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واکنش وزارت خارجه به خبر سفرهای 
داخلی سفرای خارجی

رواب��ط عمومی وزارت امور خارج��ه در واکنش به 
یادداش��ت یک��ی از خبرگزاری ه��ای داخلی ب��ا عنوان 
»دوره گردی مشکوک سفرای خارجی در ایران« پیامی 

را صادر کرد.
متن پیام به این شرح است: سفرهای داخلی سفرا و 
دیپلمات های خارجی مقیم تهران در چارچوب مقررات و 
ب��ا اطالع و هماهنگی قبلی و عمدتا به منظور بازدیدهای 
کاری، دیدار با مسئوالن استانی، گردشگردی داخلی و یا 
آش��نایی با آداب و رسوم مردم شهرها و مناطق مختلف 
کشور صورت می پذیرد. ضمن آنکه انجام سفرهای داخلی 
در کش��ور محل ماموریت امری مرس��وم و رایج در میان 
دیپلمات های سراس��ر جهان اس��ت و تا زمانی که خالف 
قان��ون، مقررات و عرف عمل ننمایند، نمی توان و نباید از 
چنین اقدامات متعارفی که دیپلمات های کش��ورمان در 
س��ایر کشورها نیز از آن بهره می برند، جلوگیری به عمل 
آورد. یادآور می ش��ود در بس��یاری از کش��ورهای جهان 
دیپلمات های خارجی برای انجام سفرهای داخلی در کشور 

متوقف فیه نیازی به هماهنگی و دریافت مجوز ندارند.

رایزنی برجامی ریابکوف و عراقچی در تهران
معاون��ان وزرای خارجه ایران و روس��یه دیروز در 
ته��ران درباره برجام ب��ه رایزنی پرداخت��ه و بر تداوم 

مشورت های دوجانبه در آینده تأکید کردند.
بنابر اعالم سفارت روسیه در تهران طیف وسیعی 
از موضوع��ات مرتب��ط با برج��ام در این دی��دار مورد 
گفت وگو قرار گرفت و دو طرف بر تداوم مشورت های 

دوجانبه در آینده توافق کردند.
سفیر روس��یه در ایران سفر ریابکوف به تهران را 

تایید کرد. فارس

اخبار

هرگونه اقدام آمریکا در جنگ تجاری را پاسخ می دهیم
س��خنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از سیاست های یک جانبه گرایانه 
آمریکا در حوزه اقتصادی بر آمادگی این کش��ور برای پاس��خ ب��ه هرگونه اقدام 

جدید تجاری آمریکا تاکید کرد.
گنگ شوانگ افزود: چنانچه آمریکا همچنان در مسیر یکجانبه گرایی حرکت 

کند و قصد اعمال تعرفه های جدید داشته باشد چین نیز قطعا تدابیر مقابله جویانه 
را برای حفاظت از حقوق مشروع خود اتخاذ می کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر بر 50 میلیارد دالر از کاالهای وارداتی 
چین تعرفه 25 درصدی اعمال کرده بود هش��دار داده است آماده اعمال تعرفه های جدید 
علیه واردات چین به ایاالت متحده به ارزش 200 میلیارد دالر اس��ت.آمریکا بارها از مازاد 
تجاری سنگین پکن با واشنگتن انتقاد کرده و خواستار کاهش فوری مازاد تجاری با چین 

شده است این رقم سال گذشته به بیش از 375 میلیارد دالر رسیده است.  ایرنا

سخنگو
ایران در حال اجرای تعهدات برجامی خود است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشس��ت ش��ورای حکام، بر ادامه 
اج��رای تعهدات برجامی ایران و بازرس��ی و نظارت آژانس بر این تعهدات تاکید 

کرده است.
یوکی��ا آمانو در س��خنرانی مقدماتی خ��ود بار دیگر تایید ک��رده که ایران در 

حال اجرای تعهدات خود در توافق هس��ته ای برجام اس��ت. وی ادامه داد: ایران در 
حال اجرای تعهدات مرتبط به هس��ته ای خود در برجام اس��ت. ضروری است که ایران 

به اجرای کامل این تعهدات ادامه دهد. آژانس به راس��تی آزمایی درباره عدم انحراف مواد 
هس��ته ای اعالم شده توس��ط ایران طبق مفاد پادمان ادامه می دهد. ارزیابی ها درباره عدم 

وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعالم نشده در ایران ادامه می یابد.
اظهارات آمانو در حالی صورت گرفته که این نهاد بین المللی از زمان توافق برجام، ۱2 بار 

در گزارش های خود اجرای تعهدات برجامی توسط ایران را تایید کرده است.  فارس

پرونده
دشمنان به دنبال ایجاد مشکل در مناسبات مرزی ایران 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت: دشمنان س��عی می کنند که مناسبات 

مرزی ایران با مشکل مواجه شود.
حشمت اهلل فالحت پیشه درباره دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در 

شمال و شرق کشور، اظهار داشت: مباحثی که مطرح شد در زمینه راهبردهای کلی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در موضوع مرزها بود.

وی با بیان اینکه 2 مرز افغانس��تان و ترکمنستان برای ایران دارای اهمیت حیاتی است، 
گفت: برخی از مشکالت دو کشور به داخل ترکمنستان و برخی از مشکالت نیز به داخل ایران 
باز می گردد، موضوع اتباع ایرانی بازداشت شده در ترکمنستان، موضوع نیاز به سرمایه گذاری های 
مشترک و موضوع تغییر معابر مرزی که منجر به اختالفاتی شده است، همچنین حل نشدن 

مشکل انتقال گاز سبب شده تا برخی مشکالت همچنان باقی بمانند.  خانه ملت

پارلمان

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد 131 مدل 1391 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك 375و75- ايران 43 
به شماره شاسى s1412291139608 و به شماره موتور 4734524 بنام سكينه بيننده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

اينجانب محمد رضا مســلمى مالك خودروى پژو 206 تيپ 2 به شــماره انتظامى 20-948ج23 مدل 1383 
شــماره بدنه 83634735 و شــماره موتور FSS14770858 به علت فقدان اسناد ســازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ سبز و ســند كمپانى مذكور را  نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد 
خــوردوى مذكــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد. 

برگ سبز و سند موتور سيكلت CG125 مدل 1382 به شماره موتور 2905426 و شماره تنه 8210685 و 
شماره انتظامى 53116/541 به نام مسعود شريفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است . 

ســند كارخانــه خــودرو ســواريپژو 405GLX-XU7 مــدل 1394 برنــگ نقــره اى متاليك بشــماره موتور 
124K0718624و شماره شاسى NAAM01CE5FK509523و شماره پالك ايران 84-648س98به نام عاطفه 

آساره فرزند داودمفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كليه مدارك (  سند -برگ سبز(شناسنامه) و كارت خودرو سوارى پرايد مدل صبا دوگانه سوز رنگ سفيد مدل 
89به شماره انتظامى 157ل 18ايران 83و به شماره موتور 3628477و شماره شاسى S1412289535358 به 

نام سيده افسانه احتشامى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

برگ سبز وسندكمپانى سوارى سايپا 131 مدل 1391 رنگ نوك مدادى متاليك بشماره پالك ايران36- 
277م63 بشــماره موتور 4801395 و شــماره شاســى NAS411100C1187364 بنام ابوالفضل كوشكى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل1379 رنگ يشــمى متاليك بشــماره پالك ايران 32- 925 ج 51 بشماره 
موتــور 00169576  وشــماره شاســى S1412279645798 بنام مهــدى زارعى پور فرزنــد ابراهيم مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

سند ســفيد(برگ كمپانى)موتورســيكلت پارت مدل 1387 رنگ آلبالوئى بشــماره پالك 764- 33319 
بشــماره موتور 73010988 و شماره تنه 125P8753488 بنام حســين اسماعيلى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

دادنامه
پرونده كالسه 9609980021501713 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9709972210700805 ، متهم: آقاى ماشااهللا كردى فرزند حسين به نشانى ورامين خيابان 
پيشــوا ، خيابان آزادى پالك 55- اتهام: جعل ، گردشــكار: گزارشــى از اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند داير بر 
ارائه ســند رسمى جعلى توسط متهم به دفتر اســناد واصل مى گردد و پس از وقوع اختالف ، دادگاه تجديدنظر در 
نهايت  ،دادســراى دماوند را صالح به رســيدگى مى داند متهم عليرغم نشر آگهى ، حاضر نمى گردد و غياباً براى وى 
به اتهام جعل ســند رســمى ، كيفرخواست صادر مى گردد. شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند تشكيل 
جلســه دادرســى نموده و عنوان اتهامى مجددا به متهم تفهيم و آخرين دفاع اخذ گرديد كه متهم مجددا حاضر نمى 
گردد در نهايت دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف 
و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به شــرح آتى مبادرت به انشــاء راى مى نمايد (راى دادگاه) در 
خصوص كيفرخواست صادره توسط جانشين محترم دادستان شهرستان دماوند داير بر تقاضاى صدور مجازات براى 
آقاى ماشاءاله كردى به اتهام جعل سند رسمى (سند مالكيت پالك 196 فرعى از 171 اصلى) موضوع گزارش اداره 
ثبت اسناد دماوند با عنايت به گزارش اداره ثبت اسناد و عدم ارائه هيچ گونه دفاعى از ناحيه متهم ، فلذا بزهكارى 
متهم موصوف محرز بوده ، مســتندا به ماده 533 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 متهم موصوف را بابت بزه 
فوق به تحمل 6 ماه حبس محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد. م الف/664
 دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد اختر حسينى فرزند قادر
خواهان خانم ياسمن زمان بارانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد اختر حسينى به خواسته حضانت 
فرزند مشترك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210100538 شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/22 ساعت 09/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ 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/666
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9509985252200510 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار 
تصميم نهايى شــماره 9709975452200482 ، خواهان: آقاى عيد محمد شــريفى زاده فرزند محمد به نشــانى 
سيستان و بلوچستان چاه بهار خيابان حافظ كوچه نيما منزل شير محمد اشتك ، خوانده: آقاى احمد سپهوند فرزند 
شاميرزا به نشانى سيستان و بلوچستان چاه بهار خيابان بلوچستان خيابان حمزه روبروى لوازم يدكى سعدى ، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه بابت 2- مطالبه خســارت (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت آقاى عيد محمد شــريفى زاده 
فرزند محمد بطرفيت آقاى احمد سپهوند فرزند شاميرزا بخواسته مطالبه مبلغ 433/000/000 ريال و خسارات 
دادرسى با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده مندرجات دادخواست تقديمى و ضمائم پيوست، تحقيقات بعمل 
آمده از خواهان در جلســه دادرسى مورخ 97/3/7 با عنايت به اينكه خواهان به استناد تصوير مصدق رسيدهاى 
بانكى پرداخت وجه به حســاب خوانده و استشــهاديه خواســتار استرداد وجهى اســت كه بعنوان قرض به خوانده 
پرداخت كرده و شــهود تعرفه شــده توســط خواهان بقيد اتيان ســوگند به لفظ جالله اهللا ادعاى خواهان در مورد 
ســرمايه گذارى وى در كارگاه توليدى خوانده را مورد تاييد قرار داده اند و خوانده على رغم دعوت از طريق نشــر 
آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در جلسه دادگاه حاضر نشده و ايراد يا دفاع موجه و محكمه پسندى در برابر ادعاى 
خواهان و مستندات ارائه شده توسط وى اقامه و ابراز ننموده و مدارك موجود در پرونده مصون از هرگونه ادعاى 
انكار، ترديد و يا جمل باقى مانده و تكليف قانونى خوانده در اســترداد وجه دريافتى محرز اســت و دليلى بر برائت 
ذمــه وى و يــا پرداخت و اداى دين ارائه و كشــف نگرديده اســت لذا دعــوى خواهــان را وارد و محمول بر صحت 
تشــخيص و به اســتناد مــاده 198و515و519و523 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور 
مدنى و ماده 10و219و222و223و650و1257و1258 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
433/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت وصول محكوم 
به بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى قابل محاسبه در اجراى احكام در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادر كننده و ســپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان است ووصول محكوم به منوط به پرداخت 

مابه التفاوت تمبر قانونى هزينه دادرسى است. م الف/110
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چابهار

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى / خانم مهديس چليكى ، حســن جعفــرى ، فاطمه 
عبدزاده گيلوائى

خواهان آقاى / خانم حميدرضا كريمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مهديس چليكى ، حســن 
جعفرى ، فاطمه عبدزاده گيلوائى مجهول المكان به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970407 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
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/655
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم فرشــته ، عباس، مصطفى ، شــهناز ، همگى 
جعفر محمدى و مجهول المكان

خواهان آقاى / خانم على اصغر روشنفكر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فرشته ، عباس ، مصطفى 
، شهناز ، همگى جعفر محمدى و مجهول المكان به خواسته ابطال تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 950325 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/07/3 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 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/657
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم اختر و خليل هر دو متولى
خواهان آقاى / خانم ظفر ابراهيمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم اختر و خليل هر دو متولى به 
خواسته الزام به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210300572 
شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و 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/659
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانــم حجت اله پير مرادى ، هادى اســماعيلى و 
مجهول المكان

خواهــان آقــاى / خانم حســين عزتى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى / خانم حجت اله پيــر مرادى ، 
هادى اســماعيلى و مجهول المكان به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982210300142 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/07/28 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور 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 
آگهــى مــى گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 

. م الف/661
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانــدگان مجهول المكان 1- پرويــز طاهرى 2- پروين 
طاهرى 3- شــهربانو طاهرى 4- منصور طاهرى 5- منوچهر طاهرى فرزندان محمد على و 6- محمد رضا طاهرى 

7- شهين طاهرى 8- مهين طاهرى فرزندان عبداهللا 
خواهان ها على قاســمى و ... دادخواســتى به طرفيت خواندگان پرويز طاهرى و ... به خواسته الزام به تنظيم 
ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210200309 شعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 08/30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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/662
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عبدالناصر رئيس دانائى فرزند حسن 
خواهان آقاى حسن كردى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبدالناصر رئيس دانائى به خواسته اثبات تقلب 
و ... مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982210200312 شعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 11/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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/671
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على پناه بشــك داراى شناســنامه شــماره 26به شــرح دادخواســت به كالســه 970234 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرتضى بشك به شماره شناسنامه 433 
در تاريخ 1397/5/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- پرى ناز بزرگ اميد فرزند شيرى ت ت 1330 ش ش 424 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- على بينا بشك 
فرزند مرتضى ت ت 1352 ش ش 248 صادره از بويراحمد پسر متوفى 3- على سينا بشك فرزند مرتضى ت ت 
1354 ش ش 317 صادره از بويراحمد پسر متوفى 4- على بشك فرزند مرتضى ت ت 1358 ش ش 339 صادره 
از بويراحمد پسر متوفى 5- على نجات بشك فرزند مرتضى ت ت 1367 ش ش 88 صادره از بويراحمد پسر متوفى 
6- على پناه بشك فرزند مرتضى ت ت 1365 ش ش 26 صادره از بويراحمد پسر متوفى 7- افسانه بزرگ اميد 
فرزند مرتضى ت ت 1349 ش ش 210 صادره از بويراحمد دختر متوفى 8- پريجان بشــك فرزند مرتضى ت ت 
1360 ش ش 440 صادره از بويراحمد دختر متوفى 9- مريم بشك فرزند مرتضى ت ت 1362 ش ش 8340/م 
صادره از بويراحمد دختر متوفى 10- پريوش بشــك فرزند مرتضى ت ت 1359 ش ش 8/م صادره از بويراحمد 
دختر متوفى 11- مهرانگيز بشــك فرزند مرتضى ت ت 1368 ش ش 4220106650 صادره از بويراحمد دختر 
متوفــى 12- پروانــه بزرگ اميد فرزند مرتضى ت ت 1348 ش ش 26 صادره از بويراحمد دختر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 

از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

آگهى ابالغ اخطاريه
بدينوســيله به1-فاطمه بداغ آبادى 2-ابراهيم بهروزى 3- ابراهيم بداغ آبادى 4- ســعيد بداغ آبادى 
فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود به موجب پرونده كالســه 9/96/266 شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان 
ســبزوار، موضوع شــكايت تعاونى اعتبار ثامن االئمه ســبزوار، ظرف يك هفته از تاريخ انتشــار آگهى در دفتر 
شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان، به آدرس سبزوار، 4راه دادگسترى، حضور به هم رسانيد. علت حضور: 
حضور در اين شــورا و بيان هرنوع مطلب بطور كتبى نســبت به نظريه كارشناسى ظرف مهلت مقرر در اين شعبه 

.( م الف 97/100/201)
مدير دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده
نظر به اينكه در پرونده كالسه 96474 اجراى احكام شوراى حل اختالف شهرستان گناوه محكوم عليه اسفنديار 
صفوى فرزند محمدرضا محكوم به پرداخت مبلغ شصت و شش ميليون و يكصد و چهل و دو هزار و پانصد و بيست 
ريال بعنوان اصل خواسته و خسارات دادرسى و نيز مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال بعنوان نيم عشر اجرايى در 
حق محكوم له آقاى عليرضا هنرى گرديده است از آنجا كه اجراى احكام شوراى حل اختالف در نظر دارد اموال محكوم 
عليه شامل يك دستگاه خودرو سوارى تندر 90 به شماره انتظامى 89822د43 كه توسط كارشناس مبلغ چهارصد و 
سى و پنج ميليون ريال ارزيابى گرديده است را در تاريخ 97/7/23 از ساعت 10 الى 12 از طريق مزايده به فروش 
رساند لذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده و خريد دارند مى بايست در وقت مقرر به دفتر اجراى احكام شوراى 
حل اختالف واقع در دادگسترى گناوه مراجعه نمايند برنده مزايده مى بايست ده درصد بها را فى المجلس بعنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسليم نموده و مابقى را حداكثر ظرف مدت يكماه پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت 

مابقى قيمت در موعد  قانونى مبلغ ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط مى گردد. م الف/503
رئيس اجراى احكام شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ذبيح اله سليمانى فرزند ولى اله
خواهان شركت تعاونى تامين نياز مصرف كنندگان فرهنگيان كنگاور دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ذبيح 
اله سليمانى ثابت به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سيصد و پنج ميليون و صد هزار ريال بابت فروش فروش طالجات به 
موجب دو فقره فاكتور فروش طال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988370400349 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 10/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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/7/357
منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9509988328800548 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره ، شاكى: خانم پريسا محمدى فرزند احمد على به نشانى كرمانشاه كرمانشاه شهرك ظفر ايستگاه 
دوم بلوك 47ق 20 ، متهم: آقاى اكبر صائب نيا فرزند اميدعلى به نشانى كرمانشاه متوارى ، اتهام: سرقت مستوجب 
تعزير (راى دادگاه) حســب كيفرخواست شــماره 961626 مورخ 96/10/30 صادره از دادسراى عمومى وانقالب 
كرمانشــاه آقاى اكبر صائب نيا فرزند اميدعلى متهم اســت به سرقت از داخل خودرو خانم پريسا محمدى واقع در 
كرمانشاه به داللت اوراق و محتويات پرونده شكايت شاكى ، گزارش مرجع انتظامى ، استعالم بعمل آمده از بانك و 
شركت مخابرات و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود عليرغم نشر آگهى بزه كارى محرز و مسلم تشخيص لذا دادگاه 
به تجويز ماده 656-667 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات عالوه به رد مال (يكدستگاه گوشى گلكسى گردند 
2- زنجير و پالك طال (ده گرم 18 عيار) وجه نقد به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و ششصد هزار ريال) به تحمل شش 
ماه حبس تعزيرى و بيست ضربه شالق در محل اجراى احكام كيفرى محكوم و اعالم ميدارد كه راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مدت بيست روز ديگ قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.م الف/621
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشــانى  اســتان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه سه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ، مشخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم: 1- كامران متكيائى 2- فرشيد بابك فرد فرزند صادق ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9709978603700066 محكوم عليه ها به صورت تضامنى محكوم اند 
به پرداخت مبلغ 4/000/000 ريال بابت اصل خواســته و خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص ساليانه تورم از 
تاريخ چك 90/9/26 لغايت اجراى حكم و مبلغ 210/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له و نيم عشر 
دولتى. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 

اجراى احكام مدنى).
دبير دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 37 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حسام جمال آبادى دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 19/110/000 تومان به همراه 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه به طرفيت على نوروز زاده به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه 
پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 876/96 ثبت و براى تاريخ 97/7/28 ساعت 
4/45 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه 
دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609985501600181 شــوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان تصميم نهايى شــماره 9709975501600201- خواهان: آقاى منصور شيخ فرزند عباس به 
نشــانى اســتان سيستان و بلوچســتان ، شهرستان زاهدان ، شهر زاهدان ، خ زيبا شــهر ، البرز 30 ، درب 4 سمت 
راست ، خواندگان: 1- خانم عاطفه شهركى فرزند نوروز على 2- آقاى غالمعلى صوفى زاده فرزند يوسف 3- آقاى 
نادر درويشــى فرزند خانى همگى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: الزام به تنظيم سند خودرو به شماره پالك 
722د57- ايران 85 به انضمام كليه خســارات قانونى (راى شــورا) در خصوص دعوى آقاى منصور شيخ بطرفيت 
1- نادر درويشى فرزند خانى 2- عاطفه شهركى 3- غالمعلى صوفى فرزند يوسف بخواسته الزام خواندگان به تنظيم 
و انتقال ســند خودرو سوارى سايپا به شماره انتظامى 722د57 ايران 85 به رنگ سفيد روغنى مدل 89 و شماره 
موتور 3802704 و شــماره شاســى s1422289212727 بنام خواهــان اوال در خصوص دعوى خواهان بطرفيت 
خوانده رديف اول و سوم نظر به اينكه حسب محتويات پرونده خوانده فاقد مالكيت رسمى بر اتومبيل مورد  ادعا 
مى باشد و اجبار غير مالك به تنظيم سند رسمى فاقد وجاهت قانونى است لذا شورا مستند بر ماده 2 قانون آئين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را در اين قسمت صادر نمايد و ثانيا در خصوص دعوى خواهان بطرفيت خوانده 
رديف دوم عاطفه شــهركى فرزند نوروز على با توجه به مفاد دادخواست و مالحظه فتوكپى مصدق مدارك استنادى 
خواهان نظر به اينكه خوانده مجهول المكان و با دعوت از طريق درج آگهى در روزنامه و انقضاء مهلت مقرر در جلسه 
دادرسى حاضر نشده و عذر موجهى هم اعالم نكرده و دفاعى هم در قبال دعوى مطروحه بعمل نياورده است و اداره 
راهنمايى و رانندگى هم طى شــماره 5/54=2413/5/508/10 آخرين مالك اتومبيل را شــخص خوانده معرفى 
نموده است لذا شورا دادخواهى را وارد تشخيص و مستندا به مواد 10و237و362 قانون مدنى راى بر محكوميت 
خوانده به الزام به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال رســمى سند اتومبيل ســوارى سايپا به شماره 
انتظامــى 722د57- ايران 85 و با مشــخصات فوق الذكر بنام خواهــان صادر نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى زاهدان است. م الف/1495
قاضى شوراى حل اختالف شماره 16 زاهدان

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى 
نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به آقاى برهان ابالغ مى گردد جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر سرقت موضوع كالسه 970308ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك 
ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونــده 9609985452100920 شــعبه اول دادگاه عمومــى حقوقــى چابهــار به شــماره بايگانى 
960964- خواهان: فريبرز محمدى فرزند احمد ، خوانده: آقاى ابوالحسن بخشى فرزند اكبر 2- خانم فاطمه حسن 
پــور فرزند داود مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه به انضمام هزينه دادرســى و غيــره ، خواهان آقاى فريبرز 
محمدى فرزند احمد دادخواســتى به طرفيت خواندگان آقاى ابوالحســن بخشــى فرزند اكبر 2- خانم فاطمه حسن 
پور فرزند داود هر دو مجهول المكان به خواســته مطالبه وجه به انضمام هزينه دادرســى و غيره مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609985452100920 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/30 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/111
منشى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى /خانم تلى خاتون اميرزاده داراى شناســنامه شماره 223 به شــرح دادخواستى به كالسه 97-166 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شادروان جمال خاتون اميرزاده به شناسنامه 
شــماره 55 در تاريخ 1396/11/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه افراد: 1- تلى خاتون اميــرزاده به ش ش 323 و ت ت 1346/5/10 صادره از ح الشــار خواهر متوفى 
2- گنج خاتون اميرزاده به ش ش 8 و ت ت 1363/10/10 صادره از ح الشار خواهر متوفى 3- عبداله اميرزاده 
به ش ش 418 و ت ت 1350/06/02 صادره از ح الشــار  برادر متوفى 4- ســارا اميرزاده به ش ش 2 و ت ت 
1361/04/06 صادره از ح الشار  خواهر متوفى 5- آمنه اميرزاده به ش ش 324 و ت ت 1351/03/10 صادره 
از ح الشار خواهر متوفى 6- عيسى اميرزاده به ش ش 419 و ت ت 1353/7/2 صادره از ح الشار  برادر متوفى 
7- بى ملك حوتى پور ب ش ش 425 و ت ت 1324/08/10 صادره از ح الشار مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زبيده براتى چنارستان سفلى فرزند على برز به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430300508 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان بهادر ســعدى در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/08/18 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- امير بهادر سعدى فرزند فرزند بهادر به ش ش 4221623421 فرزند 2- هادى سعدى 
فرزند بهادر به ش ش 4221095849 فرزند 3- مهدى ســعدى فرزند بهادر به ش ش 4220870611 فرزند 
4- زبيده براتى چنارستان سفلى فرزند على برز به ش ش 209 همسر 5- شمسى دانايى غضنفر خانى فرزند على 
اكبر به ش ش 132 مادر ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

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

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم مرضيه قدس باســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه بامضاء شهود و بگواهى دفترخانه شماره 23 رسيده 
مدعى ميباشــد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 3597/485 واقع در بخش يك سمنان مورد ثبت 70426 جلد 
458 صفحه 1 بعلت جابجايى مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد 
ماده 120 آيينامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد 
مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت باين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 
اقدام خواهد شــد. شماره چاپى ملك 751724/218 ميباشد و ملك مذكور به موجب صورتجلسه اصالحى شماره 
1389/12/26- 4894310550020866 به دو قطعه تفكيك گرديده كه تاكنون اقدامى در اين خصوص صورت 

نگرفته است.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان- روانبخش قنبرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مريم سنبالن فرزند عبدالمجيد
خواهان بانك سينا با نمايندگى و مديريت عبدالعلى نجفى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مهرداد 
بهرام پور _ منصور كرمى خراط _ مريم ســنبالن به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 250000000 ريال مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709986144400068 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
دزفول ثبت و وقت رسيدگى مورخ 12/ 8/ 1397 ساعت 30/ 9 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، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول_ محسن محمدوند

آگهى حصر وراثت
آقاى نظر، شــهرت: زلقى، نام پدر: على، بشناســنامه 10 صادره از دزفول درخواستى بخواسته صدور گواهى 
حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه 970172 مرحوم ميالد، شــهرت : زلقى، بشناسنامه 1990811256 صادره 
دزفــول در تاريخ 97/4/18 در دزفول اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى باال پدر متوفى 
2- اكرم زلقى ش ش 397 دزفول مادر متوفى والغير پرونده كالسه 200140/2/97 در اين شعبه به ثبت رسيد 
. اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز 

سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
 رئيس شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف شهرستان دزفول

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونــده كالســه 970282/ اجراييــه ارجاعــى محكــوم عليه ســهيل مســعودى فر محكوم بــه پرداخت 
799,246,639 ريــال در حــق محكوم له عباس فرجى و نيز پرداخت نيم عشــر دولتــى گرديده ، پدر محكوم عليه 
على محمد مسعودى فر جهت پرداخت محكوم به يك قطعه زمين به مساحت 225 مترمربع واقع در سلمانشهر-سى 
ســرا-نارنج بندبن-كوى نارنج 4سمت چپ شهرك الله قطعه ششــم سمت راست را تعرفه نموده كه حدود و ثغور 
آن شــماال ديوار اســت به طول حدود 22,5 متر به زمين آقاى قطبى شرقا به طول 10 متر به ديوار و مجموعه انبار 
متروكه همسايه جنوبا به طول حدود 22,5 متر ديوار است به زمين و ساختمان در حال ساخت آقاى تهرانى وغربا به 
طول حدود 10 متر به كوچه اختصاصى شهرك الله محدود مى گردد . كارشناس منتخب دادگاه ارزش 225مترمربع 
ازملــك موردنظــر را به مبلغ 2,000,000,000 ريال  برآورد نمــوده ، اين اجرا در نظر دارد تا به صورت حضورى به 
تاريخ 97/7/15 روز يكشنبه از ساعت 10-9 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد به فروش 
رساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. متقاضيان محترم 
مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى  عباس 

آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-امير ناجى

آق��ای ظریف، وزی��ر خارجه  دولت تدبیر و امید ش��ما چرا درحـــاشيه
کتاب خاطرات خود را از دوران مذاکرات هسته ای 

چاپ نمی کنید؟
مسئولیت های حساس اتفاقات حساسی را نیز 
رقم می زند، اکثر مس��ئولین ارش��د در دنیا پس از 
پایان دوران مس��ئولیت خود و ی��ا حتی به هنگام 
مس��ئولیت، ب��ه خاطر اهمیت موضوع��ی که واقع 
ش��ده، خاطرات خود را از آن دوران می نویسند و 

به چاپ می رسانند.
خاطره نویسی یکی از کارهای مسئولین پیشین 
و کنونی اس��ت که با اس��تقبال م��ردم هم روبه رو 
می ش��ود حتی به خاطر اهمی��ت موضوع مخاطب 
خارج��ی را نیز در بر می گیرد. حتی از روی چنین 
خاطراتی سریال ها و فیلم های سینمایی و مستند 

ساخته می شود که قابل توجه است.
اما نکته مهم در خاطره نویسی، حقیقت نویسی 
است، در واقع نویس��نده چنین خاطراتی باید همه 
تالش خود را به خرج دهد که خاطرا را به درستی به 
مخاطب و خواننده منتقل کند. در واقع باید از آنچه 
که تعریف می کن��د، امانتداری کند و دروغ به افکار 
عمومی نگوید، در هر صورت اگر در خاطرات، دروغی 
وجود داشته باشد، دیر یا زود آن دروغ آشکار خواهد 

شد و رسوایی برای آن فرد به جا خواهد ماند.

بازار چ��اپ کتاب خاط��رات در میان مقامات 
آمریکایی به خاطر مذاکرات هسته ای با ایران داغ 
اس��ت، به تازگی جان کری وزیر خارجه پیش��ین 
آمریکا در دوران ریاس��ت جمهوری ب��اراک اوباما 
کتاب خاطرات خود را چاپ کرده و در آن خطراتی 
از دوران مذاکرات هسته ای در دولت تدبیر و امید 

بازگو کرده است.
آنچ��ه که از گزیده ترجمه این کتاب منتش��ر 
شده، مسائلی است که به نظر می رسد تاگنون گفته 
نشده اس��ت. جان کری در کتاب خاطرات خود به 
ن��ام »Every Day is Extra« ی��ک فصل را به 

مذاکرات هسته ای با ایران اختصاص داده است.
بخش های��ی از ای��ن خاطرات که ب��ه ایران و 
مذاکرات هس��ته ای ارتباط دارد ترجمه شده و در 

رسانه های کشور هم منتشر شده است.
هر چن��د به نظر می رس��د که وزی��ر خارجه 
پیش��ین آمریکا سعی کرده در خاطرات خود بازگو 
کند که چگونه تیم هس��ته ای ایران را فریب داده 

ام��ا نمی توان ب��ه ادعاهای او اعتم��اد و اعتنا کرد 
همانطور که نباید ب��ه آمریکا برای انجام مذاکرات 

هسته ای اعتماد می شد.
اگ��ر هم خوش��بینانه به خاط��رات جان کری 
بنگریم اگر نگوییم همه آنها دروغ است، اما بسیار 

غلوآمیز نوشته شده است.
در هر صورت او در خاطرات خود از نخستین 
دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران نوشته 
است و ادامه آن به توافق هسته ای رسیده، توافقی 
که اکنون آمریکا نزدیک به 5 ماه اس��ت آن خارج 

شده و هنوز کش و قوس های آن وجود دارد.
او در بخش��ی از خاطراتش به بخش رس��یدن 
ب��ه توافق می پ��ردازد، آنجا که ادع��ا می کند تیم 
هس��ته ای و ش��خص آقای ظریف را ب��ا دادن یک 
امتیاز بی ارزش فریب داده و همین باعث ش��ده تا 

توافق هسته ای یا همان برجام امضا شود.
گرچه جان کری اکنون مس��ئولیتی در دولت 
آمریکا ندارد و خود را مخالف اقدامات دولت ترامپ 

علیه برجام نشان می دهد، اما او از دورانی می گوید 
که مس��ئولیت با او بوده و توافق هس��ته ای نیز در 

زمان وزارت خارجه او به دست آمده است.
ای��ن خاط��رات می توان��د س��ندی در زمینه 
مذاکرات هس��ته ای تلقی شود و هر آنچه که او در 

نوشته های خود گفته در میان افکار عمومی تأثیر 
بگذارد. چنین کتاب هایی پرفروش هم می شوند و 
تأثیر خود را می گذارند. اکنون که کتاب خاطرات 
جان کری در دوران وزارت خارجه او منتشر شده 
و یک فصل مفصل از آن به مذاکرات هس��ته ای با 
ایران اختصاص دارد، باید به همه ش��بهاتی که او 
در کتاب خود بازگو کرده پاسخ داده شود، آن هم 

از سوی همتای ایرانی خود.
اگر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران قصد 
دارد کتاب خاط��رات دوران وزارت خارجه خود را 
پس از پایان کار بنویس��د، با پیش دستی که جان 

کری کرده، 3 سال بعد بسیار دیر خواهد بود.
ظریف می تواند بخش مذاکرات هس��ته ای که 
ب��ه برجام رس��ید، جداگانه منتش��ر کند و حقایق 
و واقعی��ت را بازگ��و کند تا م��ردم و افکار عمومی 
در جریان درس��ت ماجرای مذاکرات هسته ای قرار 
گیرند و با در کنار هم گذاش��تن دو خاطره، نتیجه 

درست را نیز دریافت کنند.
قطعاً باید نس��بت به تعریف ک��ردن خاطرات 
دوران مذاکرات هسته ای از زبان جان کری تردید 
داش��ت، به همین خاطر م��ردم و افکار عمومی در 
انتظ��ار کتاب خاطرات وزیر خارجه کش��ورمان در 
دوران مذاکرات هس��ته ای هس��تند تا تحت تأثیر 

نوشته های کری قرار نگیرند.  اتاق خبر 24

جای خالی کتاب خاطرات ظریف 
از مذاکرات هسته ای

شمخانی: 
 به هر اقدام خصمانه علیه ایران

 10 برابر پاسخ می دهیم
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان  ن یبــــو تصری��ح ک��رد: دوران ب��زن در رو در عرصه تر
جهان��ی پای��ان یافته و هر اقدام خصمانه علیه این کش��ور در هر 

عرصه ای ۱0 برابر پاسخ می دهیم.
علی شمخانی در نشست مشترک با مدیران ارشد خودروسازی 
و شرکت های اصلی قطعه سازی و انجمن های صنفی این صنعت، 

فرصت ه��ای پیش رو و راهکارهای مقابل��ه با چالش های فعلی و 
آتی صنعت خودروسازی را مورد بررسی قرار داد.

ش��مخانی با گرامیداشت ایام عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( 
مبانی اعتقادی، فرهنگی و ارزش��ی مردم ایران را منبعث از پیام 
عاش��ورا و ارزش هایی چون ش��جاعت، ایثار، جوانمردی و همت 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: این ملت هیچ��گاه در برابر ظلم، بی 
عدالت��ی و تحقیر س��ر فرود نخواهد آورد و ذل��ت و خواری را به 

دشمنان و بدخواهانش تحمیل خواهد کرد.
نماین��ده مقام معظ��م رهبری با تاکید بر ض��رورت پیگیری 
راهب��رد مایوس س��ازی آمریکا از بدعه��دی و اعمال تحریم های 

غیر قانونی علیه ملت ایران گفت: مجموعه بخش های   سیاس��ی، 
دفاع��ی، اجتماعی و اقتصادی کش��ور متناس��ب با ای��ن راهبرد 

می بایست توانمندی های بالقوه و بالفعل خود را ارتقاء دهند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اف��زود: دوران بزن در رو در 
عرص��ه جهانی پایان یافته و هر اقدام خصمانه علیه کش��ور را در 

هر عرصه ای پاسخ ده برابر می دهیم.
ش��مخانی گفت : پاسخ موش��کی اخیر به اقدامات ناامن ساز 
یک گروهک تروریستی در منطقه اقلیم کردستان عراق رویکردی 

است که در پاسخ به هرگونه تهدیدی اعمال خواهد شد. 
ش��مخانی گف��ت: مطابق اصل س��وم سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی بایستی رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، 
توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد مورد توجه 
قرار گیرد و پیاده س��ازی این موارد در صنعت مهم خودروسازی 
یک اولویت اس��ت. وی با اش��اره به قرار گرفتن خودروسازی در 
حلق��ه اول تحریم های ظالمانه آمریکا به دلیل اهمیت قابل توجه 
این صنعت و تاثیرگذاری آن بر اشتغال و کاهش درآمد صادراتی 
کشور افزود؛ دشمن در کنار جنگ اقتصادی به دنبال ضربه زدن 
به رضایت عمومی و تغییر ادراک اجتماعی در کش��ور اس��ت، لذا 
خودروس��ازی یکی از خطوط مقدم مقابله با این جنگ محسوب 

می شود.


