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اینکه خانم مرکل یا آقای ماکرون و یا آقای جانسون به آمریکا 
سفر می کنند تا بخواهند در برجام بماند اما چنین نمی شود خود 
گواه همین امر است که اختالفات آمریکا و اروپا ایجاد ش��ده بود 
چون چنین رویکردی چندان سابقه نداش��ته است. به جز برجام 
هم رفتارهای صدراعظم آلمان و نطق های تندی که خانم مرکل 
علیه ترامپ انجام می ده��د در طول تاریخ روابط آلمان و آمریکا 
سابق��ه ندارد. ی��ا در واقع گرایشی ک��ه در کشورهای اروپایی در 
می��ان مردم برای مقابله با زیاده طلب��ی آمریکا وجود دارد نیز در 

چند سال گذشته حلول کرده و بی سابقه بوده است.
یعنی می خواهید نتیجه بگیرید که در برجام تنها نیس�تیم و 

آمریکا تنهاست؟
به نظ��ر من به هر حال همه این مسائ��ل کمک می کند که 
بدانی��م ما در قضیه برج��ام همراهانی داریم. البته چین و روسیه 
دارای منافع راهبردی با ایران هستند و بارها نیز اعالم کرده اند که 
تح��ت تأثیر القاهای آمریکا علیه ایران قرار نمی گیرند و تحریم ها 
را نیز اجرا نمی کنند. اروپا نیز در حد صحبت این مسائل را مطرح 
کرده و بیانیه هایی هم در این چارچوب صادر کرده  و تاکنون نیز 

خالف این گفتارها رفتار خاصی صورت نداده  است.
اما در عمل این اتفاق افتاده است؛ چنانکه تاکنون توتال و رنو 
و پژو از ایران خارج ش�ده اند و یا اینکه برای شرکت ها اختیار 
مان�دن یا خ�روج از ای�ران را مطرح کرده اند و حتی فرانس�ه 
از دادن هواپیماه�ای ایران خودداری کرده اس�ت. آیا موافق 
نیس�تید که اقدامات حمایتی اروپا از ایران و برجام بیشتر در 

حد صحبت است و عمل چندانی را به همراه ندارد؟
م��ن صد درص��د با صحبت ش��ما موافقم. اما بای��د بدانیم که 
شرکت های بزرگ اروپا مانند توتال و ایرباس شرکت های چندملیتی 
هستن��د که برخ��ی از مالکان آنها یهودی هستند و ش��رکت هایی 
مستق��ل هستند که وقتی منافعشان تأمین باش��د اقدامی صورت 
می دهن��د در غی��ر این صورت سیاست مستقل خ��ود را دارند، لذا 
کشورهای اروپایی اعالم می کنند که ما به شرکت ها توصیه می کنیم 

اما در نهایت این شرکت ها هستند که تصمیم می گیرند.
اخیراً اروپایی ها بیانیه ای صادر کردند که در انتهای آن گفته 
بودن��د هر چند که ما از ش��رکت ها می خواهیم با ایران همکاری 
داشته باش��ند و وارد تحریم ها نشوند اما در نهایت این شرکت ها 
خودش��ان تصمیم می گیرند که براساس منافعشان چگونه رفتار 
کنند. به هر حال اکنون ما دو راه داریم یکی اینکه بگوییم چون 
از سوی اروپا عملی صورت نگرفته و اروپا نتوانسته ش��رکت ها را 

با ای��ران همراه سازد و درپی آن اعالم کنی��م که ما باید از اروپا 
فاصل��ه بگیریم. راه دیگر این است که از همین فرصتی که وجود 
دارد استف��اده کنیم و اجازه ندهی��م اجماعی میان آمریکا و اروپا 
مجددا ایجاد ش��ود. به نظر من دیپلماسی باید راه دوم را انتخاب 
کند. یعنی ما الزم نیست به گونه ای حرکت کنیم که این اجماع 

ایجاد شود.
یعنی به اروپا خوشبین بمانیم؟

م��ن اعتقاد دارم که نباید همه تخم مرغ هایمان را در سبد اروپا 
قرار دهیم. نباید کامالً به اروپا اعتماد داشته باشیم ما باید با سایر نقاط 
جهان نظیر شرق آسیا، آفریقا و آمریکای التین و بویژه همسایگانمان 
روابط گسترده ای داشته باشیم. بویژه باید با روسیه و چین و همسایه ها 
کار کنیم. من در جمهوری آذربایجان بودم و به خوبی با ظرفیت های 

بزرگی که در همسایگان وجود دارد، آشنا هستم. 
در دوران تحری��م بهتری��ن ک��ار ای��ن است ک��ه دولت ها با 
همسایگانش��ان ارتب��اط داش��ته باش��ند. ما 15 همسای��ه داریم 
در دوره تحری��م قبل از برج��ام نیز ارتباط ما ب��ا همسایگان در 
آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه قوی بود و توانستیم تحریم ها را 
مدیریت کنیم. به دلی��ل اینکه ما مرزهای زمینی داریم به دلیل 
اینک��ه نزدیکی فرهنگی و تاریخی داری��م ما به راحتی می توانیم 

در م��راودات با همسایگانمان پول مل��ی را جایگزین دالر کنیم، 
ب��ه عنوان مثال در دورانی که در جمهوری آذربایجان بودم تجار 
آذربایج��ان در بانک ه��ای ای��ران حساب ریالی داش��تند و تجار 
ایرانی در آذربایجان متقاب��اًل دارای حساب »منات« بودند، تجار 
آذربایجان��ی از ایران سیمان می خریدند پولش را ریالی می دادند 
و ما آنجا جنس می خریدیم پولش را مناتی پرداخت می کردیم و 
در این تجارت دالر معنایی نداشت و لذا تحریم ها چندان تاثیری 

در روابط طرفین نداشت.
پس معتقدید با اروپا کجدار مریز باش�یم و با همس�ایگانمان 

مراودات را توسعه دهیم؟
نظر من ای��ن است که ما باید رویکرد چندجانبه گرایی را در 
برابر یک جانبه گرایی آمریکا تقوی��ت کنیم و در این معادله اروپا 
نیز قرار دارد. البت��ه نباید فکر کنیم که تمام مشکالت اقتصادی 

ما با اروپا حل می شود.
اما یک عده کارش�ناس هس�تند که معتقدند که دیپلماس�ی 
کشور در 5 س�ال گذش�ته برای ارتباط با همسایگان چندان 
مطلوب عمل نکرده اس�ت که نمونه بارز آن رفتارهایی اس�ت 
که در عملکرده�ای برخی مقامات عراقی می توان مش�اهده 
ک�رد که گفته اند تحریم ه�ای آمریکا را محک�وم می کنیم اما 

چ�اره ای جز اج�رای تحریم ها نیز نداریم به نظر ش�ما در این 
فرص�ت باقی مان�ده از دولت دوازده�م می توانیم ب�ه بهبود 

مناسبات با همسایگان بپردازیم؟
می ش��ود گفت که در زمان مذاک��رات طوالنی برجام آنگونه 
ک��ه الزم بود ب��ا همسایگان کار نکردیم. به ه��ر حال وقتی تمام 
انرژی دیپلماسی روی برجام باش��د طبیعت��اً احتمال دارد که از 
جاهای دیگر غافل ش��ده باش��یم. اما نکته ای که سیاست دولت 
دوازده��م است این است که باید روابط با همسایگان را گسترش 
دهیم. البته باید در نظر داش��ت همانطور که نقاط اشتراک داریم 
نقاط افتراق نیز با این کشورها وجود دارد. این ارتباط فقط به ما 
مربوط نیست در تمام جه��ان این امر وجود دارد که همسایگان 
در کنار روابط گسترده ای که دارند دارای اختالفاتی هم هستند، 
چنانک��ه درباره عراق اش��اره کردید که بع��د از قطع برق برخی 
مسائ��ل پیش آمده است اما این به معن��ای آن نیست که روابط 

راهبردی ما دچار خدشه شده است نه اصاًل اینطور نیست. 
اتفاق��اً ع��راق از آن جمل��ه همسایگانی است ک��ه می توانیم 
بگویی��م در قب��ال آن خیلی خوب عمل کردیم. چ��ه در دورانی 
ک��ه مذاک��رات برجام بود و چه در دورانی ک��ه عراق در محاصره 
داعش قرار داش��ت و کمک های مستشاری ایران در کنار ارتش و 
نیروهای مردمی عراق زمینه ساز آزادی این کشور از چنگ داعش 
شد. لذا دیپلماسی ما در قبال عراق یک دیپلماسی درستی بوده 
است البت��ه دیپلماسی که می گویم منظ��ور فقط وزارت خارجه 
نیست بلکه مجموعه نظام را می گویم. همه اینها مؤثر بوده است، 
ولی من کماکان اعتقاد دارم که روابط با همسایگان تقویت شود 
و مذاک��رات ادامه یابد تا چالش های ما به حداقل برسد. در حوزه 
آسیای مرکزی و قفقاز ما اش��تراک نظر بسیاری داریم ولی برای 

مذاکره در حوزه عربی باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
آقای ترامپ از گفت و گوی بدون پیش ش�رط با ایران می گوید 
در حال�ی ک�ه همزم�ان پومپئو از ش�روط آمریکا ب�رای این 
نشس�ت پرده بر می دارد، ارزیابی شما از هدف آمریکا از این 

صحبت های مطرح شده چه می تواند باشد؟
ببینی��د هدف ترام��پ از این مباحث فش��ار روانی است که 
مسئ��والن کشور بارها بر آن اش��اره کرده اند. واقعاً چه مذاکره ای 
می تواند بین آمریکا و ایران صورت گیرد در حالی که دو سه سال 
مذاکره صورت گرفت و برجام نوشته شد و آمریکا بسیار راحت با 
ی��ک امضا آن را لغو کرد!! حاال مذاکره برای چه به چه دلیل؟ بر 
فرض مذاکره کردیم و به توافقی هم رسیدیم چه تضمینی وجود 
دارد آق��ای ترامپ و بقیه آن را بر هم نزنند؟! لذا در مقطع فعلی 
ب��ه نظر نمی رسد که مذاکره ب��ا آمریکا یک گام مثبت و یا گامی 

در جهت منافع ملی باشد. 
م��ا باید تالش کنیم جبه��ه چند جانبه گرایی در دنیا تقویت 
ش��ود واقعیت این است که ترامپ با بحث مذاکره به دنبال خارج 
کردن خود از انزوا است، این تحوالتی که اتفاقاً روی داده است و 
در ابتدا عرض کردم موجب ش��ده تا ترامپ تنها بماند. او حاال نه 
در میان افک��ار عمومی جایگاهی دارد و نه در میان متحدانش و 
هم در عرصه تجارت آزاد دچار مشکل شده که به مرور در اقتصاد 
آمریک��ا خود را نشان میدهد. به همین دلیل به نظر من صحبتی 
که او درباره مذاکره داش��ته بیشتر ی��ک ژست است که با هدف 

جنگ روانی صورت گرفته است و نباید به آن اعتنا کرد.
آق�ای ظریف در گفت و گوی�ی تاکید کرده اس�ت که تندروها 
اج�ازه نداده اند ک�ه ما از مواه�ب برجام اس�تفاده کنیم این 
را چق�در مؤث�ر می بینی�د خصوصًا اینک�ه به اذع�ان آژانس 

بین المللی انرژی اتمی جمهوری اس�امی ایران همه تعهدات 
برجامی خود را انجام داده اس�ت. پ�س انتقادات از برجام نیز 

تأثیری در این امر نداشته است.
ب��ه نظر من برجام یک ضرورت بود و برای همین وارد مذاکره 
با 1+5 شدیم اما در مسیر به مرور بر میزان بی اعتمادی ما افزوده 
ش��د و تا حدودی با حضور ترامپ نیز ما شاهد بودیم که برجام به 
اه��داف خود نرسید علی رغم اینکه تی��م مذاکره کننده تالش های 
بسیاری انجام داد. به هر حال در داخل ایران سالیق بسیاری وجود 

دارد شاید برخی مخالف برجام باشند و برخی موافق باشند.
تأثیر این سایق بر برجام چقدر بوده است؟

اگر ما ش��رایط قبل از برج��ام را ببینیم می پذیریم که برجام 
گشایش های��ی را ایج��اد کرد ک��ه حداقل بتوانیم نف��ت خود را 
بفروش��یم و پولش را بگیریم و برخی از امتیازات برجام برخوردار 
ش��ویم اما در عین حال اگر م��ا بخواهیم همه مشکالت کشور را 
منوط به برجام کنیم این یک اشتباه است، برجام یک اتفاق بود 
برخی نقاط مثبت آن را استفاده کردیم. اما واقعیت این است که 
نبای��د همه مشکالت کشور اینگونه بیان ش��ود که با برجام حل 
می ش��ود. چنانکه رهب��ری فرمودند که ما نبای��د در نقاط مثبت 
و منف��ی برج��ام اغراق کنیم ما باید به ص��ورت درست به برجام 
نگ��اه کنیم ب��ه هر حال برخ��ی اهداف ما محقق ش��ده و برخی 
ه��م محقق نشده است اکنون نیز ک��اری به برجام نداریم ما دل 

بستگی خاصی به برجام نداریم.
اما حرف های منتقدان چقدر تأثیر داش�ته که به مواهب برجام 

نرسیم؟
ب��ه نظر من مباحثی که در داخل مطرح می ش��ود نمی تواند 
چندان تأثیری روی برجام داشته باشد، آن چیزی که موجب شد 
که برجام به نتیجه نرسد عدم پایبندی آمریکا بوده است. در واقع 
اخالل در برجام علت بیرونی داش��ته و اگر آمریکا از برجام خارج 
نشده بود و همه طرف ها مثل ایران برجام را اجرا می کردند ما از 
موهبت آن برخوردار می شدیم لذا من فکر می کنم ریشه شکست 

برجام را باید در خارج از کشور جست وجو کنیم.
به نظر شما امیدی به احیای برجام هست؟

برجام از بین نرفته و فقط آمریکا از آن خارج شده است. البته 
معتقدم اگر روزی برجام بمیرد دیگر احیای آن امکان ندارد.

بل��ه اما آقای روحانی گفته که اگر برجام برای ما دستاوردی 
نداشته باشد ضرورتی برای ماندن در آن نمی بینیم و آقای ظریف 
گفته که ما هم متعاقباً رفتارهایی خواهیم داش��ت و حتی شاید 

خروج از ان پی تی اتفاق بیفتد...
این مباحثی است که مسئوالن بیان داشته اند باید ببینیم که 

در آینده چگونه تصمیم می گیرند.
به بستن تنگه هرمز که نمی رسیم؟

وارد این مباحث نشویم چنانکه آقای روحانی گفت که هدف 
بست��ن هرمز نیست و تنگه های بسی��اری وجود دارد. به نظر من 

بگذاریم زمان بگذرد ببینیم شرایط به چه صورت می شود.

سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در گفت و گو با سیاست روز:

 علت مشکالت برجام را
 باید در خارج جست وجو کرد

نه در میان منتقدان
مذاکره با آمریکا در چارچوب منافع ملی نیست
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نباید کامال به اروپا اعتماد داشته باشیم 
ما باید با سایر نقاط جهان نظیر شرق 

آسیا، آفریقا و آمریکای التین و به ویژه 
همسایگانمان روابط گسترده ای داشته 

 باشیم. بویژه باید با روسیه و چین
و همسایه ها کار کنیم

به نظر من مباحثی که در داخل مطرح 
می شود نمی تواند چندان تاثیری روی 

برجام داشته باشد آن چیزی که موجب 
شد که برجام به نتیجه نرسد عدم 

 پایبندی آمریکا بوده است.
در واقع اخالل در برجام علت بیرونی 

داشته و اگر آمریکا از برجام خارج نشده 
بود و همه طرف ها مثل ایران برجام را 

اجرا می کردند ما از موهبت آن برخوردار 
می شدیم لذا من فکر می کنم ریشه 

 شکست برجام را باید در خارج
از کشور جست وجو کنیم
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دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به صدور راى ســابق در همين پرونده و نظريه كارشناســى مربوطه 
توجهــا به اينكه در مبايعه نامه موضوع دعوى خســارات تاخير تاديه احتمالى و پيــش بينى نگرديده و از طرفى نوع 
قــرارداد و خريد و فروش آپارتمان بوده كه مبيع ناقص بوده از اين جهت فروشــنده (خوانده) محكوم به پرداخت 
خسارات ناشى از اين نقص گرديده كه با اين اوصاف تاخير تاديه از دايره اين خسارات بيرون مى باشد چرا كه قانون 
گذار از تاخير تاديه را مختص وجه رايج (نوع دين) دانســته فلذا مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم بر بى حقى خواهان در اين شق از خواسته را صادر و اعالم مى دارد راى صادره ظرف مهلت بيست روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان بوشهر مى باشد. م الف/619
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دشتستان – مهدى خوشقدم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست آقاى محمد بزى فرزند عليجان 
خواهان آقاى محمد شهركى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد بزى به خواسته الزام  به تنظيم سند 
خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609985443200 شعبه 2 شوراى حل اختالف 
زهك ثبت و وقت رسيدگى 1397/6/31 ساعت 8/30 جهت جرح احتمالى مشهود تعيين كه حسب دستور دادگاه 
و طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يــك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گردد تا خوانده ظرف يك  ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/350
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف زهك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى موال بخش درزاده داراى ش ش 5259709632 متولد 1349 به شرح دادخواست به كالسه 41/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پريسا رئيسى به شناسنامه 
3640071417 متولــد 1368 در تاريــخ 1397/3/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مدثر رئيسى دارنده ش ش 6690192946 متولد 1386 صادره از حوزه 3 نيك 
شهر فرزند 2- فريما رئيسى دارنده ش ش 6690220583 متولد 1387 صادره از حوزه نيك شهر فرزند 3- مهر 
بى بى كهتول دارنده ش ش 5259030139 متولد 1347 صادره از حوزه 3 نيك شهر مادر متوفى 4- موالبخش 
درزاده دارنــده ش ش 5259709632 متولــد 1343 صــادره از حوزه 3 نيك شــهر پدر متوفــى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد 

شد. م الف/89
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى 
كالســه پرونده 44/4/97ح - خواهان: بانك سينا به نمايندگى عبدالعلى نجفى با وكالت سيامك فتلى ساكى 
به نشانى خرمشهر 40 مترى روبروى خ مبارز طبقه فوقانى رستوران ستاره طاليى - خواندگان: 1- طيبه آذرى نجف 
آبادى 2- كاظم ياضلى 3- عبدالكريم بحر مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه ، مرجع رسيدگى: شعبه 4 شوراى حل 
اختالف آبادان  ، وقت رسيدگى: 97/7/1 ساعت 9/00 ، خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم اين شــعبه نموده اند كه تحت كالســه 44/4/97ح به ثبت رسيده و با رعايت اينكه خوانده مجهول المكان 
مى باشد به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى آگهى ابالغ دادخواست و ضمايم آن و وقت رسيدگى براى 
يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده ميتواند قبل از تاريخ رســيدگى به شعبه مراجعه واصل 

دادخواست و ضمائم آن را تحويل بگيرد. م الف/524/97
 شعبه 4 شوراى حل اختالف آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مجتبى آقائى به شناســنامه شــماره 131 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 97/4/356 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محمد باقر مشهدى 
آقائى به شناسنامه شماره 79 در تاريخ 1397/5/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- حميد مشــهدى آقائى فرزند محمد باقر به ش ش 163 صادره از دماوند پســر متوفى 2- محمد 
مشــهدى آقائى فرزند محمد باقر به ش ش 115 صادره از دماوند پســر متوفى 3- مجتبى آقائى فرزند محمد باقر 
به ش ش 131 صادره از دماوند پســر متوفى 4- ســكينه مشهدى آقائى فرزند محمد باقر به ش ش 199 صادره 
از دماوند دختر متوفى 5- احترام مشــهدى آقائى فرزند محمد باقر به ش ش 159 صادره از دماوند دختر متوفى 
6- حاجيه حاجى عباســى فرزند ســيف الــه به ش ش 23 صادره از دماوند همســر متوفى والغيــر ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5380
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9709988130100097 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار تصميم 
نهايى شــماره 9709978130100355- خواهان: آقاى مسيب قره خانلو فرزند شاداله به نشانى استان همدان 
شهرستان بهار شهر بهار چهارراه شهيد سليمانى كوچه سرچشمه پالك 2- خواندگان: 1- خانم فاطمه اعالء به نشانى 
مجهول المكان ، 2- آقاى حسن دستمالچيان 3- آقاى اسماعيل  دستمالچيان 4- آقاى حسين دستمالچيان 5- آقاى 
مرتضى دســتمالچيان 6- آقاى حسينعلى قراگوزلو همگى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به انتقال سند 
عرصه ملك ، گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص دعوى آقاى مسيب قره خانلو فرزند شاداله 
به طرفيت 1- آقاى حسينعلى قراگوزلو 2- آقاى حسن دستمالچيان 3- آقاى حسين دستمالچيان 4- آقاى مرتضى 
دستمالچيان 5- آقاى اسماعيل دستمالچيان 6- خانم فاطمه اعالء به خواسته الزام خواندگان به انتقال قطعى شش 
دانگ ســند عرصه پالك 10185 فرعى از 139 اصلى بدين شــرح كه خواهان طى دادخواست تقديمى اجماالً بيان 
داشــته اســت كه مالك اعيانى پالك فوق مى باشد كه عرصه آن ســابقه ثبت به نام خواندگان دارد و خواهان الزام 
خواندگان به انتقال عرصه پالك مذكور شــده اســت خواندگان عليرغم ابالغ وقت دادرسى در جلسه دادگاه حاضر 
نشــده دفاع يا ايراد موثرى ابراز ننموده اند دادگاه براى تطبيق ســند با محل قرار ارجاع امر به كارشناســى صادر 
كه كارشناس سند را با محل تطبيق و كروكى تنظيم نموده است دادگاه با توجه به محتويات پرونده مالحظه تصوير 
مصدق ســند مالكيت ارائه شده از سوى خواهان استعالم انجام گرفته از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
و نظريه كارشناس منتخب كه مصون از ايراد و اعتراض طرفين باقى مانده است و نظر به اينكه بر اساس مقررات 
قسمت اخير بند الف ماده 31 قانون اصالحات ارضى مصوب سال 1338 مالك مكلف است عرصه زمينهاى فوق را 
مجانا به زارع انتقال دهد لذا خواسته خواهان را قابل پذيرش دانسته و مستندا به مقررات مارالذكر حكم به الزام 
خواندگان به انتقال شش دانگ سند عرصه پالك 10185 فرعى از شماره 139 اصلى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ واقعى به خواندگان قابل واخواهى در اين دادگاه 

سپس ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر در محكمه محترم تجديدنظر استان همدان مى باشد. م الف/421
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهار

متن آگهى
در پرونده كالسه 961095 اين شعبه خانم فرشته افشين تبار فرزند عبدالعلى به اتهام توهين وفحاشى از 
طريق ارســال پيامك نســبت به نصرت اله الهى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن در 
اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا احمدى فرزند
خواهان آقاى يوســف عزتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا احمدى به خواسته تهديد و افترا 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988609001111 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/30 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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/522
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 
1392 آقاى ســبزى بگ رضايى در پرونده كالسه 9709988322400166 به اتهام مشاركت در نگهدارى 2 گرم 
و 90 سانت هروئين تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/7/11 ساعت 11 
ظهر با در دست 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/1031
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
ســجاد آزادى دائر بر توهين و فحاشــى و تهديد به ضررهاى نفسانى و آبرويى متهم پرونده كالسه 970319 تحت 
تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/7 راس ساعت 9 صبح 
با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/2002
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى جبار محمدى فرزند ولى
خواهان آقاى آيت نادرى دادخواســتى عليه متهم جبار محمدى به اتهام خيانت در امانت نسبت به يكدستگاه 
پرايد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988404800037 شعبه 101 دادگاه كيفرى 
دو شــهر روانسر (101 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/16 ساعت 8/30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواند 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.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم مهران بهرامى فرزند عادل
خواهــان آقاى هوشــيار كريمــى فرزند ايوب دادخواســتى عليــه متهم مهــران بهرامى به اتهــام ايراد جرح 
عمــدى بدنــى با چاقو توهين با اســتعمال الفــاظ ركيك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988404800500 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/07/16 ساعت 9/15 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 جرائد 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.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تبادل لوايح
تجديدنظر خواه آقاى سيروس پوالدى فرزند بخشعلى دادخواستى بطرفيت تجديدنظر خوانده آقاى 1- مجتبى 
يعقوبى 2- سوسن صادق بروجردى 3- ايرج فتحى پور 4- بابك خليلى مقدم 5- فريد قائمى 6- شيده صادقى پور 
7- فرشــته حقى نيا 8- ســياوش فتحى مهر 9- سيد سعيد قائمى 10- حميد قوام پور 11- شهرام خليلى مقدم 
12- ســعيده قائمى 13- مرضيه حيدرى قلعه 14- ابراهيم الياســى قولنجــى 15- داريوش معانى 16- مجتبى 
قائمى 17- حنيف الياسى قولنجى 18- مسعود قائمى نسبت به راى شماره 970413 مورخ 97/4/26 در پرونده 
كالسه 970127ح2 بخواسته تقسيم يكدستگاه خط توليد دستكش و قطعات الستيكى تقديم شعبه نموده به شماره 
9700132 ثبت گرديده چون آدرس تجديدنظر خوانده آقاى / خانم مجتبى يعقوبى و اســامى ذيل نامعلوم اســت 
عليهذا وفق ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود و به شماره 
اخطار مى گردد از تاريخ نشــر آگهى به مدت ده روز هر گونه جوابى داريد كتبا اعالم داشــته يا اينكه آدرس خود را 
اعالم كه اخطاريه آدرس اعالمى ارســال گردد در غير اين صورت بعد از انقضاى مهلت مقرر در آگهى پرونده جهت 

رسيدگى به دادخواست تجديدنظر خواهى تجديدنظر خواه به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ زمين مشتمل بر ساختمان بمساحت 310 مترمربع بشماره 84 فرعى از 115 اصلى 
واقع در زرشكدار كه ذيل ثبت و صفحه 571 د فتر جلد 339 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 667766 بنام آقاى 
سيد على اكبر حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود 
در ذيل آن بشــماره 8050-1396/9/13 بگواهى دفترخانه 30 دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5381
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى على شكورى نيا داراى شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به كالسه 97/372 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده رباط جزى به شناسنامه 1901 
در تاريخ 1393 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-على 
شــكورى نيا فرزندرضا ش ش 28 متولد 1338/7/7-سبزوار-فرزند2- زهرا رباط سرپوشى فرزندرضا ش ش 
1 متولد 1340/2/1-سبزوار-فرزند3-فاطمه رباط سرپوشى فرزندرضا ش ش 3548 متولد 43/1/1سبزوار-
فرزند3- -مريم حســينى راد فرزند رضاش ش 821 متولــد 1354/9/30-فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:323/1/97- وقت رسيدگى: در روز ... مورخ 97/6/24 ساعت 9/30 حوزه اول ، خواهان: 
شــركت تعاونــى انقالب ، خوانده: على اكبر نيازى شــهپر ، نســيم محمودى ، خواســته: مطالبه وجــه چك– خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/10255
دبير حوزه 1 شوراى حل اختالف شهريار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه بى بى آزادمنجيرى داراى شناســنامه شــماره 2535 به شرح دادخواست به كالسه 
97/273 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على آزادمنجيرى 
بــه شناســنامه 760 در تاريخ 97/3/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به:1-فاطمه بى بــى آزادمنجيرى فرزند ســيدعلى ش ش2535 متولد 1360/3/30 همســر2-
زهــرا آزادمنجيرى فرزندعلى ش ش0781239982 متولــد84/9/9 فرزند3-زهره آزادمنجيرى فرزندعلى ش 
ش0781472695 متولد88/2/15 فرزند4-صغرى نزل آبادى فرزند محمد ش ش9 متولد 1313/1/1 مادر-
ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

مزايده
درپرونده كالســه 951640 شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبــدكاووس موضوع 
محكوميــت رقيه صالح نژاد و على، ميــالد، وحيد و پيمان جملگى مقدادى فرزندان بهــرام مقدادى به فروش ملك 
به پالك ثبتى شماره 5932 از يك اصلى بخش 10 واقع درگنبدكاووس-خيابان آذربايجان-روبروى مسجد عباسى 
از طريق مزايده و تقسيم وجوه حاصله به نسبت نصف ثمن حاصله متعلق به خانم رقيه صالح نژاد و نصف ديگر به 
نســبت ســهم االرث بين ورثه به شرط اينكه مبلغ 12/000/000 ريال از سهم پيمان مقدادى به خانم رقيه صالح 
نژاد مى رســد و پرداخت معادل 5 درصد از آن بابت هزينه اجرا درحق دولت، كه حســب نظريه كارشناس درتاريخ 
1397/03/21 مســاحت عرصه آن 227/73 مترمربع و اعيانى شــامل يك تجارى به مساحت 29/64 مترمربع و 
واحد مســكونى با زيربناى 161 مترمربع كه حدود40 مترمربع آن بصورت ســوئيت مسكونى با امكان دسترسى از 
كوچه و الباقى بصورت واحد مسكونى با امكان دسترسى از خيابان آذربايجان مى باشد و طبقه اول دو واحد مسكونى 
با زيربناى كل 112 مترمربع با امتيازات تعداد سه كنتور برق سه كنتور گاز و يك كنتور آب و قدمت همكف حدود 
ســى ســال و طبقه اول هفت ســال به ارزش 4/400/000/000 ريال اعالم گرديده اســت كه از طريق مزايده 
حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كل پالك ثبتى 
موصوف به مبلغ -/4/400/000/000 ريال اعالم گرديده است كه از طريق مزايده بفروش مى رسد 2-مزايده 
از مبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شــود 3- موعد مزايده روز يكشنبه 
مورخه 1397/06/11 ســاعت 10 الى11 صبح ميباشــد.4-مزايده براى جلســه دوم تشكيل مى گردد 5- مكان 
مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6- متقاضيان ميتوانند 
پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور ديدن نمايند 7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشــر ميگردد 8-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد مبلغ پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در 
مهلت يكماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد درغير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط 

مى گردد. 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ اجرائيه چك
بديــن وســيله بــه آقاى بهــزاد ادهمى دهكــردى فرزند اســداله به شــماره شناســنامه 1108 بــا كد ملى 
1971284882 ســاكن شــهركرد خيابان ورزش كوچه 38 پالك 31 كد پســتى 8815833339 ابالغ مى شود كه 
موسســه مالى و اعتبارى كارسازان آينده به استناد چك شــماره 12-9101/319024 ، 12-9118/926260 ، 
9118/926259-12 ، 9101/319023-12 و 9101/319022-12 همگى مورخ 1394/11/19 عهده بانك 
ملى شعبه بازار شهركرد و گواهى عدم پرداخت شماره 474734، 474746، 474749، 474747، 474744مورخ 
1394/11/19 تقاضاى وصول مبلغ 765000000 ريال (هفتصد و شصت و پنج ميليون ريال) را نموده و پرونده 
اجرائى به كالســه 9700238 عليه شــما تشكيل گرديده و حسب گزارش مورخ 1397/04/28 مامور پست ابالغ 
واقعى ميسر نبوده لذا به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بموجب اين آگهى فقط براى يكبار به 
شــماه ابالغ خواهد شــد كه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى شود نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت مذكور عمليات اجرايى عليه شــما جريان 

خواهد يافت و مشمول پرداخت حقوق دولتى نيز خواهيد شد. 
كفيل اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد- على اكبر باقرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مينا جمشــيدى جعفرآبادى فرزند ابراهيم به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالســه 970371 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مهدى اهللا وردى ايرانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
عبدالعلى اهللا وردى ايرانى فرزند مسيب به ش ش 131 (پدر) 2- عطر گل رضائى فرزند خدابخش به ش ش 9 
(مادر) 3- مينا جمشيدى جعفرآبادى فرزند ابراهيم به ش ش 3 (همسر) 4- محمد حسين اهللا وردى ايرانى فرزند 
مهــدى به ش ش 6330152462 (فرزنــد) 5- مهيا اهللا وردى ايرانى فرزند مهدى بــه ش ش 4611631001 
(فرزند). اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان آماده

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون خانم مهرى چمن آرا نماينده بانك مســكن با ارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شده اعالم نموده اند 
كه ســند مالكيت آن بانك به ميزان شــش دانگ به شــماره پالك ثبتى 2957 فرعى از 11 اصلى واقع در شهركرد 
كه به شــماره دفتر الكترونيكى 139620314001009288 صادر و به علت سهل انگارى مفقود گرديده است و 
تقاضاى صدور اسناد مالكيت المثنى بنام مالك را نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود كه هر كس مدعى انجا معامله ( غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نســبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً  ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد، اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضى تسليم خواهد شد.
بشارتى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد   

متن آگهى
خواهان آقاى مجتبى گل محمدى به طرفيت خانم مريم بخت آزاد طرش به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى 
حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
67/2/97 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/06/17 و ساعت 16/00 عصر تعيين شده است به 
علــت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5383
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: عباســعلى صالحى به نشــانى تهران ميدان بهاران خ فاضل رضائى پ 35 ، مشخصات 
محكوم عليه: حسينعلى مالتى يخشكى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1278 مورخ 96/12/12 
شوراى حل اختالف شهريار حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است 
محكوم عليه به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و سيصد و چهل هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در 
حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم ميگردد. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م 

الف/25329
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9200064 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى سياش امير شاهى فرزند ايرج به شماره شناسنامه 1240 به كدملى 0041650999 
صادره از تهران به آدرس دماوند – گيالوند 103 غربى ابالغ مى شود كه بانك پارسيان شعبه ستارخان به استناد 
ســند رهنى شــماره 134436 دفترخانه 388 شــهر تهران عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از 
تشــريفات الزم پــالك ثبتــى 5875 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 1757 فرعى از ســنگ 71 اصلى واقع در 
قريه جيالرد كه توســط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 9373970000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابر 
نامه مورخه 1397/03/06 مامور پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك پارسيان شعبه 
ستارخان مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف 
مــدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به همراه مبلغ 32300000 ريال دســتمزد ارزيابى مجــدد به اين اداره ارائه 

نمائيد. م الف/5382
قباد آزادى – سازمان ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:324/1/97- وقت رسيدگى: در روز ... مورخ 97/6/24 ساعت 9/15 حوزه اول ، خواهان: 
شــركت تعاونى انقالب ، خوانده: فاطمه صفدرى ، على صفدرى ، خواســته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواســتى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/10254
دبير حوزه 1 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:404/1/97- وقت رسيدگى: در روز ... مورخ 97/6/24 ساعت 9/00 حوزه اول ، خواهان: 
شركت تعاونى انقالب ، خوانده: احسان عابدى ، محسن مروج ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/10256
دبير حوزه 1 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: بهبود خسروى كجل 
فرزند جمشيد به نشانى شهريار ميدان معلم پ 130 مجتمع كيميا واحد 2 – خوانده/ خواندگان:  امير پيرمردوند 
چگينى فرزند - بنشانى مجهول المكان - خواسته تقاضاى صدور حكم مبنى بر محكوميت خوانده به استرداد الشه 
دو فقره چك بانكى جمعاً بيست ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه 
به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شورا بررســى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى بهبود خسروى كجل فرزند جمشيد 
به طرفيت امير پيرمردوند چگينى به خواســته استرداد الشه چك به شماره هاى 766446/50 مورخ 95/7/28 
و 766447/36 مورخ 95/8/28 جمعاً به ميزان بيست ميليون ريال بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال 
تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان 
شورا ، نظر به اينكه هر چند به داللت سند عادى ابرازى خوانده متعهد گرديده چكهاى مستند دعوى مورد خواسته 
را مســترد نمايد لكن با توجه به اينكه حســب اظهارات خواهان و جوابيه استعالم از بانك محال عليه يك فقره چك 
شماره 766446/50 مورخ 95/7/28 در يد شخص ثالث بوده و منتهى به صدور گواهى عدم پرداخت گرديده لذا 
دعوى را نســبت به اين يك قره چك مســموع ندانسته و مستنداً به ماده 20 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم 
استماع و نسبت به چك شماره 766447/36 مورخ 95/8/28 با در نظر گرفتن مفاد تعهد خوانده دعوى خواهان را 
ثابت تشخيص داده و مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى حكم به استرداد چك مذكور را صادر مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد.م الف/10253
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى: 970695  خواهان: محمداحمدلو-حسن بيطرفان-مصطفى صفابخش-ربيع نورى به طرفيت 
خواندگان /خوانده :رمضان جعفريون به خواسته تنفيذ فسخ قرارداد ولغوامتياز  مطرح كه به اين ارجاع وبه شماره 
پرونــده كالســه  9709980022300527شــعبه اول دادگاه عمومــى بخش خاوران ثبت كه وقت رســيدگى آن 
1397/6/25  وســاعت : 10:00 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى:970536- خواهان: حسن بيطرفان-ربيع نورى-مصطفى صفابخش-محمداحمدلو  به طرفيت 
خواندگان /خوانده :1- سوده مسجدى يامچى2-حميد عينى3-حسنيه تشريفات4-فاطمه شبان يامچى5- نبى اهللا 
عينى6-سهيال خوش دوز ماسوله7-سامان دريس8-فاطمه عينى9-فاطمه مسجدى يامچى10-محمدسعيدمسجدى 
يامچى11-محمد حسن اژدرى12-محسن دريس13-احمد اژدرى14-پروين محمدى يامچى15-پروين حمزه16-
مجيد عينى17-صالح دريس18-ســپيده مسجدى يامچى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به 
اين ارجاع وبه شماره پرونده كالسه  9709980022300398شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران ثبت كه وقت 
رســيدگى آن 1397/6/24  وســاعت : 10:30تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970149- خواهان: قاسم قديمى با وكالت سميه عبيرى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
/خوانده: 1-كريم رزمجو ديزج فرزند خيراله2-بهنام قديمى3-زيبا قديمى  به خواســته  مطالبه ســه فقره سفته  
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه جهت رســيدگى به شعبه ســوم دادگاه عمومى(حقوقى) 
دادگســترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه  9709982920300147 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى 
آن  1397/6/24 ساعت: 10:00تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت جلسه دادرسى  عمومى و انقالب شهرستان بهارستان
بدينوســيله به اقاى محمد قربانى فرزند اصغر مجهول المكان حسب  اعالم شاكى خانم زهره صادقچه فرزند 
شعبانعلى داير بر مزاحمت تلفنى و افتراء وفق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشار 
درج نموده لذا الزم اســت جهت اخذ توضيح و آخرين دفاع ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى حاضر و از خود 

دفاع نمائيد واال وفق مقررات غيابا رسيدگى و اعالم نظر خواهد نمود. م الف/1079
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان


