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 پیشبرد توافق با آمریکا 
شاید یکی از اشتباهات بود 
وزیر امور خارجه ایران در پاس��خ به سوالی درباره 
اینکه چرا توافق را با وجود لغو نش��دن تحریم ها پیش 

بردید گفت: این شاید یکی از اشتباهات بود.
محمدج��واد ظریف در مصاحبه با ش��بکه خبری 
س��ی ان ان گفت: م��ن معتقدم بیم��اری ای در ایاالت 

متحده وجود دارد که اسمش اعتیاد به تحریم است.
وی ی��ادآوری کرد که این بیم��اری تنها مختص 
دول��ت فعلی آمریکا نیس��ت و دولت »ب��اراک اوباما«، 
رئیس جمهور س��ابق آمری��کا هم تمرک��زش را بیش 
از آنک��ه روی اجرای تعهدات��ش در زمینه تحریم های 
برداشته  ش��ده قرار دهد بر ضرورت حفظ تحریم های 
رفع نش��ده تأکید داشته اس��ت. ظریف گفت: حتی در 
دوران دول��ت اوبام��ا، ایاالت متحده ب��ه جای اجرای 
تعهداتش در مورد تحریم هایی که برداشته بود تأکید 

بیشتری روی حفظ تحریم های برطرف نشده داشت.
خبرنگار س��ی ان ان پرس��ید اگر ش��ما احس��اس 
می کردی��د که آمری��کا به تحریم ها اعتی��اد دارد، چرا 
تواف��ق را ادامه دادی��د؟ ظریف در پاس��خ گفت: این 
ش��اید یکی از اشتباهات بوده اس��ت اما مشکل اینجا 
بود که احس��اس ما این ب��ود ایاالت متحده یاد گرفته 
که دس��ت کم در مورد ایران، تحریم ها علی رغم ایجاد 
مش��قت های اقتصادی، نتایج سیاسی مدنظر آنها را به 
ب��ار نمی آورند و من فکر می کردم که آمریکایی ها این 

درس را یاد گرفته اند. متأسفانه، اشتباه می کردم.
س��ی ان ان نوش��ته ظریف در بخش های زیادی از 
مصاحبه ظاهراً احتمال گفت  وگ��و با دولت ترامپ در 
آینده را رد و ابراز امیدواری کرده که توافق را می توان 
حف��ظ کرد. تفکرش را تغییر ده��د. ظریف، از آمریکا 
باب��ت زورگوییبه اروپایی های ش��ریک ایران در برجام 

انتقاد کرده است.  مهر

دیپلمات

کارگروه بررسی مسائل ایران را باید جدی گرفت
یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: تشکیل کارگروه بررسی مسائل ایران 
در وزارت خارجه آمریکا از س��وی پمپئو پیگیری سیاس��ت "تقابل" با ایران و به 

معنای افزایش نفوذ نومحافظه کاران در کاخ سفید است.
رحمان قهرمان پور اظهار کرد: از نگاه درون سازمانی در آمریکا رقابت مستمر و 

جدی بین وزارت خارجه و دفاع درباره سیاس��ت خارجی وجود دارد اما در نهایت این 
کاخ سفید است که حرف آخر را می زند. از این منظر در تحلیل سازمانی این اتفاق به معنای 
تالش وزارت خارجه برای گرفتن سهم بیشتر در وزارت خارجه آمریکا در قبال ایران است.

وی ادام��ه داد: پمپئو ت��الش دارد محترمانه و مودبانه سیاس��ت ترامپ درباره ایران 
را در مس��یری که خودش می خواهد یعنی مس��یر "تقابل" پیش ببرد. بنابراین باید این 
کارگروه را جدی گرفت. نومحافظه کاران نگران هستند ترامپ حرفش درباره مذاکره بدون 

پیش شرط با ایران را محقق کند.  ایسنا

دیدگاه 
مخالفت فواد معصوم با تحریم های آمریکا علیه ایران 
رئیس جمهور عراق بار دیگر مخالفت خود با تحریم آمریکا علیه ایران را ابراز و 

تأکید کرد: ایران با دیپلماسی خود قادر است از شدت تحریم های آمریکا بکاهد.
فواد معصوم با اش��اره به تحریم های ایران گفت: عراق در صف کسانی که از 
تحریم آمریکا علیه ایران خوشحالند، نمی ایستد... دیپلماسی ایران قادر است، از 

شدت این تصمیم آمریکا بکاهد. 
رئیس جمهور عراق، توافق هسته ای را امری بسیار عالی توصیف کرد و گفت: شاید 

بخشی از تصمیم هایی که آمریکا اخیرا علیه ایران اعالم کرده، واکنشی به دولت قبل آمریکا 
به ریاست باراک اوباما باشد. اوباما در حل برخی مشکالت نقش داشت. توافق هسته ای که 
حاصل شد، حقیقتا چیز خیلی عالی بود. دلیلی بود بر تجربه و هوشمندی دیپلماسی ایران 
اما واقعیت اکنون عوض ش��ده است. تسری دادن تحریم ها به عراق هم آسیب می زند؛ نه 

فقط به عراق، بلکه به همه کشورهای امضاکننده توافق با ایران.  تسنیم

معادله 
پروژه آمریکا شکست خورده است

س��خنگوی گردان ه��ای حزب اهلل عراق ضم��ن اعالم اینکه اکن��ون اکثریت 
پارلمان مخالف با حضور نظامی آمریکا در این کش��ور هستند، بر شکست طرح 

آمریکا برای جداسازی سوریه و لبنان از عراق و ایران تأکید کرد.
جعفر الحس��ینی اعالم کرد حضور احزاب سیاس��ی به آمریکایی ها وعده باقی 

ماندن در عراق را داده بودند، در پارلمان عراق کم شده و امروز صدای الحشدالشعبی 
و قوای مقاومت مخالف با حضور آمریکا، بلندتر است. وی تصریح کرد: آمریکا فهمیده که 

دیگر نمی تواند از عراق به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند. کسانی که در عراق با 
طرح آمریکایی همراه شد ه اند به مسیر صحیح برگردند. پروژه آمریکا برای جداسازی سوریه 

و لبنان از عراق و ایران از طریق تسلط بر مناطق مرزی شکست خورده است.
گفتنی است؛ آمریکا بیشترین نقش را در حمایت از تروریست های تکفیری - هابی 

عهده دار بوده است.  فارس

راهبرد 

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

امور خارجه  وزرات  سخنگوی  کش��ورمان تش��کیل کارگروه سخنــــگو
اقدام ایران از سوی آمریکا را جنگ روانی و اقتصادی 

دانست و گفت: این اقدامات نتیجه ای ندارد.
بهرام قاسمی دیروز در نشست خبری در پاسخ 
به سؤال سیاست روز مبنی بر اینکه وزارت خارجه 
آمریکا پی درپی در حال تشکیل کارگروه هایی است 
که پیرو آن اقداماتی علی��ه ایران صورت دهد و آیا 
وزارت خارج��ه قصد ن��دارد گروهی را با بهره گیری 
از همه کارشناس��ان در این خصوص تشکیل دهد؟ 
پاس��خ داد: این رفتار و اقدامات و تبلیغات در ادامه 
سیاست های خصمانه دیرینه آمریکا است و جدید 
نیس��ت و استمرار می یابد باید آن را از جنبه جنگ 
روان��ی و جنگ اقتصادی به آن توجه کرد و رفتاری 
مغایر با همه موازین شناخته شده بین المللی است.

وی افزود این سیاس��ت های همچون گذشته 
راه ب��ه جای��ی نخواهد ب��رد و با مقاوم��ت مردم و 
راهکارهای موجود این اقدامات خنثی خواهد شد 
و ی��ک بازی و جنگ روانی اس��ت که توس��ط تیم 

جنگ طلب هیأت حاکمه آمریکا دنبال می شود.
پاس��خ س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان به 
س��وال خبرن��گار ما در حالی مطرح ش��د که اولین 
ف��از اجرایی تحریم های آمریکا علی��ه ملت ایران از 
دو هفته پیش آغاز و کار گروهی نیز به تازگی برای 
اقدام علیه جمهوری اس��المی ایران تش��کیل شده 
اس��ت؛ ضمن اینکه مقامات این رژیم استکباری با 
ادبیات تهدیدآمیز و توام با فش��ار خواستار همراهی 
اروپا ب��ا تحریم های ضد ایرانی ش��ده اند؛ با اینگونه 

اقدام��ات قاطعانه و عملی و البته توام با گس��تاخی 
علیه ملت ایران، باید از وزارت خارجه پرسید آیا این 
اقدامات عملی آمریکا تنها در راستای جنگ روانی 
است؟ و اینکه با وجود تشکیل اتاق فکرهای متعدد 
از سوی مقامات آمریکا برای مقابله با ایران، باز هم 
ضرورتی برای تشکیل کار گروه اقدام علیه آمریکا از 

سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان وجود ندارد؟ 
قاس��می در پاس��خ به س��والی درباره برخورد 
نادرس��ت کارمندان برخی سفارتخانه های خارجی 
با ایرانیان از جمله س��فارتخانه های ایتالیا و آلمان 
عنوان کرد: سفارتخانه های خارجی موظفند حقوق 
شهروندان ایرانی را با دقت رعایت کرده و خدمات 
الزم را ارائه دهند. در مورد این دو کشور خبرهایی 
را دریافت کردیم که در حال بررسی هستیم و بعد 

از بررسی ها می توانم قضاوت کنم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه 
داد: توصیه ما به سفارتخانه های خارجی در تهران، 
حفظ حرمت ش��هروندان ایرانی و ارائه تس��هیالت 
هر چه بیش��تر در ارائه خدمات کنس��ولی خواهد 
بود و ب��ا کمک این س��فارتخانه ها گام هایی رو به 
جلو برداش��تیم و امیدوارم ای��ن وضعیت بتواند در 
مسیر برخورد بهتر و شایسته تر با هموطنان ایرانی 
صورت گیرد. وی در واکنش به ادعای جان بولتون 
که گفته ایران در تالش برای مداخله در انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکاس��ت، اظهار داش��ت: 

کافر همه را به کیش خود پندارد.

قاسمی در پاسخ به س��ؤالی درباره فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی از خطوط 
قرمز ما در مذاکرات هسته ای رعایت نشد و اینکه 
این خطوط چه مواردی بوده اس��ت؟ پاس��خ داد: 
من س��عی می کنم درباره اظه��ارات و بیانات مقام 
معظم رهبری ورود و تفس��یر نکن��م زیرا معتقدم 
درباره اینکه مقص��ود و منظور خطوط قرمز کدام 

بخش هاست باید با دقت بیشتری صحبت کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: اینکه 
من در این خصوص اظهار نظری نکنم بهتر اس��ت 
اما، آنچه که ش��اهد بودیم این بود که تیم مذاکره 
کننده سعی داشتند رهنمودهای ایشان را با دقت 
انجام دهن��د و در تماس دائم بودند و هیأت عالی 
نظ��ارت بر برج��ام به عن��وان ارگان و مرجعی که 
می توانس��ت و می توان��د در این خصوص به عنوان 
بازوی مش��ورتی قوی و تصمیم گیر عمل کند، در 
نظارت کامل در مذاکرات اش��راف داشته و خواهد 

داشت.من در این خصوص قضاوت ندارم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
پاسخ به س��وال دیگری درباره روند گفت وگوها با 
۱+۴ و اینک��ه ای��ران تا کج��ا می تواند روی کمک 
بانک ه��ا و ش��رکت های کوچک اروپایی حس��اب 
کند؟ عنوان کرد: آن چیزی که به آن اتکا داریم و 
روی آن حساب می کنیم، توان ملی و ظرفیت های 
اقتصادی و مردمی ملت اس��ت که باید در مرحله 
اول ب��ه آن متکی باش��یم و بعد ب��ه همکاری های 

بیرونی و خارجی توجه کنیم.
وی با بی��ان اینکه در بح��ث همکاری های ما 
ب��ا اروپ��ا مواضع سیاس��ی اروپا و چین و روس��یه 
بسیار روشن است، اظهار داشت: درخصوص بسته 
اقتصادی و همکاری های اقتصادی در دوران پس از 
خروج آمریکا از برجام شاهد پیشرفت هایی هستیم 
و گام های بیش��تری تا امروز برداش��ته شده است. 
متاسفانه به علت تعطیالت آگوست و وضعیت اروپا 
کمی و به دالیل دیگر با کندی هایی مواجه بودیم 

و از سرعت روند کار رضایت کامل را نداریم.
قاسمی افزود: مصرانه و به طور جد خواستاریم 
این کش��ورها با جدیت بیشتر و سرعت عمل الزم 

در این زمینه تالش خود را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در این مسیر به لحاظ سیاسی 
مش��کلی نداریم و وضعیت روشن است، خاطرنشان 
ک��رد: در کلیات، گفتارها و پیش��نهادهایی که ارائه 
شده مثبت تلقی می شود ولی مکانیسم های فنی این 
همکاری ها در برخی بخش ها تا حدی روش��ن است 

و در برخی روش��ن نیست و حتی ابهاماتی می تواند 
وجود داشته باشد که مورد رضایت ایران نیست.

قاس��می در پاسخ به س��والی درباره اینکه آیا 
وزارت امور خارجه مکلف بوده در جریان مذاکرات 
خزر، نماین��دگان مجلس را از جزئیات مطلع کند 
و نمایندگانی را از مجلس به همراه داشت؟ اظهار 
داشت: کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر یک 
موض��وع پیش پا افتاده یک ش��به یا یک هفته ای 
نب��ود که در یک س��فر و آمد و ش��د کوتاه درباره 
آن تفاهمی صورت بگیرد، کنوانس��یون حاصل ۲۱ 
سال مذاکره در دولت های متفاوت و با نمایندگان 
متع��دد در دولت ه��ای مختلف و متعدد اس��ت و 
حاص��ل یک تالش دیرپا و جدی بین ایران و دیگر 

کشورهای حوزه خزر بود.
وی افزود: س��ال گذش��ته به تفاهم��ات اولیه 
نهایی ش��دن کنوانس��یون دس��ت یافتی��م و این 
کنوانس��یون تقریبا نهایی ش��د و باید زمانی برای 
امضای آن بین پنج کشور توافق می شد. این تاریخ 
از گذش��ته تعیین ش��ده بود و نهایتا در این تاریخ 
امضای کنوانس��یون انجام ش��د. با تالش یک کار 

موفق و اساسی صورت گرفت
س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان ادامه داد: 
عمدت��ا کارهای موف��ق در جمهوری اس��المی به 
خصوص در ش��رایط کنونی در ی��ک جنگ روانی 
با آن برخورد می ش��ود بخشی از آن از سر نادانی و 
بخش��ی هم از سر دلسوزی و نقد است و فضا برای 
نقد و نقادی همواره وجود داشته و خواهد داشت.

وی اف��زود: این حق مجلس اس��ت که بداند و 
آگاهی الزم را پیدا کند و ما سعی خود را کرده ایم 
ک��ه نماین��دگان را در جریان مذاک��رات و امضای 
کنوانس��یون قرار دهی��م و در این مورد کوتاهی از 
جانب وزارت خارجه صورت نگرفته است و باز هم 
به مجلس توضیح خواهیم داد اما هر 5 کشور باید 
کنوانس��یون را بعد از امضا به منظ��ور تصویب به 

پارلمان های خود ارائه کنند.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

تشکیل کارگروه اقدام ایران 
جنگ روانی و اقتصادی است

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم عليا خطيب دماوندى به شــماره شناسنامه 64 به شــرح دادخواست به كالسه 347/2/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان امير عباس خطيبى به شماره شناسنامه 
27 در تاريخ 97/4/28 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- عليا خطيب دماوندى 
فرزند محمد به ش ملى 0439543851 صادره از دماوند مادر متوفى 2- سحر خطيبى فرزند اميرعباس به ش ملى 
0023827130 صادره از تهران فرزند متوفى، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5400
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانم فاطمه تيمورى ساروكالئى داراى شماره ملى 2161608681 به شرح دادخواست به كالسه 197/3/97 
از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضى عادلى فرزند محمد و 
آســيه به شــماره ملى 0439889456 در تاريخ 1397/3/17 در اقامتگاه دائمى خود را بدرود گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- فاطمه تيمورى ســاروكالئى فرزند محمدجان بــه ش ملى 2161608681 
همسر متوفى 2- خانم مهديس عادلى فرزند مرتضى به ش ملى 04300168551 دختر متوفى 3- خانم مهشيد 
عادلــى فرزنــد مرتضى به ش ملى 043020963 دختر متوفى 4- خانم آســيه قاســمى فرزنــد عباس به ش ملى 
4609287889 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد 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/623
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمساحت 99/99 مترمربع بشماره 8600 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد 
كه ذيل ثبت و صفحه دفتر جلد 139520301058002385 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 954930 بنام 
آقاى ابوالقاسم صالحى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود 
در ذيل آن بشماره 7551-7550-1397/5/18 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت 
آن بعلت نامعلوم 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 سند مالكيت نزد خود ميباشد. 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 ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء 

مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5501
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطاريه
اخطــار شــونده: جــواد جوهرى فرزنــد حســينعلى ، موضوع اخطــار: در اجــراى دادنامه شــماره 970216-
1397/3/19 صادره از شــعبه هشــتم حقوقى دادگســترى آبادان و با توجه به عدم حضور شــما عليرغم اخطار ، 
صيغه طالق خلع اول جارى و تحت شــماره ترتيب 18812-1397/5/27 در اين دفتر به ثبت رسيد اين اخطاريه 
به منظور اطالع شما از وقوع طالق ياد شده صادر گرديده است و جهت تحويل گرفتن مدارك ميتوانيد به اين دفتر 

مراجعه نماييد.
سردفتر ازدواج 75 و طالق 111 آبادان

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 3116/37- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 85 
صفحه 256 ذيل شــماره ثبت 12250 به نام اصغر عماد مروســتى صادر و تســليم گرديده اســت و برابر نقل و 
انتقاالت و به موجب سند قطعى 57121 مورخ 1378/8/18 به على اكبر رضائى انتقال يافت سپس مالك با ارائه 
دو برگ فرم استشــهاديه تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى به علت جابجايى را نموده است لذا برابر تبصره يك 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت 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 انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند دفترچه اى 

091172 ميباشد. تاريخ انتشار 97/5/30
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 3116/37- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 85 
صفحه 259 ذيل شماره ثبت 12251 به نام غالمحسين ذبيحى صادر و تسليم گرديده است و برابر نقل و انتقاالت 
و به موجب سند قطعى 57121 مورخ 1378/8/18 به على اكبر رضائى انتقال يافت سپس مالك با ارائه دو برگ 
فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت جابجايى را نموده است لذا برابر تبصره يك ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت 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 شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى 
مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند دفترچه اى 091173 

ميباشد. تاريخ انتشار 97/5/30
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان آقاى مسعود صادقى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قباد صيدى گيالنه و خانم راضيه آور زمانى 
به خواسته ايجاد مزاحمت تلفنى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988316300154 
شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/31 ساعت 
11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ 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/736
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
محكوم له: فاطمه رشيدى مقدم ، محكوم عليه: رضا محمود زاده ، پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله 
به رضا محمود زاده كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه دوم شوراى حل اختالف 
چابهــار در پرونده كالســه 9609985457200157 به موجب دادنامه شــماره 9609975457200430 مورخ 
1396/12/13 صادره از شــعبه دوم شــوراى حل اختالف چابهار در پرونده كالسه 9609985457200157 به 
موجب دادنامه شــماره 9609975457200430 مورخ 1396/12/13 صادره از شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
چابهار محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ ســه ميليون و پانصد هزار ريال بابت نفقه فرزند مشــترك به نام دينا 
محمود زاده از تاريخ ارائه دادخواســت لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له مى باشــد پرداخت نيم عشــر حق 
اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشــد بديهى اســت با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم 
غيابــى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له يــا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى 
باشــد لــذا مفــاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى مــاده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجــراى احكام مدنى در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد 
در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام 

خواهد نمود. م الف/102
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم آرمان مرادى فرزند بهزاد
خواهان آقاى سامان نصرتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ارمان مرادى به خواسته ايراد صدمه بدنى 
عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988328700593 شعبه 107 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/1 ساعت 10/00 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 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/733
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به فريده ابراهيمى فرزند فتح اله كه در پرونده 
كالســه 970355 به اتهام تحصيل مال از طريق نامشــروع موضوع شكايت آقاى حسن خاكى تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/7/4 راس ســاعت 11/00 صبح با در دســت داشــتن شــماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/742
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
خواهــان خانم رويا خزايى دادخواســتى به طرفيــت خوانده گان1- مهين نــورى 2- منيجه مجيدى 3- مريم 
شورابى 4- ظريفه حسين پور 5- توران عباسوند 6- توران اتابكى به خواسته اعسار مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9609988313000091 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى 
ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/4 ساعت 11/00 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/739
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به احسان كشورى فرزند غالمعباس كه در پرونده 
كالسه 970360 به اتهام مباشرت در يك فقره سرقت تعزيرى موضوع شكايت آقاى محمد ريزه وندى تحت تعقيب 
مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/7/4 راس ســاعت 10/00 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/741
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شــاكات سامان دريتيم ، زاهد درويشــى ، فريبرز خزاعى ، ايوب عبدالملكى ، صادق مرادى، مرادعلى سهيلى 
شكايتى با طرفيت متهم احسان محمدى ، مجتبى كاكه ، كامران كله جويى به اتهام مشاركت در سرقت تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 
جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان داددگسترى كل ارجاع و به كالسه 970368 ثبت گرديد 
كه وقت رسيدگى آن 1397/6/31 ساعت 10/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهمين مجتبى 
كاكه ، كامران كله جويى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/759
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9600120
ششــدانگ يك قطعه زمين محصور به مســاحت 530/92 مترمربع پالك 1416 فرعى از 93 اصلى واقع در 
قريه سربندان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طول 11/53 متر ديوار به ديوار قطعه 37 شرقاً بطول 
10/25 متر ديواريست به قطعه 34 دوم بطول 29/98 متر ديوار به ديوار قطعه 33 جنوباً بطولهاى 10/23 متر و 
7/54 متر درب و ديواريســت به كوچه غرباً اول به طول 21/38 متر ديوار به ديوار قطعه 40 دوم بطول 13 متر 
كه ديوار به ديوار قطعه 39 مى باشــد كه ذيل ثبت شــماره 99560 دفتر جلد 528 صفحه 85 و به شــماره چاپى 
217704 بنام اسكندر اسكندرى صادر و تسليم گرديده است كه برابر سند رهنى 46447 مورخ 1394/1/19 
دفترخانه 12 دماوند  در رهن بانك كشاورزى شعبه دماوند قرار گرفته كه بعلت  عدم ايفاى تعهد منجر به صدور 
اجرائيه تحت شماره 9600120 شده است و برابر نظريه مورخ 1397/4/20 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف 
اجمالى مورد وثيقه عبارت اســت از ملك فوق واقع در دماوند روســتاى ســربندان ،ابتداى خيابان بهشت مراجعه ، 
ملك مذكور بصورت يك باب منزل مسكونى است به مساحت 168 مترمربع در يك طبقه كه با اسكلت فلزى و آجر 
ســاخته شده عالوه بر آن يك واحد سرايدارى به مســاحت 56 مترمربع نيز مشاهده شد حياط سازى انجام نشده ، 
داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد پيرامون خانه ديوار كشى است داراى پايان كار شمار 1202-128 
مورخه 87/03/26 از دهيارى سربندان مى باشد و به مبلغ 3740000000 ريال (سه ميليارد و هفتصد و چهل 
ميليون ريال ) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 
1397/6/18 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد 
بهشــتى جنب سينما پرســتو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 
3740000000 ريال (ســه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون ريال) شــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين 
شــده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد 
طالبين و خريداران ميتواند جهت شــركت در مزايده با ارائه چك تضمين شــده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در 
جلســه مزايده شــركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشتراك و مصرف و 
نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى ان اداره معلوم نشــده ، به عهده برنده 
مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با 
توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139705001090000442 بيمه نميباشد. م الف/5502- تاريخ انتشار 

آگهى 97/5/30
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: 1- ســهيال رضائى 2- عبداهللا رضائى 3- رضا صالحى فرد به نشــانى 1و2 مجهول 
المكان و 3- فين بزرگ خ امام زاده هادى ك دبستان اميركبير  ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى به نشانى فين 
بزرگ محله حاج نايب كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 32/97 تاريخ 97/1/27 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محكوم است به متضامنا به پرداخت مبلغ يكصد و سى ميليون ريال اصل خواسته و مبلغ 3/015/000 ريال 
خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول از حق محكوم له و پرداخت 
نيم عشر اجرايى در حق دولت رعايت تبصره 1 ماده 206 ق ا د م الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609985501400429 شــوراى حل اختالف شماره 14 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان 
تصميم نهايى شماره 9709975501400357-  خواهان: آقاى جليل بلوچى فرزند احمد به نشانى استان سيستان 
و بلوچستان شهرستان زاهدان شهر زاهدان مصطفى خمينى 91 شهيد كوشا 12 ، خوانده: آقاى حسين يزدان پناه 
فرزند عزت اله به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو (راى شورا) در خصوص دعوى خواهان 
آقاى جليل بلوچى فرزند احمد به طرفيت آقاى حسين يزدان پناه فرزند عزت اهللا به خواسته الزام خوانده به انتقال 
سند رسمى يكدستگاه خودروى زانتيا مدل 1385 به شماره انتظامى 79ن773 ايران 77 به احتساب هزينه هاى 
دادرســى مقوم 190/000/000 ريال خالصه اظهارات خواهان بدين شــرح است كه وى مدعى مى باشد اينجانب 
خواهان يكدســتگاه خودرو شــماره انتظامى فوق االشــاره را در تاريخ 1395/2/21 از خوانده خريدارى نموده ام 
كه قيمت آن را نقداً پرداخت كردم ولى تاكنون جهت انتقال سند اقدامى به عمل نياورده است لذا تقاضاى صدور 
حكم بر الزام خوانده به انتقال ســند خودرو بنام خود با احتســاب كليه هزينه هاى دادرسى را خواستار مى باشد با 
توجه به مفاد دادخواســت و مالحظه كپى مصدق مدارك اســتنادى خواهان و سند وكالت فروش به شماره 38097 
مورخ 1395/2/21 به شماره انتظامى 79 ن 773 ايران 77 خوانده مذكور را اعالم داشته و اينكه خوانده مجهول 
المكان بوده على رغم نشــر آگهى وقت از طريق روزنامه روزگار ما به شــماره 327 مورخ سه شنبه 24 بهمن 1396 
در جلسه حضور نيافته و اليحه اى هم تقديم شورا ننموده و دفاعى موثر در قبال دعوى به عمل نياورده است لذا 
شــورا دادخواهى را وارد تشــخيص داده مستنداً به مواد 10 و 237 و 362 قانون مدنى راى به محكوميت خوانده 
به الزام حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال سند خودرو شماره فوق به نام خواهان و همچنين پرداخت 
مبلغ 2/847/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجيددنظر در محاكم محترم عمومى حقوقى 

زاهدان مى باشد. م الف/1357
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 14 زاهدان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: بى بى گل ناروئى فرزند كريم به نشــانى زاهدان تقاطع ســعدى و آزادى 
پاساژ وحيد نيا طبقه اول ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمد ناروئى فرزند خدانظر ، محكوم به: بموجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9709975501000167 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
نفقه خواهان از تاريخ وقوع عقد 94/11/17 لغايت پايان همان سال ماهيانه مبلغ 4/000/000 ريال و از تاريخ 
95/1/1 لغايت پايان همان سال ماهيانه 5/000/000 ريال و نفقه آتيه زوجه از تاريخ 96/1/1 لغايت پايان سال 
96 ماهيانــه 6/000/000 ريال در حق محكوم له ضمنا هزينه حق االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشــد. 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 استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل 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 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 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 به مقام قضائى ارائه نمايد 
واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى 
محكــوم عليه از اعالم كامل صــورت 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 نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به 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/1349
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 10 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: بى بى گل ناروئى فرزند كريم به نشانى زاهدان تقاطع سعدى و آزادى پاساژ 
وحيد نيا طبقه اول ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمد ناروئى فرزند خدانظر ، مشخصات نماينده يا قائم 
مقام قانونى محكوم له/ محكوم عليه: شيما فهيمى فرزند پرويز به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان 
زاهدان شهر زاهدان تقاطع سعدى و آزادى پاساژ وحيد نيا طبقه اول دفتر وكالت وكيل بى بى گل ناروئى، محكوم 
به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9609975501000368 محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 300/000 تومان بابت اصل مهريه با احتساب تورم و شاخص بانك مركزى كه توسط اجراى احكام 
محاسبه خواهد شد و مبلغ 18500 تومان بابت هزينه دادرسى و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال 
در حــق محكــوم له ضمناً هزينه حق االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت 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 سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى 
يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى 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 نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به 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/1348
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 10 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت غالمرسول كاشانى فرزند نظرمحمد به شماره 100936145 شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200303 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان فاطمه شــه بخش فرزند دين محمد  به شماره شناســنامه 270 در تاريخ 1396/4/28 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات 
فوق 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 يكماه به اين شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1355
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 1 زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى سعيد كاكاوند فرزند حسن
شاكى آقاى سليمان طهماسبى شكايتى به طرفيت متهم آقاى سعيد كاكاوند با موضوع قتل عمدى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409988315300044 شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/30 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد 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 در دادگاه حاضر گردد. م الف/743
(قاضى شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (3 كيفرى استان سابق

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970318 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
مهدى دهقانى متهم است به ربودن مال غير موضوع شكايت آقاى تيمور سليمانى كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 
101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/7/1 ساعت 11/30 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در 

جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/752
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى على احمد كهرارى فرزند اسماعيل
اولياء دم مرحوم سيروس كهرارى شكايتى به طرفيت متهم على احمد كهرارى به اتهام قتل عمدى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9309982992500786 شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/14 ســاعت 10/00 تعيين كه  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 

مى گردد تا متهم در مهلت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود. م الف/762
(مدير دفتر شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (3 كيفرى استان سابق

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى 
كالسه پرونده 305/3/97- خواهان:سيد غالب موسوى به نشانى ذولفقارى 30 مترى ايستگاه 10 ذولفقار 
140 درب اول- خوانده: عادل مطلق مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، مرجع رســيدگى: شعبه 3 شوراى حل 
اختالف آبادان  ، وقت رسيدگى: 97/8/1 ساعت 18/30 ، خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم اين شعبه نموده اند كه تحت كالسه 305/3/97ح 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/1/363
 شعبه 3 شوراى حل اختالف آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى چهارشنبه بلوچى داراى شناسنامه شماره 5250322514 بشرح دادخواست به كالسه 101/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود بلوچى دست بشناسنامه 795 
در تاريخ 97/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجيب 
بلوچى دســت به ش ملى 5250630499 صادره از نيكشــهر 2- محســن بلوچى دست به ش ملى 250420850 
صادره از نيكشــهر 3- عاطفه بلوچى دســت به ش ملى 5250733328صادره از نيكشهر 4- لطيفه بلوچى دست 
بــه ش ملــى 5250354051 صادره از نيكشــهر فرزند متوفــى 5- حنيفه حكيمى فرزند چهارشــنبه به ش ملى 
5259954051 صادره از نيكشهر همسر متوفى 6- گراناز بلوچى دست به ش ملى 5258759040 فرزند خان 
محمــد صادره از نيكشــهر مادر متوفى 4- چهارشــنبه بلوچى فرزند عبدك به ش ملــى 5250322514 صادره از 
نيكشــهر پدر متوفى، اينك با انجام تشــريفات 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/99
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

متن آگهى 
بدينوسيله به آقاى سيد على مصطفوى گرجى كه فعال مجهول المكان و هيچگونه آدرسى در اختيار خواهان نمى 
باشد ابالغ مى گردد آقاى سجاد مرادى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو به دادگاه 
شعبه سوم حقوقى مالير تقديم داشته كه به كالسه 970279 به ثبت رسيده چون آدرس شما در اختيار خواهان 
نبوده حســب تقاضاى نامبرده و به موجب ماده 73 از قانون آئين دادرســى مدنى به شما ابالغ مى گردد كه در راس 
ســاعت 09/00 صبح مورخ 1397/7/16 در دادگاه شــعبه سوم حقوقى مالير حاضر شويد در ضمن مى توانيد به 

دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را نيز دريافت نمائيد. م الف/437
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
محمدعلــى محمــدى فرزند ولى محمد به شــرح دادخواســت به كالســه 970303 از اين حوزه درخواســت 
گواهــى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان هادى على محمدى به شــماره شناســنامه 10 در 
تاريــخ 1361/4/10 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمدعلى محمدى فرزند ولى محمد به ش ش 7 پدر متوفى 2- عفت چهاردولى فرزند نظرعلى به ش ش 7 مادر 
متوفى 3- فاطمه چهاردولى فرزند جواد به ش ش 3920773632 همســر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/436
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:2/730/96 وقت رســيدگى: 97/7/1 يكشنبه ساعت 11:15 صبح  خواهان:جميله متين رامسر 
نارنج بن خوانده:عليرضا مهرشاديان خواسته:ده ميليون تومان  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر شده و 

مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهيدبهشتى رامسر- پوربخشيان

متن آگهى اخطار
چون آقاى ســجاد برجاس مجهول المكان محكوم به انتقال و تنظيم ســند رســمى يك دستگاه خودرو سوارى 
پرايد به شماره ى انتظامى 53 ايران – 853ه14 برابر نامه شماره 748/97 مورخه 97/4/6 اجراى احكام شوراى 
حل اختالف كاشان در حق محكوم له آقاى فرهاد بروايه گرديده ايد لذا ظرف مدت ده روز جهت انتقال سند مذكور 
در دفترخانه 317 كاشــان به آدرس كاشــان ميدان شــورا بلوار ســتوده گلبرگ 3 تلفن 55540555 و دورنگار 

55540545 حاضر در غير اين صورت وفق مقررات عمل خواهد شد.
سردفتر 317 كاشان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى ســيدرضا زاهدى پور فرزند سيدحسن فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد 
محمد رضوى رحمانى دادخواســتى به خواسته مطاالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 10شوراى حل اختالف سبزوار 
ارائه و به كالســه 10/97/369 ثبت و براى تاريخ دو شنبه 1397/7/2 ساعت 17وقت رسيدگى تعيين گرديده 
اســت. لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد 
قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 10 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع سبزوار به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه10شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار


