به عنوان رهبران آن 
حکومت می کردند، از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران استفاده 
می کرد. می توان از ماجرای کشللتار زائرین ایران در خانه ی خدا، 
که در سللال 1366 اتفاق افتاد، به عنوان یکی از تلخ ترین و البته 

کثیف ترین اقدامات عربستان در مورد ایران اشاره کرد.
روز نهللم مرداد 1366، هم زمان با ششللم ذی الحجه سللال 
1407، هنگامی که زائران خانه ی خدا مراسللم برائت از مشرکین 
را برپا می کردند، با حمله ی وحشللیانه ی عمال عربسللتان رو به رو 
شدند و جمعی از زائرین، که از کشورهای مختلف در این مراسم 

حضور داشتند، شهید و مجروح شدند.
در ایللن روز، زائرین بعد از راهپیمایی که به موجب برائت از 
مشللرکین شللکل گرفت و در آن، پیام تاریخی حضرت امام نیز 
قرائت شللد، بللرای اقامه ی نماز مغرب، راهی حرم شللدند که در 
راه، با حمله  ی عاملین عربسللتان سللعودی مواجه شدند. نکته  ی 
جالب توجه درخصوص حمله ی نظامیان عربسللتان سعودی این 
اسللت که حتی کوچک ترین تذکری نیز از سوی نیروهای پلیس 
عربسللتان به زائرین داده نشد و آن ها بدون هیچ تعللی، حمله ی 

خود را به روش های مختلف انجام دادند.
سللعودی ها در آغاز، با ریختن آب داغ بر سر زائرین، موجب 
هراس و سللردرگمی زائرین شللدند. حمات به تدریج خشن تر و 
گسترده تر شد. از باالی پشت بام، با پرت کردن تکه آجر، تکه سنگ 

و آهن بر سللر زائرین، آن ها را مجروح کردند. گروهی از نیروهای 
وهابللی با باتللوم به جان زائرین افتادنللد و در نهایت، گروهی نیز 
با شلللیک به سللمت زائرین موجب شللهادت 402 نفر و زخمی 
شدن 649 تن شدند که 275 نفر از این افراد ایرانی بودند. البته 
این آماری اسللت که وزارت کشور عربسللتان اعام کرده است و 
مشللخص نیست که تعداد واقعی شللهدای این واقعه چقدر بوده 
اسللت. چند نکته ی بسللیار مهم درخصوص این اتفاق بسیار تلخ 

وجود دارد که بیش از پیش این واقعه را تکان دهنده می نماید.
یکی اینکه سرزمین مکه نه تنها در دوره ی اسام، بلکه در میان 
سنت پیش از اسام و در میان اعراب جاهلی نیز مکانی مقدس بوده 
و ریختن خون در آنجا حرام است و نمی توان نمونه ای را پیدا کرد 
که در زمان جاهلیت در این مکان خونی ریخته شده باشد. طبیعتاً 
وجود خانه ی خدا، به عنوان نماد اتحاد و وحدت مسلللمانان و نیز 
مکانی که دین اسام از آنجا گسترش پیدا کرده است، اهمیت این 
مکان را چندین برابر می کند. با کمی تأمل در این خصوص، به این 
نکته پی می بریم که وهابیت نه تنها نشللانی از اسللام ندارد، بلکه 

نشانی از انسانیت نیز در این ایدئولوژی نمی توان دید.
نکته ی تأسف برانگیز دیگر اینکه بسیاری از شهدای این واقعه 
در روزهای بعد به شللهادت رسیدند. پس از حمله ی وحشیانه ی 
عاملین وهابیت به زائرین، بسللیاری از کسللانی که جان سالم به 
در برده بودند، شللروع به انتقال مجروحان به بیمارستان کردند، 
ولی متأسللفانه نیروهای امنیتی آمبوالنس های حامل مجروحان 

را مورد حمله قرار دادند و گروهی نیز در مسللیر بیمارسللتان به 
شللهادت رسللیدند و برخی دیگر پس از انتقال به بیمارستان، به 
دلیل ممانعت نیروهای امنیتی از ارسللال دارو به بیمارسللتان یا 
جلوگیری از درمان بیماران به وسللیله ی پزشکان، پس از تحمل 

رنج فراوان، به شهادت رسیدند.
بدتللر از هملله ی این ها دروغگویللی آل سللعود در مورد این 
فاجعه ی خونین بود که بیشتر از همه ی این موارد متأثر کننده و 
ناراحت کننده بود. در بیانیه ای رسللمی که از سوی وزارت کشور 
عربسللتان در هشتم ذی الحجه منتشر شد، عنوان شد که حجاج 
شللرکت کننده در راهپیمایی برائت از مشللرکین، با ایجاد اخال 
در مراسللم حللج، امنیت و نظللم را از بین بردند و با در دسللت 
داشتن چوب، سنگ و چاقو، به طرف مسجدالحرام هجوم آوردند 
و مأموران برای جلوگیری از هرج ومرج وارد شدند که در این راه، 

تعدادی از زائرین نیز در زیر دست وپا مجروح و کشته شدند.
همچنین در این گزارش آمده است که هیچ گونه تیراندازی 
از سللوی نیروهای امنیتی صورت نگرفته است. ناگفته نماند که 
دولت سللعودی از پذیرش هیئت تحقیق اعزامی دولت جمهوری 
اسامی ایران جلوگیری نمود و تا مدت ها از تحویل اجساد حجاج 

ایرانی و انتقال مجروحان خودداری کرد.
اما با بررسی های بیشتر مشخص شد که این حرکت از سوی 
عربسللتان برای ضربه زدن به ایران، از پیش طراحی شده بود. در 

این مورد، به بیان چند مورد اکتفا می کنیم:

1- در روز هشللتم مللرداد، یعنی یک روز قبللل از این ماجرا، 
بیمارستان ها و سازمان های بهداشتی عربستان اعام کردند که هیچ 

مراجعه کننده ی ایرانی را در روز ششم ماه ذی الحجه نمی پذیرند.
2- یک سللاعت قبل از حمللله ی نیروها به زائرین، درب های 
اصلی ورودی بنای بزرگ بسللته شد و در واقع زائرین راهی برای 

فرار نداشتند.
3- در سللال های گذشللته، مأموران در میان زائرین حضور 
داشللتند و از انتشللار جزوه جلوگیری می کردند و در واقع، نوعی 
تذکر برای برقراری آرامللش به زائرین می دادند، ولی در واقعه ی 
سال 66، نیروها در میان زائرین حضور پیدا نکردند، بلکه با باتوم 
دورتا دور آن ها صف کشیدند. موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد 

که در اینجا مجالی برای پرداختن به آن ها وجود ندارد.

سرنخ حضور آمریکا در ماجرا
ولی نکته ی بسللیار مهمی که هم از قبل طراحی شللدن این 
واقعه را قطعی می کند و هم دسللت اسللرائیل و صهیونیسم را در 
این واقعه نشللان می دهد، ژنرال اولریخ وگنر اسللت. وگنر، که در 
زمان وقوع جنگ جهانی دوم به ارتش آلمان غربی پیوست، جزء 
مؤسسللین واحد ضدتروریسللتی ارتش آلمان است. وگنر در نهم 
مرداد سللال 66، یعنی روز فاجعه آمیز کشللتار زائرین در مکه، به 

عنوان فرمانده ی نیروهای نظامی آل سعود فعالیت می کرد.
وگنللر در واقع یک یهودی آلمانی تبار بود که چندی پیش از 
ماجرا، به خدمت ارتش عربستان درآمده و برای آموزش نیروهای 
امنیتی این کشللور، به عربستان سللفر کرده بود. نگاهی گذرا به 
روابط ایران و آلمان از زمان رضاشللاه تا آن دوره، نشللان می دهد 
که انتخاب یک ژنرال یهللودی آلمانی تبار برای آموزش نیروهای 
نظامی عربسللتان بی دلیل نبوده اسللت. نکته ی مهللم دیگر این 
مسللئله اسللت که وی در زمان حمله ی نظامی آمریکا به طبس، 
بللرای نجات گروگان های این کشللور و به عنوان یک خبرنگار، با 
یک تیم خبری به ایران آمده بود که بعدها مشللخص شللد برای 
جاسوسللی آمریکا درخصوص چگونگی آزادسللازی گروگان های 

آمریکایی به ایران آمده است.
در هر صورت، نوع ارتباط عربستان سعودی با آمریکا و حمایت 
همه جانبه ی آمریکا از وهابیون در مقابل جمهوری اسامی ایران، 
این نظر و رأی را قوی تر می کند که فاجعه ی تأسللف بار مرداد 66 

بدون هماهنگی آل سعود و آمریکا صورت نگرفته است.
وهابیت از طرق مختلف سعی کرد که در مقابل تفکر حضرت 
امللام و جمهوری اسللامی بایسللتد و در این مسللیر، روش های 
مختلفی از جمله شیعه کشللی، آزار شللیعیان، همکاری با آمریکا 
و انگلیس درخصللوص تحریم ها و کاهش قدرت ایران در منطقه 
و نیللز کمک به عراق برای جنگ تحمیلی را به کار برده اسللت. 
همچنین با تشللکیل گروهی از جمللله القاعده، که به عنوان یک 
گللروه فکری در مقابل شللیعه قد علم کرده بللود، تاش نمود به 
هر طریقی از گسللترش ایدئولوژی انقاب اسللامی و انسجام آن 

جلوگیری کند که تا این زمان موفق به این امر نشده است.
در پایان باید به این نکته اشللاره کرد که آل سعود با این اقدام 
در تاش برای ضربه زدن به مشی فکری حضرت امام و نشان دادن 
زائرین ایرانی به عنوان آشوبگر بود که با بیانات حضرت امام و برما 
شللدن واقعیت ماجرا، نه تنها آل سعود با شکست مواجه شد، بلکه 
فراتر از این، سایر مسلمین جهان نیز از این حرکت آل سعود انزجار 
پیدا کردند و به شللدت آن را محکللوم نمودند و در واقع متد فکر 

برهان وهابیت در میان مسلمانان تنهاتر و منزوی تر شد. 

بهبهانهیکشتارزائرینبیتاهللالحرامدرسال66

چرا عربستان زائرین ایرانی را به شهادت رساند؟
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مشــاع از 24 سهم شش دانگ مشــاع پالك ثبتى 204 فرعى از 128 اصلى واقع در قريه لومان به نشانى خيابان 
شــهيد جابرى چهارراه سرآسياب موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 668546 سرى ب به شماره ثبت 56160 
صادره به تاريخ 1370/9/5 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
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مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5344- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/9- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/5/20
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760326002000344-1397/03/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرادعلى امينى طالع فرزند گالبعلى بشماره شناسنامه 615 صادره از كبودرآهنگ 
در ششــدانگ عرصه يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 83708/80 مترمربع پالك 534 فرعى از 244 اصلى 
بخش 4 همدان واقع در طاسران خريدارى از مالك رسمى آقايان حسين حيدرى و رمضانعلى پيشيار 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 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول:1397/4/24 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/9- م 

الف/80
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

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

برابــر راى شــماره 139760326002000338-1397/03/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرادعلى امينى طالع فرزند گالبعلى بشماره شناسنامه 615 صادره از كبودرآهنگ 
در ششــدانگ عرصه يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 85760/45 مترمربع پالك 535 فرعى از 244 اصلى 
بخش 4 همدان واقع در طاسران خريدارى از مالك رسمى آقايان عباس مردانى ، على شهباز رضائى ، على آقا غالمى 
، غالمعلى عطائى و غالمرضا سالمى 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 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:1397/4/24 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/9- م الف/78
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابــر راى شــماره 139760329012001154هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
خانم طاهره ايجى فرزند اســمعيل به شماره شناسنامه 0480025940 صادره ازشهررى درششدانگ يك قطعه 
زميــن محصور با بناى احداثى به مســاحت 156/10  متر مربعپالك619فرعى از1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 
پالك619فرعى از 1- اصلى واقع درحسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى جعفر توخته محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 428
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/4/26

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/5/9
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

گواهى انحصار وراثت
اصغر هاشمى به شماره شناسنامه 18 به شرح دادخواست به كالسه 516/13/97 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شــده كه شــادروان عزت ا.. هاشمى به شماره شناسنامه 647 در 
تاريــخ 1393/12/13 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از : 1-رقيه هاشــمى 
به شــماره شناســنامه  12 تاريخ تولد 1347 محل تولد ساوه نســبت با متوفى: فرزند 2-على هاشمى به شماره 
شناسنامه 1767 تاريخ تولد 1344 محل تولد ساوه نسبت با متوفى فرزند 3- صفيه هاشمى به شماره شناسنامه 
1962 تاريخ تولد 1349 محل تولد ســاوه نسبت با متوفى فرزند 4:اصغر هاشمى به شماره شناسنامه 18 تاريخ 
تولد 1352 محل تولد ساوه نسبت با متوفى:فرزند 5- محمد رضا هاشمى به شماره شناسنامه 2072 تاريخ تولد 
1354 محل تولد ســاوه نسبت با متوفى: فرزند 6- صغرا هاشمى به شماره شناسنامه:2131 تاريخ تولد 1356 
محل تولد ســاوه نســبت با متوفى: فرزند پس از انجام تشريفات قانونى و يك نوبت نشــر آگهى در روزنامه هاى 
كثيراالنتشار و وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيتنامه سرى يا با توجه به اصالحيه جديد قانون ماليات 
هاى مســتقيم و حذف ماده 31 گواهى تســليم اظهارنامه ارث از تاريخ 1395/01/01 حســب اظهارات خواهان 
دارايى نامبرده بيشتر از سى ميليون ريال ميباشد سر انجام در تاريخ و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه 
ورثه درگذشته فوق منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن شادروان پس از 

انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق ميگيرد بين وراث به شرح ذيل تقسيم ميشود.
اعتبار قانونى اين گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد. م الف/998

حسنى – قاضى شوراى حل اختالف شعبه 13 شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيف اله نورى فرزند احمد
خواهان خانم شيما نورى و دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيف اله نورى به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980870100018 شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان سيروان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/31 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع گواهى گواهان 
خواهان در دادگاه حاضر گردد ضمنا با توجه به ارجاع امر به داورى ظرف هفت روز پس از ابالغ نسبت به معرفى 
داور واجد شــرايط خود از جمله متاهل ، داراى حداقل 30 ســال ســن و آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و عدم 

اشتهار به فساد اقدام نمايد. 
(منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عموى شهرستان سيروان (ميثم شهبازى

گواهى انحصار وراثت 
اصغر هاشمى به شماره شناسنامه 18 به شرح دادخواست به كالسه 516/13/97 از اين شورا در خواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان سكينه دارابى به شماره شناسنامه 9 در تاريخ 
1394/10/20 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از : 1- -رقيه هاشمى به شماره 
شناســنامه  12 تاريخ تولد 1347 محل تولد ســاوه نســبت با متوفى: فرزند 2-على هاشمى به شماره شناسنامه 
1767 تاريخ تولد 1344 محل تولد ســاوه نســبت با متوفى فرزند 3- صفيه هاشمى به شماره شناسنامه 1962 
تاريخ تولد 1349 محل تولد ســاوه نســبت با متوفى فرزند 4:اصغر هاشــمى به شماره شناسنامه 18 تاريخ تولد 
1352 محل تولد ساوه نسبت با متوفى:فرزند 5- محمد رضا هاشمى به شماره شناسنامه 2072 تاريخ تولد 1354 
محل تولد ساوه نسبت با متوفى: فرزند6- صغرا هاشمى به شماره شناسنامه:2131 تاريخ تولد 1356 محل تولد 
ساوه نسبت با متوفى: فرزند پس از انجام تشريفات قانونى و يك نوبت نشر آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشار 
و وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيتنامه سرى يا با توجه به اصالحيه جديد قانون ماليات هاى مستقيم 
و حذف ماده 31 گواهى تســليم اظهارنامه ارث از تاريخ 1395/01/01 حســب اظهارات خواهان دارايى نامبرده 
بيشتر از سى ميليون ريال ميباشد سر انجام در تاريخ و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته 
فوق منحصر به اشــخاص ياد شــده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن شادروان پس از انجام حقوق و 

ديونى كه بر تركه تعلق ميگيرد بين وراث به شرح ذيل تقسيم ميشود.
اعتبار قانونى اين گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد.

م الف/999
حسنى – قاضى شوراى حل اختالف شعبه 13 شهرستان بهارستان

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 139760322002000042-1397/1/29 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 زهرا منتخبى فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 258 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 304 مترمربع در قســمتى از پالك 324 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 3 سيســتان شهر 
زابل خيابان شهيد باقرى جنوبى حسن آباد كوچه سوم خريدارى از مالك رسمى على اكبر كيكاووسى و غالمحسين 
و يوســف و صغرى و مريم شــهرت همگى بهارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 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 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/830– تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 1397/5/9 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 1397/5/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت يداله ارجمند فرزند اســداله به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300328 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان نعيم ارجمند در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1397/4/23 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- يداهللا ارجمند فرزند اسداهللا به ش ش 394 پدر 2- سودابه ارجمند فرزند يداهللا به ش 
ش 1080 مادر ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى مزايده نوبت اول
بــه موجــب پرونده اجرايى 970195 شــعبه 3 اجراى احكام حقوقى دادگســترى ياســوج محكوم له مژگان 
نيكبخت تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه آقاى مهدى نيك گو فرزند بازعلى كه نوع و مشخصات و قيمت 
مورد مزايده بشرح ذيل مى باشد و معادل 314 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له و مبلغ 400000 ريال 
بابت حق االجرا در صندوق دولت از طريق آگهى مزايده و انتشــار آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار را 
نموده به همين سبب در مورخ 97/5/24 از ساعت 10 صبح الى 11 در محل شعبه سوم اجراى احكام دادگسترى 
ياســوج مزايده برگزار خواهد شــد متقاضيان مى توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را به آدرس 
ياســوج پاركينگ شــهرك واليت بعد از پمپ گاز مالحظه نمايند و قيمتى كه مزايده از آن شروع مى شود بر اساس 
نظريه كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 100000000 ريال بوده و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد و ده درصد بهاء را فى المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم و بقيه بهاى اموال را ظرف 30 روز 
از تاريخ انجام مزايده پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت مابقى بهاى اموال سپرده توديعى پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد مزايده نوبت اول مى باشــد. نوع و مشخصات و قيمت اموال مورد مزايده 
بشــرح زير ميباشــد: يك دستگاه خودرو سوارى پژو 206 مدل 1384 سفيد رنگ به شماره  انتظامى 38ص531 
ايران 93 و شماره موتور 15077768 و شماره شاسى 19822879 كه گلگير عقب چپ – درب عقب چپ – درب 
موتور – سقف – گلگير جلو راست – درب عقب راست – گلگير عقب راست داراى ضربه و رنگ مى باشند. قيمت 

خودرو توسط كارشناس 100000000 ريال اعالم گرديده. 
 مدير شعبه 3 اجراى احكام حقوقى ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جريان كشــاورز  داراى شناســنامه شــماره 5979384987 بشرح دادخواســت به كالسه 81/97 از 
اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جان ملك كشاورز بشناسنامه 
5979399267 در تاريــخ 1396/8/28 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- جريان كشاورز به ش ملى 5979384987 – 2- ماهين كشاورز به ش ملى 5979384979 
– 3- صفا ملك درزاده به ش ملى 5979386653- 4- نور ملك درزاده به ش ملى 5979385975- 5- حامد 
درزاده به ش ملى 5979918469- 6- حبيبه درزاده به ش ملى 75979386661-  7- عابد كشــاورز به ش 
ملى 5979927201 فرزندان 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 باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/77
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف نيكشهر

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت على تقى زاده كريك فرزند ولى به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300312 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مسلم نقى زاده كريك در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1387/8/17 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- على تقى زاده كريك فرزند ولى به ش ش 735 پدر 2- ناز بگم شــيروانى كريك 
فرزند بشير به ش ش 936 مادر ، 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 يكماه به 

اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى حصر وراثت  
آقاى بهزاد ارجمند ش ش 280به شــرح دادخواســت به كالســه 970366 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نيكا نادرى در تاريخ 97/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همســر متوفى2-نادر نادرى ف اسداله 
ش ش 285 پدر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى مفقودى
مفقــودى بــرگ كمپانــى نوع ســوارى سيســتم پيــكان مــدل 1383 رنگ ســفيد روغنــى شــماره موتور 
11283041417 شماره شاسى 83428790 به شماره پالك 754/41ذ83 به نام مالك اميد اميدى مطلق مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد.

سند مالكيت موتور سيكلت هوندا تيپ 125CDI مدل 1379 به شماره موتور 2921981 و شماره شاسى 
7903809 و شماره انتظامى ايران479-44362 بنام اينجانب محسن اصانلو مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

(زنجان)

برگ سبز پژو پارس به شماره پالك 732 ق 25 ايران 26 مدل 1395 بنام احسان دهقانى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد 

كليه اسناد و مدارك خودروسايپا آى 141 مدل 1388 رنگ متاليك نوك مدادى پالك 72-891و33 شاسى 
S14822877282040 ش موتــور2751554 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

بــرگ ســبز ســوارى پرايــد صبا GTXI مــدل 88 رنــگ نقــره اى متاليك ش موتــور 2924224 شاســى 
S1412288254606 پالك 72-995د56 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند و بــرگ سبز(شناســنامه) خــودرو وانت پيــكان تيــپ OHVV1600- رنگ ســفيد شــيرى روغنى 
مــدل 90 بــه شــماره انتظامــى 287ص 45ايــران 49 و يه شــماره موتور 11490005739 و شــماره شاســى 

NAAA46AAXBG188280 سجاد اسدى آبگرمكان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

ســند ، برگ سبز (شناسنامه) و كارت خودرو سوارى سمند LXمدل 97رنگ سفيد به شماره انتظامى 958 
ن 39 ايران 34 به شــماره موتور 124K1233690 و به شماره شاسى NAAC91CE8JF388540 به نام رضا 

شفيعى پور مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا كاظمى تنها فرزند حيدر
خواهان آقاى جانعلى عسكرى فرزند غالمرضا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى رضا كاظمى تنها فرزند حيدر 
به خواســته اعتراض ثالث اجرايى كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709985501600146 
شــوراى حل اختالف شــماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/1 ساعت 8/30 تعيين كه حسب 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 
تاخوانده 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/1160
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى 
شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه وكيل وراث فاطمه مرتضوى طبق وكالتنامه شــماره 30421-1397/3/3 دفترخانه 7 دماوند 
به نام حبيب اله شكرالهى پالك 106/500 خواهان حذف جمله و به استثناء بهاى ثمن اعيان از مورد مالكيت خود 
(فاطمه مرتضوى) ميباشد و بهاى عادالنه اعيانى با لحاظ ماده 947 قانون مدنى توسط كارشناس محترم دادگسترى 
به موجب نامه شماره 1513-1397/5/7 به اين اداره ارسال شده است و بهاى عادالنه اعيانى با لحاظ ماده 947 
به سپرده اداره ثبت دماوند توديع شده است. لذا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا ذينفع جهت 
اخذ سپرده به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتى كه مدعى تضييع حقى باشد ظرف مدت يك ماه پس از رويت 

آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى دعوى ارائه دهد.م الف/5349
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى احضار متهم
در پرونده شــماره 9709988404800189 شــعبه اول بازپرســى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان 
روانســر آقاى پژمان رحمانى فر فرزند لقمان معروف به آالن به موجب شــكايت آقاى نيما رحمانى فر به اتهام بى 
احتياطــى در امــر رانندگى بدون پروانه منجر به ايراد صدمه شــبه عمدى بدنى تحت تعقيب قــرار دارد با توجه 
بــه معلــوم نبودن محل اقامت وى و عدم اماكن ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود پس از 

انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادگاه عمومى روانسر

دادنامه
پرونده كالسه 9509988374300890 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شماره 9609978318402615 ، متهمين: 1- آقاى سعيد ميرگل فرزند اسداله 2- آقاى اسداله ميرگل فرزند 
عبداله با وكالت آقاى امير اسدى فرزند عسگر به نشانى كرمانشاه خيابان جوانشير نرسيده به كلينيك مهديه نبش 
خيابان حاج محمد تقى اصفهانى روبروى بازرگانى فرش طباطبائى فعال زندان كرمانشــاه ، اتهام: مشــاركت در حمل 
تعداد و هزار و شــصت دســتگاه رســيور (كاالى قاچاق ممنوع) ** راى دادگاه** در خصوص اتهام وارده به متهمين 
1- فرامرز بهرامى فرزند براخاص مشهور به فرامرز مظفرى مجهول المكان 2- اسداله ميرگل فرزند عبداله پنجاه 
و چهار ســاله اهل كرمانشــاه فعال زندان مركزى كرمانشــاه به دليل عجز از توديع وثيقه 3- سعيد ميرگل فرزند 
اسداله اهل و ساكن كرمانشاه فعال زندان مركزى كرمانشاه متهمين رديف دوم و سوم با وكالت آقاى امير اسدى 
وكيل دادگســترى هر ســه متهم دائر بر مباشــرت در قاچاق كاالى ممنوعه شــامل تعداد يك هزار و شصت عدد 
رســيور به ارزش گمركى مبلغ 1422994545 ريال با توجه به محتويات پرونده و مفاد كيفرخواســت صادره از 
ناحيه دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كنگاور و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم رديف دوم آقاى اسداله 
ميرگل و دفاعيات بالوجه متهم سعيد ميرگل و متوارى بودن متهم فرامرز بهرامى و ساير داليل و قرائن موجود در 
پرونده بزهكارى متهمين به نظر دادگاه محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده 19و215 قانون مجازات اسالمى 
مصوب سال 92 و بند ت ماده 22 و تبصره ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 92 متهم فرامرز 
بهرامى فرزند براخاص را به پرداخت مبلغ يازده ميليارد و سيصد و هشتاد و سه ميليون و نهصد و پنجاه و شش 
هزار و سيصد و شصت ريال معادل هشت برابر ارزش كاالى مكشوفه به عالوه مبلغ 526666666 ريال معادل 
يك سوم از بهاى خودروى شماره 696ع42- ايران 19 به عنوان وسيله حامل كاالى قاچاق و تحمل سه سال حبس 
تعزيرى و متهمين اســداله ميرگل فرزند  عبداله و ســعيد ميرگل فرزند اسداله را بابت مباشرت در قاچاق كاالى 
ممنوعه شامل يك هزار و شصت عدد رسيور به ارزش گمركى مبلغ 1422994545 ريال هر يك بصورت جداگانه 
به پرداخت مبلغ نه ميليارد و نهصد و شصت ميليون و نهصد و شصت و يك هزار و هشتصد و پانزده ريال معادل 
هفت برابر ارزش گمركى كاالى مكشوفه و هر يك مبلغ 526666666 ريال جزاى نقدى بابت بهاى خودروى وسيله 
حمل كاالى قاچاق و نيز هر يك از متهمين قيد شده به تحمل دو سال حبس تعزيرى با احتساب ايام بازداشت قبلى 
محكوم مى نمايد كاالى ممنوعه مكشوفه نيز به نفع دولت ضبط و جزاى نقدى تعيين شده در خصوص همه متهمين 
به حســاب نسيم شــماره 40010009087124 خزانه نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران واريز گردد ضمنا 
خودروى كاميون به شماره 696ع42 – ايران 19 در اجراى تبصره ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به مالك 
آن شركت پرسى ايران گاز كرمانشاه سهامى خاص مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدى متهمين به شرح فوق 
اضافه گرديد راى صادره نســبت به متهم فرامرز بهرامى فرزند براخاص غيابى و ظرف مدت بيســت روز از ابالغ 
واقعى به متهم قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
در محاكم تجديدنظر كرمانشاه مى باشد و نسبت به آقايان اسداله و سعيد ميرگل حضورى محسوب و ظرف مدت 

بيست روز از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه  مى باشد. 
 دادرس شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه مستقر در كنگاور

دادنامه
پرونده كالسه 9609988374300397 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شــماره 9709978318400798- شــاكى- گزارش ، متهمين: 1- آقاى فرامرز بهرامى فرزند براخاص مجهول 
المكان 2- آقاى سعيد ميرگل 3- آقاى اسداله ميرگل همگى به نشانى كرمانشاه زندان مركزى كرمانشاه ، اتهام: 
حلم كاالى قاچاق (راى دادگاه) در اين پرونده حســب مفاد كيفرخواســت مورخه 97/1/29 صادره از دادســراى 
عمومى وانقالب شهرســتان كنگاور متهمين 1- فرامرز بهرامى فرزند براخاص مجهول المكان 2- اســداله ميرگل 
فرزند عبداله پنجاه و پنج ساله متاهل اهل سنت ساكن فعلى زندان مركزى كرمانشاه به لحاظ عجز از توديع وثيقه 
3- ســعيد ميرگل فرزند اسداله اهل سنت اهل كرمانشاه ســاكن فعلى زندان مركزى كرمانشاه به دليل عجز از 
توديع وثيقه نفر اول به اتهام مباشرت در قاچاق كاالى مجاز مشروط شامل يك ميليون و پانصد و نود و هشت هزار 
و ششــصد نخ سيگار خارجى و نفرات دوم و ســوم مشاركت در حمل كاالى قاچاق مجاز مشروط به شرح فوق تحت 
تعقيب قرار گرفته اند از توجه به كليه اوراق پرونده و تحقيقات معموله و گزارش مرجع انتظامى مربوطه و عدم 
حضور متهم رديف اول در جلســه دادرســى و حضور متهمين رديف دوم و سوم در جلسه دادرسى دادگاه و اقرار 
مقرون به واقع آنان به ارتكاب بزه انتسابى و توجها به قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست صادره و ساير قراين و 
داليل و امارات و اوضاع و احوال قضيه دادگاه وقوع بزه مذكور از جانب متهمين را محرز و مسلم دانسته و مستندا 
به ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 92 و بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 
92 عــالوه بر ضبط كاالى قاچاق مجاز مشــروط به نفع دولت متهم رديف اول فرامــرز بهرامى فرزند براخاص را به 
پرداخت مبلغ هيجده ميليارد و پانصد و نود و دو ميليون پانصد و نود هزار ريال جزاى نقدى معادل سه برابر ارزش 
گمركى كاالى قاچاق مكشــوفه به حساب نسيم شماره 4001000908007123 خزانه نزد بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران و هر يك از متهمين رديف دوم و سوم آقايان اسداله و سعيد ميرگل را بصورت جداگانه به پرداخت 
مبلغ شــش ميليارد و يكصد و نود و هفت ميليون و پانصد و ســى هزار ريال معادل يك برابر ارزش كاالى قاچاق 
مجاز مشــروط شــامل مقدار يك ميليون و پانصد و نود و هشت هزار و ششصد نخ سيگار خارجى به حساب نسيم 
شماره 4001000908007123 خزانه نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران محكوم مى نمايد راجع به خودروى 
كاميون به شماره 696ع42- ايران 19 نظر به اينكه در پرونده كالسه 970446 شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى 
كرمانشــاه مســتقر در كنگاور راجع به آن به عنوان وسيله نقليه مورد استفاده در حمل كاالى قاچاق تعيين تكليف 
گرديده و حكم مقتضى صادر شده است اين دادگاه مواجهه با تكليفى نمى باشد راى صادره نسبت به متهم رديف 
اول فرامرز بهرامى غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز از ابالغ واقعى به متهم قابل واخواهى در همين شعبه 
و با انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان كرمانشاه است و 
نســبت به متهمين رديف دوم و سوم آقايان اسداله و سعيد ميرگل حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز از 

ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است.
دادرس شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه مستقر در كنگاور

دادنامه 
پرونده كالسه 9409988333700792 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (105 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره ، شــاكى: آقاى اردشير پور طهماسبى فرزند جمشيد با وكالت آقاى بهزاد صفرى فرزند مراد 
به نشــانى اسالم آباد غرب ميدان شهيد بهشتى روبروى دادگسترى ، متهمين: 1- آقاى محمد احمديان به نشانى 
كرمانشــاه سه راه برق جنوب (مدير اداره برق اسالم آباد غرب) 2- آقاى شاپور كيانيان به نشانى متوارى ، اتهام: 
عدم رعايت نظامات و مقررات قانونى كار منجر به ايراد صدمه بدنى شبه عمدى (راى دادگاه) به موجب كيفرخواست 
شــماره 856-97 دادستان محترم شهرستان كرمانشاه آقاى شاپور كيانيان و شركت توزيع برق استان كرمانشاه 
بنمايندگى آقاى وحيد بابايى متهم هستند به عدم رعايت نظامات و مقررات قانون كار منجر به ايراد صدمه بدنى 
شبه عمدى (متهم رديف اول با 65 درصد و متهم رديف دوم ده درصد تقصير) موضوع شكايت آقاى اردشير پور 
طهماســبى با وكالت آقاى بهزاد صفرى اين دادگاه با توجه به شــكايت شاكى گزارش مرجع انتظامى گواهى پزشكى 
قانونــى نظريه هيات كارشناســان و عدم حضور متهــم رديف اول در دادگاه و دفاعيــات غير موثر نماينده حقوقى 
شركت توزيع برق كرمانشاه اتهام وارده را منتسب تشخيص لذا به استناد به ماده 2 و 10و 12و14 و16 و211 
و448و و449 و488و 569 و616 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 176-91 قانون كار  از حيث جنبه 
خصوصى متهم رديف اول را به پرداخت 65 درصد و متهم رديف دوم را به پرداخت ده درصد ديات ذيل: 1- چهار 
درصد ديه كامل بابت ارش عمل جراحى تجسس جدار شكم الپاراتومى 2- چهار درصد ديه كامل بابت ارش پارگى 
روده راســت 3- ده درصد ديه كامل بابت ارش شكســتگى بصورت فشرده و شديد در مهره دوازدهم سينه اى 
4- دو فقره چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگى هاى استخوانهاى زند اعلى دست راست 
و دست چپ 5- سه درصد ديه كامل بابت ارش صغر عضالنى جوشگاه معيوب و محدوديت حركتى متعاقب آسيب 
نســج نرم در ناحيه اندام فوقانى راســت 6- يك بيستم ديه كامل بابت سقوط دندان پيشين فك فوقانى چپ در 
حق شــاكى و از حيث جنبه عمومى نيز با رعايت ماده 37-38 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 بلحاظ وضعيت 
خاص متهم رديف اول را به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال و متهم رديف دوم را به (شركت توزيع برق كرمانشاه) 
را به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد راى صادره نسبت به آقاى 
كيانيان غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى دراين شعبه و نسبت به سايرين حضورى و ظرف مدت بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/1804
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان صادق حســين پور فينى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 11/207/000 
ريال به طرفيت ســيد محمد حســين حســينى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 533/97 ثبت و براى تاريخ 97/6/13 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 جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار 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

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كنيز بارانى فرزند حسن داراى شناسنامه شماره 1263 بشرح دادخواست به كالسه 970296 از اين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حسن دهمرده بشناسنامه 
630 در تاريخ 96/10/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذيل 1- كنيز بارانى فرزند حســن داراى ش ش 1263 همســر متوفى 2- حسينعلى دهمرده فرزند محمد 
حسن داراى ش ش 1309 فرزند متوفى 3- احمد عيد دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 1082 فرزند 
متوفــى 4- حميد ده مرده فرزند محمد حســن داراى ش ش 3660066877 فرزند متوفى 5- منصور ده مرده 
فرزند محمد حســن داراى ش ش 3660368075 فرزند متوفى 6- محســن دهمرده فرزند محمد حسن داراى 
ش ش 366565938 فرزند متوفى 7- عباسعلى دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 268 فرزند متوفى 
8- على دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 3660066885 فرزند متوفى 9- بى بى دهمرده فرزند محمد 
حسن داراى ش ش 1310 فرزند متوفى 10- معصومه دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 1042 فرزند 
متوفــى 11- فاطمه دهمرده فرزند متوفــى داراى ش ش 1133 فرزند متوفى 12- زهرا دهمرده فرزند محمد 
حســن داراى ش ش 46 فرزند متوفى 13- فرحناز ده مرده فرزند محمد حســن داراى ش ش 3660292648 
فرزند متوفى 14- رقيه دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 3660792675 فرزند متوفى 15- ام البنين 
دهمرده فرزند محمد حسن داراى ش ش 3661193418 فرزند متوفى 16- سكينه حيدرى فرزند موسى داراى 
ش ش 484 همسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1504
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل
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