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اظهارات ضد ایرانی  سخنگوی متجاوزان سعودی 
در پی حمله موشکی نیروهای یمنی به مواضع متجاوزان 
س��عودی، س��خنگوی ائتالف متجاوز در اظهاراتی بی اس��اس، 

ایران را به حمایت تسلیحاتی از نیروهای یمنی متهم کرد.
ب��ه گزارش تس��نیم، ترکی المالک��ی با این ادع��ا که این 
موشک یک منطقه مس��کونی در نجران را عامدانه هدف قرار 
داده است، گفت: پدافند هوایی عربستان این موشک بالستیک 

را در آسمان نجران هدف قرار داد و آن را منهدم کرد.
وی طب��ق روال معمول ایران را به حمایت تس��لیحاتی از 
نیروهای یمنی متهم کرد و مدعی ش��د که ایران این امکانات 
را با هدف تهدید امنیت عربستان و تهدید امنیت منطقه ای و 

بین المللی در اختیار نیروهای یمنی قرار داده است.
وی در ادامه اظهارات بی اس��اس خود، ای��ران را به نقض 
آشکار قوانین بین المللی و تهدید امنیت منطقه ای و بین المللی 

متهم کرد.

 عربستان نمی تواند
ون ایران مقابله کند وزافز  با قدرت ر

یک کارش��ناس غربی مسائل خاورمیانه با تاکید بر 
اینکه آل س��عود در مقابله با قدرت روزافزون منطقه ای 
ای��ران موفق نخواهد ش��د، از این کش��ور خواس��ت به 

رویکرد مذاکره با تهران روی آورد.
به گزارش تسنیم، سباس��تین زونس، در گفت وگو 
با روزنامه "تاگس اش��پیگل" آلمان به مس��ئله سیاست 
خارجی عربس��تان پرداخته و بخص��وص درباره اهداف 
محمد بن س��لمان دربار سیاس��ت های خصمانه اش در 
قبال ای��ران گفت: این سیاس��ت ها بخش��ی از رویکرد 

پوپولیستی او است.
 وی ب��رای اینک��ه اختالف��ات را در س��طح داخلی 
تحت کنترل درآورد و سیاس��ت های خود را پیش ببرد 
به یک دش��من خارجی نیاز دارد و آن ایران اس��ت. از 
زمان انقالب اسالمی ایران در سال 1979 این کشور در 
عربس��تان سعودی به عنوان دشمن شماره یک ارزیابی 
می شود. بن س��لمان از این خشم و نفرت برای تقویت 

قدرت خود استفاده می کند.
 سباس��تین زونس، در پاس��خ به این پرس��ش که 
آی��ا ای��ران در واقع ی��ک تهدید بزرگ برای عربس��تان 
سعودی است، گفت: در س��ال های گذشته نفوذ تهران 
در خاورمیانه به ش��دت افزایش پیدا کرده است. توافق 
هس��ته ای نیز این امکان را ب��رای ایران فراهم کرده که 
به صحنه بین المللی بازگردد. این کش��ور ش��یعی حاال 
یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه ای است. این اصال 
خوشایند عربستان س��عودی نیست. آل سعود احساس 
می کند توسط کش��ورهایی در بر گرفته شده که تحت 
نف��وذ ایران قرار دارند. محمد بن س��لمان می خواهد با 
این مس��ئله مقابله کند. وی بر این باور اس��ت که ایران 

باید متوقف شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بن سلمان در 
تحقق این هدف خود موفق خواهد شد گفت: واقعا خیر 
این طور نیس��ت، در تمام درگیری ه��ای منطقه ای که 
عربس��تان سعودی به پا کرده اس��ت از جمله در یمن، 
لبنان و یا قطر ایران در نهایت از اقدامات خشونت طلبانه 
و تجاوزکارانه عربستان س��ود می برد. این رویکردهای 

بن سلمان بسیار خطرناک است.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل خاورمیان��ه تصریح کرد 
که رهبری عربس��تان س��عودی البته هیچ عالقه ای به 
ی��ک رویارویی مس��تقیم با ایران ندارد. ام��ا با توجه به 
پشتیبانی آمریکا و اس��رائیل از عربستان در این زمینه 
این کش��ور اعتماد ب��ه نفس باالیی در مواج��ه با ایران 
پیدا کرده اس��ت ام��ا، این رویکرد عربس��تان اش��تباه 
است،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شریک قابل 
اعتمادی نیست. بنابراین قطعا مناسب تر خواهد بود که 
عربس��تان سعودی به رویکرد گفت وگو با ایران بپردازد. 
البته در ح��ال حاضر نمی توان از ای��ن رویکرد عاقالنه 

سخن گفت.

دادنامه 
پرونده كالســه 9509982210300669 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماونــد تصميــم نهايى شــماره  خواهان: آقاى محمود اســدالهى فرزنــد محمد با وكالت آقاى مهــدى حاج نجارى 
فرزند حســين به نشــانى خ شريعتى- باالتر از پيچ شــميران- نرسيده به ســميه- كوچه پيرجمالى- پالك 6- 
طبقه همكف خواندگان: 1. آقاى محســن مروج عاشــرى 2. آقاى رامين مهبودى همگى به نشانى مجهول¬المكان 
3. بانك مســكن شــعبه ميدان توحيد به نشــان تهران ميدان توحيد بانك مسكن خواســته¬ها: 1. ابطال سند 
رســمى (موضوع سند ملك است) 2. مطالبه خسارات دادرسى 3. الزام به فك رهن (***رأى دادگاه***) در اين 
پرونده خواهان آقاى محمود اسدالهى فرزند محمد با وكالت بعدى آقاى مهدى حاج نجارى فرزند حسين دعوايى 
به طرفيت خواندگان آقايان رامين مهبودى فرزند جهان شير و محسن مروج عاشرى؛ بانك مسكن شعبه ميدان 
توحيــد به خواســته محكوميت خوانــدگان به 1- ابطال وكالت-نامه شــماره 817896 مــورخ 1388/04/28 
تنظيمى در دفتر اســناد رســمى 1003 تهران مقوم به 51 ميليون ريال؛ 2- ابطال ســند نقل و انتقال شــماره 
88383 مورخ 1388/04/31 تنظيمى در دفتر اسناد رسمى 257 تهران مقوم به 51 ميليون ريال 3- ابطال 
ســند رســمى شــماره 76971 مورخ 1388/05/14 تنظيمى در دفتر اسناد رســمى 202 تهران مقوم به 51 
ميليــون ريــال 5- فــك رهن از پالك¬هــاى ثبتى 2410 و 2411 فرعى از 1099 شــهر دماونــد مقوم به 31 
ميليــون ريــال طــرح و اقامــه نمــود. وى در شــرح دادخواســت اعالم داشــت اين جانــب طى قــرارداد مورخ 
1388/04/28 اقــدام بــه فــروش دو قطعه زميــن داراى پالك¬هاى ثبتــى 2410 و 2411 فرعى از 1099 
واقع در شهر دماوند ميدان قدس روبروى دبيرستان امام خمينى كوچه بنفشه يكم پالك 26 به خوانده رديف 
اول نمودم. با توجه به حق فســخ طى دادنامه شــماره 91099722101609 صادره از شعبه اول مراتب فسخ 
تاييد شــد. ليكن خوانده رديف اول در اقدامى غير قانونى و خارج از اذن و بدون توجه به حق فســخ اين جانب 
تنهــا ظــرف مدت چنــد روز در تاريــخ 1388/04/31 ملك موضوع نقل و انتقال را طى ســند رســمى شــماره 
88283 در دفتر اســناد رســمى شــماره 202 تهران در رهن بانك مسكن شــعبه ميدان توحيد قرار داده كه 
اكنون بطالن اســناد فوق¬االشاره مورد استدعاست.بانك مسكن شــعبه ميدان توحيد در اليحه تقديمى اظهار 
داشــت: ابطال ســند رهنى خالف سند رســمى و اصل نسبى بودن قراردادها اســت و خواهان ذينفع در دعوى 
مطروحه نمى¬باشــد. راى صادر شــده از شعبه اول به موجب دادنامه شــعبه دوم حقوقى به شماره نقض شده 
اســت.دادگاه جهت كشــف حقيقــت پرونده¬هاى شــعب اول و دوم را مطالبــه نمود. به داللت پرونده كالســه 
262/1/91 شــعبه اول حقوقى {آقاى محمود اسداللهى با وكالت آقاى مهدى حاج نجارى دعوايى بطرفيت آقاى 
راميــن مهبودى به خواســته اعالم تاييد و فســخ قرارداد فــروش دو قطعه زمين پالك ثبتــى 2410 و 2411 
فرعــى مفروز از 1099 واقع شــده در شــهر دماوند طــرح و اقامه نمود. با اين توضيح كــه وكيل خواهان اظهار 
داشــته¬اند به موجب مبايعه¬نامه تنظيمى موكل ايشــان 28/4/1388 مبادرت بــه فروش دو قطعه زمين با 
نمــاى احداثــى بــه پــالك ثبتــى 2410 و 2411 فروعــات از 1099 واقــع در شــهر دماونــد مى¬نمايد. طبق 
مبايعه¬نامه توافق مى¬گردد در صورتى كه فروشــنده تمايل به فســخ معامله داشــته باشــند مى¬بايست بر 
اســاس تبصره 4 ماده 4 قرارداد اقدام، كه ايشــان طى اظهارنامه رسمى به شــماره 102- 26/4/89 مراتب 
فسخ قرارداد را به خريدار اعالم مى¬نمايند. فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده¬اند. دادگاه محترم 
برابر دادنامه غيابى شــماره 9109972210101609  مورخ 1391/12/26 كه در پرونده مضبوط اســت؛ با 
ايــن اســتدالل كه با التفــات به مســتندات و منضمات دادخواســت و نظر بــه رونوشــت مبايعه-نامه تنظيمى 
فيمابين متداعيين كه حق فســخ فروشــنده را ظرف مدت يك سال از تاريخ قرارداد با رعايت تبصره 4 ماده 4 
محفوظ داشــته اســت و نظر به اينكه طبق رونوشت اظهارنامه ارسالى جهت خوانده مراتب فسخ به ايشان اعالم 
گرديد و اينكه خوانده تعرضى به مســتندات تقديمى خواهان و دفاعى پيرامون خواســته به عمل نياورده¬اند 
و بــا توجــه به اصــل حاكميت اراده و اينكه عقود نــه فقط متعاملين را به اجراى جزئى كه در عقد تصريح شــده 
ملــزم مى¬نمايــد بلكه به كليه نتايج آثــارى كه از عقد حاصل مى¬گردد ملزم مى¬باشــند و بــا توجه به اينكه 
خواهان در مدت مقرر اعمال فســخ نموده¬اند فلذا دادگاه مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد 223 و 219 و 10 قانون مدنى حكم به اعالن تاييد و تنفيذ فسخ قرارداد فروش دو قطعه زمين 
به پالك ثبتى 2410 و 2411 فرعى مفروز مجزى شــده از 1099 واقع در شــهر دماوند در قبال پرداخت يك 
ميليــارد و هشــتصد ميليون ريال (پيش پرداخت خســارت بابت ضرر و زيان) توســط خواهــان به خوانده و در 
صورت عدم حضور خوانده واريز به حســاب ســپرده دادگسترى) و محكوميت خوانده به پرداخت يك ميليون و 
يكصد هزار ريال بابت خســارت دادرســى پرداخــت 1836000 ريال بابت حق¬الوكالــه وكيل در حق خواهان 
صــادر و اعــالم نمود كه على رغم ابــالغ قانونى به لحاظ عدم اعتراض خوانده قطعى شــده اســت.}از طرفى به 
داللت پرونده كالســه 930760 شعبه دوم حقوقى ((آقاى محمود اسداللهى با وكالت آقاى مهدى حاج نجارى در 
تاريخ 1393/11/01 دعوايى به طرفيت بطرفيت آقايان رامين مهبودى، محســن مروج، بانك مسكن بخواسته 
ابطال ســند نقل و انتقال و اســناد تنظيمى به شــرح دادخواســت و اعالم بطالن آن¬ها با اين توضيح كه وكيل 
خواهان اظهار داشــته¬اند طى قراردادى در تاريخ 88/4/28 موكل ايشــان مبادرت به فروش دو قطعه زمين 
بــه پالك¬هــاى 2410 و 2411 فرعــى مفروز از 1099 واقــع در دماوند مى¬نمايد و ايشــان با عنايت به حق 
فســخ مندرج در قرارداد طى اظهارنامه شماره 102 – 89/4/26 مراتب فسخ قرارداد را به فروشنده اعالم و 
طــى دادنامه شــماره 9109972210101609 مورخه 1391/12/26 مراتب فســخ قــرارداد اعالم و  تاييد 
مى¬شــود آقاى رامين مهبودى بدون توجه به قرارداد و با اســتفاده از وكالت تنظيمى بالفاصله ظرف چند روز 
پس از عقد قرارداد طى ســند شــماره 88283- 88/4/31 دفتر اسناد رسمى شماره 257 تهران مبادرت به 
انتقال به نام آقاى محســن مروج عاشــرى و مشــاراليه نيز طى سند شــماره 76971- 88/5/14 دفتر اسناد 
رســمى شــماره 202 تهران در رهن بانك مســكن قرار مى-دهد فلذا ابطال تمامى نقــل و انتقال¬ها و بطالن 
آن¬ها و تنظيم ســند رســمى به نام موكل خود را با احتســاب جميع خسارات دادرســى درخواست نموده¬اند 
دادگاه بــا التفات به مســتندات و منضمات دادخواســت و با التفات بــه قرارداد فى مابين آقايان اســدالهى و 
مهبودى كه طبق تبصره 2 ماده 3 در صورتى كه فروشــنده قبل از يكســال تصميم به فســخ قرارداد داشــته 
باشــد ملزم به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت ضرر و زيان و مبلغ پيش پرداخت به مبلغ يك ميليارد و 
هفتصــد ميليون ريال مى¬باشــد و در اعالم فســخ توســط خواهان نيز آمادگى ايشــان جهــت پرداخت به آقاى 
مهبودى ذكر شــده دادگاه نيز به موج دادنامه صادره به شماره 9109972210101609- 91/12/26 حكم 
به اعالن و تاييد فســخ قرارداد در قبال مبلغ يك ميليارد و هشــتصد ميليون ريال پيش پرداخت ضرر و زيان 
شــماره  دادنامــه  برابــر  دادگاه  نموده¬انــد  راى  اصــدار  خريــدار  بــه  وارده  زيــان  و  ضــرر  بابــت 
9109972210200060 مورخ 1394/01/31 كه در صفحه 29 پرونده مضبوط اســت با اين اســتدالل كه 
چون حســب موادى اظهارات خواهان و وكيل ايشــان نســبت به ايداع مبلغ ضرر و زيان به مبلغ 100 ميليون 
ريال اقدامى ننموده¬اند و تحقق فســخ منوط به پرداخت مبلغ مذكور مى-باشــد و هر چند فســخ جنبه اعالمى 
داشــته ليكــن متداعيين اجــراى آن را موكول به پرداخت ضــرر و زيان و پيش پرداخــت نموده¬اند چرا كه با 
فســخ مبيع و ثمن به فروشــنده و خريدار مسترد مى¬شــود. اينكه ابطال سند رهنى مورد درخواست خواهان 
نيز واقع نشــده مى¬بايســت عالوه بر ابطال اســناد انتقالى ابطال ســند وكالت و ابطال ســند رهنى نيز مورد 
درخواست واقع شود فلذا دعوى به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون 
آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان به كيفيت مطروحه را صادر و اعالم نمود. اين قرار مورد 
تجديدنظرخواهى وكيل خواهان واقع شــد كه پرونده در شــعبه اول تجديدنظر استان تهران مطرح و به كالسه 
950345 ثبــت گرديد. ســرانجام مرجع محترم تجديدنظــر برابر دادنامه شــماره 9109970220100406 
مــورخ 1395/04/08 راى تجديدنظرخواســته را عينا تاييد نمود.))دادگاه قطع نظــر از اين كه دادنامه غيابى 
شــماره 9109972210101609 مورخ 1391/12/26 در تاريخ به حيطه انشاء و تحرير درآمد كه اساساً وى 
مالكيتى بر ملك به موجب اســناد رســمى و ســوابق ثبتى نداشته اســت و ذينفع در پالك¬هاى ثبتى 2410 و 
2411 فرعى از 1099 واقع در شــهر دماوند ميدان قدس روبروى دبيرســتان امام خمينى كوچه بنفشــه يكم 
پالك 26 نبوده اســت؛ با توجه به اصل نســبى بودن قراردادها؛ فســخ اين معامله خللى بر اعتبار وكالت¬نامه 
رســمى و اسناد رسمى انتقال شــماره 88282 مورخ 1388/06/31 دفتر 257 تهران انتقالى به آقاى محسن 
مروج عاشــرى و سند رهنى شــماره 76971 مورخ 1388/05/04 دفتر اسناد رســمى شماره 202 تهران در 
حق بانك مســكن شــعبه ميدان توحيــد وارد نمى¬نمايد.عالوه بر اين بــا التفات به قرارداد فــى مابين آقايان 
اســدالهى و مهبودى كه طبق تبصره 2 ماده 3 در صورتى كه فروشــنده قبل از يكسال تصميم به فسخ قرارداد 
داشــته باشــد؛ ملزم به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت ضرر و زيان و مبلغ پيش پرداخت به مبلغ يك 
ميليارد و هفتصد ميليون ريال مى¬باشــد؛ چون حسب موداى اظهارات خواهان و وكيل ايشان نسبت به ايداع 
مبلــغ ضــرر و زيان به مبلغ 100 ميليون ريال اقدامى ننموده¬اند و تحقق فســخ منوط به پرداخت مبلغ مذكور 
مى¬باشــد و هر چند فسخ جنبه اعالمى داشــته ليكن متداعيين اجراى آن را موكول به پرداخت ضرر و زيان و 
پيش پرداخت نموده¬اند، فلذا به لحاظ عدم تحقق شــرط؛ خيار فســخ ايجاد نشــده اســت.فلذا دادگاه صحت 
ادعــاى خواهــان را احــراز ننموده مســتنداً به مــواد 399 و 400 قانون مدنــى و 197 قانون آيين دادرســى 
دادگاه¬هــاى عمومــى و انقــالب در امــور مدنى موضــوع اصل برائت؛ حكم بــر بى حقى خواهان صــادر و اعالم 
مى¬شــود. راى صادر شــده حضورى بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1234
قضاى دادگاه حقوى شعبه¬ى سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه 
پرونده كالســه 9609982210300501 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند تصميم نهايى شــماره 9609972210300731- خواهان¬ها: 1. آقاى يداله فهيمى فرزند محمدقلى. 
2. آقــاى حبيب¬اله فهيمــى فرزند محمدقلى 3. آقاى ولى¬اله فهيمى فرزنــد محمدقلى 4. خانم پروين فهيمى 
فرزنــد محمدقلــى 5. خانم ملك تــاج فهيمى فرزنــد محمدقلى با وكالت آقاى ســيدمحمد صادقى فرزند ســيد 
محمود به نشــانى دماوند- گيالوند- بلوار شــهيد بهشــتى- پاســاژ ضابطى- طبقه دوم- واحد 27 كد پســتى: 
3971889655- خواندگان: 1. آقاى خســرو  فهيمى 2. آقــاى مرتضى محمدى 3. خانم پروانه فهيمى 4. خانم 
فاطمه فهيمى 5. آقاى مصطفى نجفى 6. خانم زهرا سپه دوست 7. آقاى على¬اكبر محمدى 8. خانم آفاق فهيمى 
9. آقــاى عين¬الــه فهيمى 10. آقاى آيت فهيمــى 11. آقاى فرامرز فهيمى 12. خانــم بهجت محمدى 13. خانم 
شــهين فهيمى 14. خانم پريســا سپه دوســت 15. خانم منيره محمدى 16. خانم تهمينه فهيمى 17. خانم طيبه 
نجفى 18. آقاى محمد ســپه دوســت 19. آقاى فرشاد سپه دوســت 20. خانم خانم اسدى 21. آقاى قدرت اله 
فهيمى 22. خانم فريده ســپه دوســت 23. خانم شــهربانو احمدى 24. آقاى مهدى سپه دوست 25. خانم مهين 
ســپه دوســت 26. خانم ايران ســپه دوست 27. آقاى قاسم ســپه دوســت 28. خانم مليحه فهيمى 29. آقاى 
حميد ســپه دوســت 30. خانم ســودابه فهيمى 31. آقاى احمد فهيمى 32. خانم منصوره مالقلى 33. آقاى على 
محمــدى 34. آقــاى اســد فهيمى 35. آقاى لطف¬اله فهيمــى 36. آقاى محمد محمــدى 37. خانم فاطمه  فهيمى 
38. خانم فرخ بانو فهيمى 39. خانم بهجت ســپه دوست 40. خانم پروانه محمدى 41. آقاى محسن فهيمى 42. 
آقاى محمود محمدى 43. آقاى حميد محمدى 44. خانم فاطمه ســپه دوست 45. خانم شهرزاد فهيمى 46. آقاى 
مهراب فهيمى 47. آقاى حســين فهيمى 48. آقاى مســعود سپه دوست 49. آقاى محمد فهيمى 50. آقاى عباس 
محمدى همگى به نشــانى تهران- دماوند 51. آقاى حســن فهيمى فرزند محمدقلى 52. خانم منظر مالقلى 53. 
خانم جنت مالقلى 54. خانم نيرالزمان مالقلى 55. آقاى برهان فهيمى 56. خانم ســرور مالقلى همگى به نشانى 
مجهول¬المكان خواسته: دستور فروش ملك مشاع (رأى دادگاه) در اين پرونده آقاى سيد محمد صادقى فرزند 
ســيدمحمود به وكالت از خانم ملك تاج فهيمى و آقايان يداله فهيمى- ولى¬اله فهيمى- پروين فهيمى- حبيب 
اله فهيمى درخواستى به طرفيت آقايان و خانم¬ها عباس محمدى- خسرو فهيمى- على اكبر محمدى- مصطفى 
نجفى- مليحه فهيمى- فاطمه فهيمى- فرامرز فهيمى- آيت فهيمى- شــهرزاد فهيمى- فاطمه ســپه دوســت- 
آفاق فهيمى- بهجت محمودى- مهين ســپه دوست- سرور مالقلى- جنت مالقلى- پريسا سپه دوست- مرتضى 
محمدى- حســين فهيمى- عين اله فهيمى- منظر مالقلى- مهدى ســپه دوست- حسن فهيمى- برهان فهيمى- 
اســد فهيمى- فرشــاد سپه دوســت- فريده سپه دوســت- ايران سپه دوست- بهجت ســپه دوست- شهين 
فهيمى- على محمدى- لطف¬اله فهيمى- فاطمه فهيمى- خانم اســدى- شــهربانو احمدى- قدرت¬اله فهيمى- 
منصوره مالقلى- قاســم سپه دوســت- محســن فهيمى- محمد فهيمى- طيبه نجفى- نيرالزمان مالقلى- احمد 
فهيمى- محمد ســپه دوســت- فرخ بانو فهيمى- ســودابه فهيمى- محمد محمدى- منيره محمدى- حميد ســپه 
دوســت- پروانه فهيمى- محمود محمدى- مســعود ســپه دوســت- تهمينه فهيمى- زهرا سپه دوست- حميد 
محمدى- مهراب فهيمى- پروانه محمدى مبنى بر دســتور فروش شــش دانگ پالك 153 فرعى از 106 اصلى 
حصار حوزه ثبتى دماوند و كليه خسارات دادرسى طرح و اصامه نموده است. وكيل خواهان در جلسه دادرسى 
مورخ 1396/10/03 شركت نمود و اظهار داشت: «درخواست موكلين اين جانب به شرح دادخواست تقديمى 
بوده؛ صدور حكم وفق مراتب خواســته شــده در دادخواســت مورد استدعاست. شش دانگ پالك 153 فرعى 
از 106 اصلى حصار در مالكيت مشــاعى طرفين دعوى قرار دارد. نظر به اين كه حســب تصميم شماره 10813 
مورخ 1394/06/12 شش دانگ پالك فوق غير قابل افراز اعالم شده است. فلذا صدور دستور فروش پالك 
153 فرعــى از 106 اصلــى حصار مورد استدعاســت.» نظر بــه اينكه به موجب تصميم شــماره 10813 مورخ 
1394/06/12 اداره ثبت اســناد و امالك دماوند ملك مذكور غير قابل افراز اعالم شــده است و جميع اركان 
و شــرايط الزم جهت فروش آن و تقســيم وجه حاصل بين مالكين مشاع مهيا است فلذا دادگاه با ثابت تشخيص 
دادن درخواســت وكيل خواهان مســتنداً به مده 4 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و مادتين 
9 و 10 آيين¬نامــه اجرايى آن دســتور فروش ملك مذكور را با رعايت مقررات اجراى احكام مدنى و تقســيم 
وجه حاصله از فروش، بين مالكين مشاعى به نسبت حصه هر يك از آن¬ها پس از كسر هزينه عمليات اجرايى 

اعالم مى¬دارد. م الف/1236
قاضى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه 
پرونده كالســه 9609982210300428 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند تصميم نهايى شماره 9609972210300672- خواهان: آقاى قادر حاجى بنگين¬پور فرزند رسول به 
نشانى گيالوند شهرك ولى¬عصر فردوس 5 پ5- خوانده: آقاى درويش انجمن شعاع به نشانى مجهول خواسته: 
الــزام به فك پالك خودرو (رأى دادگاه:) در اين پرونده آقاى قادر حاجى بنگين¬پور فرزند رســول دعوايى به 
طرفيت آقاى درويش انجمن شعاع فرزند على به خواسته صدور حكم بر فك پالك يك دستگاه اتومبيل سوارى 
دنا به شــماره 475 ص 17 ايران 78 به انضمام هزينه دادرســى طرح و تقديم نموده است. خواهان در جلسه 
دادرسى مورخ 1396/09/21 شركت نمود و اظهار داشت «دعوى اينجانب به شرح دادخواست تقديمى بوده؛ 
صدور حكم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست. من اتومبيل سوارى دنا به شماره 475 
ص 17 ايــران 78 را به آقاى درويش انجمن شــعاع فرزند على در تاريــخ 1396/04/19 فروختم و آن را به 
همراه كارت طاليى و مالكيت و كارت ســوخت به وى تحويل دادم. تقاضاى فك پالك و پرداخت هزينه دادرســى 
را دارم.» بديــن شــرح كه خواهــان برابر با فروش نامه¬ى مــورخ 1396/04/19 اتومبيل فوق را با شــماره 
شاســى 461107 و شــماره موتور 0281255 به خوانده فروخته و اتومبيل را با اسناد و مدارك مربوط به وى 
تحويل داده است. چون فك پالك مقدمه و از لوازم اصلى انتقال تلقى مى¬شود فلذا دادگاه دعوى خواهان را 
با توجه به مفاد دادخواست، فتوكپى مصدق فروش¬نامه، پاسخ واصله از پليس راهور و ساير قرائن و امارات 
موجود مقرون به صحت تشــخيص، مســتنداً به مواد 29 و 10 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى حكم به فك 
پالك فوق از طريق پليس راهنمايى و رانندگى و تأديه 1333000 ريال هزينه دادرســى در حق خواهان صادر 
و اعــالم مى¬دارد. ايــن رأى غيابى بوده و ظرف 30 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در اين مرجع بوده و پس 
از انقضــاى مــدت فوق؛ ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 

تهران مى¬باشد. م الف/1235
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند 

دادنامه
پرونده كالســه 9609982210200306 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان 
دماوندتصميــم نهايــى شــماره 9609972210200588 - خواهان¬ها: آقاى عليرضــا رنجبرى فرزند على 2. 
آقاى محمدرضا رنجبرى فرزند على با وكالت آقاى بهزاد كريمى سرخى فرزند غالمعباس به نشانى گيالوند- بلوار 
اصلى- ســاختمان تجارى دمادشــت- ورودى d- واحــد 5- خواندگان: خانم مينو منــادى 2. آقاى فرهاد مراوى 
همگى به نشــانى- خواســته¬ها: 1- مطالبه اجرت¬المثــل اموال- 2- خلع يد- 3- دســتور موقت4- مطالبه 
خســارات دادرســى (رأى دادگاه:) در خصوص دادخواســت تقديمى آقايان محمدرضا، عليرضا شــهرت هر دو 
رنجبــرى با وكالــت آقاى بهزاد كريمى بطرفيــت خانم خانم مينو منــادى وآقاى فرهاد مرادى بخواســته تقاضاى 
صدور حكم مبنى بر خلع يد مشاعى از يك قطعه زمين داراى پالك ثبتى 626 فرعى از 132 اصلى و محكوميت 
خوانده به پرداخت اجرت¬المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشــناس و كليه خســارات قانونى و دســتور موقت 
مبنى بر جلوگيرى از ســاخت و ســاز و بهره¬بردارى در خصوص درخواست دستور موقت نظر به اينكه خواهان 
در مهلت مقرر نســبت به ابداع خسارت احتمالى اقدام ننموده¬اند مستنداً به ماده 319 قانون آئين دادرسى 
مدنى قرار رد درخواست دستور موقت خواهان صادر و اعالم مى¬نمايد و در خصوص خواسته مطروحه نظر به 
اينكه از پالك 626 فرعى از سنگ 132 اصلى سرخده در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت اسناد متعددى 
صادر شده و جهت باقى¬مانده پالك به پالك 817 فرعى از سنگ 132 اصلى تبديل شده داراى مالكان مشاعى 
متعدد مى¬باشــند فلذا وكيل خواهان مى¬بايست خلع يد از پالك 817 فرعى را درخواست مى¬نموده و كليه 
مالكان مشاعى را نيز طرف دعوى قرار مى¬دهد و با توجه به اينكه دعوى مطابق با مقررات قانونى طرح نشده به 
كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
صــادر و اعــالم مى¬نمايد. رأى صادره ظرف  بيســت روز قابــل تجديدنظرخواهــى در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان تهران مى-باشد. م الف/1237
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9509982211800626 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609972210601527- شــاكى: آقاى على اژدرى فرزند قربانعلى به نشانى آبسرد كوى 
پزشــكان خ فرهنگ انتهاى بهار 9- متهمين: 1- آقاى دســتگير افغانى 2- آقاى عصمت افغانى همگى به نشــانى ، 
اتهام: مشاركت در ضرب و جرح عمدى ( رأى دادگاه) در اين پرونده دو نفر به اسامى دستگير و عصمت هر دو نفر 
افغانى كه مشخصات ديگرى از ايشان در پرونده وجود ندارد متهمند به مشاركت در ايارد صدمه بدنى عمدى نسبت 
شاكى با هويت على اژدرى به شرح مندرج در پرونده، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامى و 
شكايت شاكى و گواهى پزشكى قانونى و اظهارات گواهان و كيفرخواست اصدارى و اينكه نامبردگان با وصف احضار 
از طريق نشر آگهى حضور نيافته و اليحه¬اى نيز ارسال نكرده¬اند و با توجه به ساير امارات و قرائن انتساب بره 
معنونه به نامبردگان را محرز دانسته و  مستنداً به مواد 449 و 559 و 709 و 710 و 714 از قانون مجازات اسالمى 
و مــاده 125 از قانــون مذكور مصوب 1392 هر يك از متهمــان موصوف را به پرداخت يك دوم از ديات- 1- چهار 
درصد از ديه كامله بابت ارش شكستگى بينى 2- دو دهم درصد از ديه كامله بابت ارش تورم زير چشم چپ 3- دو 
دهم درصد از ديه كامله بابت ارش تورم ساعد چپ 4- سه دينار بابت كبودى بينى 5- يك درصد ديه كامله بابت 
جراحت حارصه بينى 6- ســه دينار بابت كبودى زيرچشــم در حق شاكى به هويت على اژدرى محكوم مى¬نمايد كه 
مهلت پرداخت ديه يك سال مى¬باشد. رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 

اين دادگاه و سپس با توجه به ميزان ديه قطعى است.  م الف/1241
دادرس على¬البدل محاكم دماوند

دادنامه 
پرونده كالســه 9609982210200301 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى شهرستان دماوند تصميم 
نهايى شــماره 9609972210200623 - خواهان: آقاى مهدى زينى زاده فرزند عيســى با وكالت اقاى محمد 
فشخورانى فرزند درويشعلى به نشانى گيالوند كوچه زنبق 2- مجتمع حافظ ط 1 واحد 26- خواهان: خانم مريم 
شفيعى فر به نشانى خواسته¬ها: 1- الزام به تنظيم سند رسمى ملك 2-مطالبه خسارت دادرسى رأى دادگاه: 
در خصــوص دادخواســت تقديمى آقــاى مهدى زينى زاده هريس بــا وكالت آقاى محمد فشــخورانى به طرفيت 
خانم مريم شــفيعى فر بخواســته الزام خوانده به تنظيم ســند رسمى ششــدانگ يه قطعه زمين به پالك ثبتى 
56/826 در بخش ثبتى دماوند و كليه خســارات دادرســى با اين توضيح كه وكيل خواهان اظهار داشــته ¬اند 
حســب مبايعه¬نامه 94/4/30 مبادرت به خريدارى شــش دانگ يك قطعه زمين به مســاحت 4500 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 489 فرعى از خوانده نمود كه خوانده از حضور در دفتر اسناد رسمى امتناع نموده 
فلذا خواســته به شــرح صدرالبيان را مطرح نموده¬اند دادگاه با التفات به مســتندات و منضمات دادخواست، 
رونوشــت مصدق مبايعه¬نامه فى مابين متداعيين و اينكه بيع تمليك عين است به عوض معلوم و اينكه عقود 
نــه فقــط متعاملين را به اجــراى چيزى كه در عقد تصريح شــده ملزم مى¬نمايد بلكه به كليــه نتايج و آثارى به 
موجب قانون يا عرف و عادت از عقد حاصل مى¬شود ملزم مى¬باشند و نظر به اينكه خوانده تعرضى به مستند 
تقديمى ابراز ننموده و دليلى بر فســخ، اقاله و بى اعتبارى مبايعه نامه ابراز ننموده¬اند دعوى خواهان ثابت و 
وارد تشــخيص و مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 219 و 220و 221 و 223 
و 338 قانون مدنى حكم به الزام خوانده به تظيم ســند رســمى شــش دانگ پالك 826 فرعى از 56 اصلى و 
پرداخت 1480000 ريال خســارت دادرســى در حق خواهان در قبال واگذارى يك دســتگاه آپارتمان واقع در 
شهرك شهيد بهشتى مجتمع فهندژ A پالك 17 و پرداخت دو ميليارد ريال به فروشنده (خانم شفيعى فر) صادر 
و اعالم مى¬نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضا آن ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى¬باشد. م الف/1244
 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: پديده ميرطاهرى به نشانى تهران خ وليعصر باالتر از پارك وى ايستگاه 
پسيان الهه توتونچى ك پل پ 4 ط سوم ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: على بهرامى به نشانى تهران 
پــارس خ 152 غربى بين رشــيد و زرين پ 70 ط ســوم  ، محكوم به: بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه 
به شــماره 9610092210600693 و شــماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
328/170/000 تومان بابت مابه التفاوت ثمن ملك از ســال 82 تاكنون به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
735000 تومان بابت هزينه دادرسى و پرداخت 2/400/000 تومان بابت دستمزد كارشناس در حق خواهان 
و پرداخت مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت . محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ  اجرائيه: 1- 

ظرف ده روز مفاد  آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/1251
(مدير شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: ابراهيم مرادى راد به نشانى گيالوند پويش 3 پالك 8 ط اول ، مشخصات محكوم عليه: 
غالمعلــى لك زائى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 670 مورخ 96/8/7 حوزه يك شــوراى حل 
اختالف دماوند كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه 
محكوم اســت به تنظيم ســند خودروى پرايد بشماره انتظامى 219ى26- ايران 21 مدل 87 و هم چنين نيم عشر 
اجرائى در حق صندوق دولت كه محاسبه آن به عهده واحد اجراى احكام مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. م الف/1238
 رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مربوط به تجديدنظر 
تجديدنظــر خــواه آقاى محمدرضا رنجبــرى و غيره دادخواســت تجديدنظر خواهى بــه طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاى فرهاد مرادى و خانم مينو منادى نسبت به دادنامه شماره 960588 در پرونده كالسه 960313 
شــعبه دوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان 
بــودن تجديدنظــر خوانده ها مراتب تبــادل لوايح يك نوبت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه 
ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد. م الف/1246
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم آقاى منان 
بدينوسيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقايان عبداله مرادى و خال بدل مرادى و عاصف مرادى شكايتى 
عليه شــما مبنى بر مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى و مشاركت در سرقت دسته جمعى و مقرون به آزار و 
ورود و اقامت غيرمجاز مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب دماوند 
به كالســه 960398 ثبت و تحت رســيدگى است بنا به اعالن و درخواست شــاكى به لحاظ مجهول المكان بودن 
شــما با اســتناد ماده 115 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهــى مى گردد تا جهت رســيدگى بــه اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين 
شعبه حاضر شويد . ضمن اعالن آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد . در صورت عدم 

حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد . م الف /1245 
 بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رمضان رضايى فرزند
خواهــان آقــاى / خانــم روح اله احمــدى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى / خانم مجيــد قائمى – 
عبدالعلى شــرقى به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982210300482 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1396/12/7 ساعت 11/15 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد . م الف/1232
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كوروس نوايى فرزند صادق
خواهان آقاى على بهرامى دادخواستى به طرفيت خواندگان كوروس نوايى و غيره به خواسته ابطال سند 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982210200451 شعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/11/21 ساعت 8/30 تعيين كه 
حســب دســتور 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/1248
 مدير شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى كوروس نوايى فرزند صادق
خواهــان آقاى على بهرامى دادخواســتى به طرفيت خواندگان محبوبه حســينى و غيره به خواســته ابطال 
عمليات اجرايى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982210200452 شعبه دوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/11/21 ســاعت 
11/00 تعيين كه حسب 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 آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك 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. م الف/1247
 مدير شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و آقاى ايمان اقتدارى فرزند
شــاكى آقاى حميدرضا رضايى دادخواســتى بطرفيت آقاى ايمان اقتدارى به خواســته مطالبه ضرر و زيان 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه -960102-9609982210700005 شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رســيدگى مورخ 1396/12/14 ســاعت 
11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 115 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 
متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود  در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى و دريافت نظريه كارشناسى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1250
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و آقاى قادر حسن پور بايرام خواجه فرزند اورج
شــاكى آقاى عليرضا كرباليى محمدى عليه آقاى قادر حســن پور بايرام خواجه مبنى بر كالهبردارى يارانه 
اى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982211100439-961202 شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى ســابق) ثبت وقت رســيدگى مورخ 1396/12/16 ســاعت 
12/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 115 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 
متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1249
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فرض وجــود كيفرخواســت) دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواســت شــماره 961429 در پرونده كالســه فوق براى ايوب اقبالى به اتهام سرقت تقاضاى كيفر نموده 
كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/12/7 ساعت 10/00 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1253
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجود كيفرخواســت)  دادگاه عمومــى وانقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواست شماره 961444 در پرونده كالسه فوق براى كيان سيف نيا به اتهام مزاحمت ملكى تقاضاى كيفر 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/12/8 ساعت 10/00 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 
قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع 
از اتهــام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضــور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1252
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجود كيفرخواســت)  دادگاه عمومــى وانقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواســت شــماره 961287 در پرونده كالسه فوق براى عليرضا محمدى گرماب به اتهام ترك نفقه تقاضاى 
كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/11/23 ساعت 
10/00 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1240
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

دادنامه
شــماره پرونده :372/96- شــماره دادنامه:895/96-تاريخ رســيدگى:- بتاريخ 96/10/14 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن سليمانى با وكالت حامد 
حاج مبينى به طرفيت خواندگان مهدى عارفى نيا و على دارائى و و محمد رضا عمو حســنى كاشــانى به خواســته 
مطالبــه وجه به مبلــغ 84/000/000 ريال به اســتناد يك فقره چك به شــماره 735755 مورخ 95/8/1 به 
انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن  اسناد تجارى 
و اينكــه خوانــدگان دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور بهم نرســانده اند و داليل و 
مــدارك كــه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشــار و با  عنايت 
بــه گواهى عــدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطــروح و صدور آن ازناحيه خواندگان 
و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 
1257-1301 از قانــون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانــون تجارت و مواد 198-197-194-

502-515-519 از قانون آيين دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده 
رديف دوم و ســوم را متضامنا به پرداخت مبلغ 84/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارات 
دادرســى اعــم از هزينه ابطال تمبــر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
سررســيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين 
مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد در خصوص خوانده رديف اول نظر به استرداد دعوى از ناحيه خواهان 
به اســتناد بند ب از ماده 107 قانون آيين دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر مى گردد. راى صادره 
غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

ای��ران،  خارج��ه  وزی��ران 
انگلستان، فرانسه و آلمان در پرونـــــده

با »فدریکا  نشستی مشترک 
موگرینی« مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
ش��رکت کردند که ماحصل این نشست، تاکید بر 
ل��زوم پایبن��دی هم��ه طرف ها به تواف��ق بود و از 
آمریکا خواس��تند از تصمیماتی که ممکن اس��ت 

برجام را تضعیف کند، خودداری کند.
ترامپ اواسط ماه ژانویه با دو ضر ب االجل روبرو 
است و یکی از آنها گزارش درباره پایبندی ایران به 
مف��اد برجام و دیگری تمدید معافیت های تحریمی 
برای ایران اس��ت که عدم تمدید این معافیت های 

تحریمی به مفهوم خروج آمریکا از برجام است.
خبره��ا حکایت از این دارد که ترامپ احتماال 
تصمی��م خود را در این زمین��ه اعالم خواهد کرد؛  
همچنین این تصمیم ترامپ با گزارش س��ه ماهه 
دول��ت آمریکا ب��ه کنگره در زمین��ه اجرای برجام 
مصادف ش��ده اس��ت. وی در اواس��ط اکتبر سال 
گذش��ته میالدی و در گزارش قبلی خود پایبندی 
ای��ران را تایید نکرد و گفت که تعلیق تحریم ها در 

راستای خدمت به منافع ملی آمریکا نبوده است.
برخی گمانه زنی های رس��انه ای حکایت از این 
دارند که رئیس جمهور آمری��کا احتماال با تمدید 
تعلیق تحریم های ذیل برجام، تحریم های جدیدی 
را علیه ایران وضع کند؛  اظهارات وزیر خزانه داری 

آمریکا را شاید بتوان در این راستا ارزیابی کرد.
برخی رسانه های آمریکایی با اشاره به پیشرفت 
گفت وگوه��ای کاخ س��فید در زمینه اصالح قانون 
مرب��وط به برجام در کنگ��ره معتقدند که احتماال 

ترام��پ تعلیق تحریم ها را به مدت 120 روز دیگر 
تمدید می کند تا اینکه اصالحاتی در قانون کنگره 

اعمال شوند.
تاکی��د هم��ه ش��رکت کنندگان در نشس��ت 
بروکس��ل بر حف��ظ برج��ام  در حالی اس��ت که   
وزیرخارجه کش��ورمان در این نشست با اشاره به 
اهمیت اج��رای تعهدات کش��ورهای عضو برجام، 
بر نقش فعال تر کش��ورهای اروپایی در این زمینه 
تاکید ک��رد. ظریف  با بیان اینکه جامعه جهانی با 
ه��ر حرکتی که به تخریب برج��ام بینجامد مقابله 

خواه��د کرد، تصریح ک��رد: برای اینک��ه ایران به 
برجام پایبند بماند الزم است همه منجمله آمریکا 

به برجام پایبند بوده و آن را اجرا کنند.
رییس دس��تگاه دیپلماسی کشورمان  پیش از 
ترک بروکس��ل در جمع خبرنگاران درباره نتیجه 
مذاکراتش با س��ه وزیر اروپایی و موگرینی درباره 
برجام خاطرنش��ان کرد: آنچه در جلس��ات کامال 
مش��خص بود اجماع یکپارچه جامع��ه بین المللی 
بر این اس��ت هر حرکت��ی که به تخری��ب برجام 
بینجام��د و برج��ام را بخواهند دس��تخوش تغییر 

کنند، غیرقابل قبول اس��ت و جامعه جهانی با آن 
مقابله خواهد کرد.

وی همچنین گفت: در روسیه نظر فدراسیون 
روس��یه و وزیر خارجه کامال مش��خص بیان شد و 
دیروز هر س��ه کش��ور عضو اتحادی��ه اروپا و خانم 
موگرین��ی که اعض��ای مذاکره کنن��ده در برجام 
بودند، هم در جلس��ه با ما تأکی��د کردند که تمام 
تالشش��ان را برای تضمین بهره مندی مردم ایران 
از تمامی منافع برجام به عمل خواهند آورد و هم 
ت��ا زمانی که آمریکا باید ای��ن کار را انجام دهد و 
ه��م به ویژه بعد از اینکه آمریکا تعلیق تحریم ها را 
همانطور که متعهد اس��ت در برجام، تمدید کرد، 
اتحادیه اروپا متعهد ش��ده ک��ه اقداماتش را برای 
تضمین بهره مندی مردم از منافع اقتصادی برجام 
دوچن��دان کند. ظریف خاطرنش��ان کرد: در مورد 
برخ��ی روش ها مخصوصا روش هایی که برای فائق 
آمدن بر محدودیت های بانکی است بحث شد و در 
مصاحبه ای که س��ه وزیر اروپایی و خانم موگرینی 
داش��تند تاکید کردند که ایران ب��ه برجام پایبند 
ب��وده و این پایبن��دی را آژانس باید تأیید کند که 
بارها این پایبندی را تایید کرده و ایران این حق را 

دارد از تمام منافعش بهره مند شود.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد: ما نیز 
تأکید کردی��م برای اینکه ایران ب��ه برجام پایبند 
بمان��د الزم اس��ت همه منجمله آمری��کا به برجام 
پایبند باش��ند و برجام را اجرا کنند و الزم اس��ت 
اتحادیه اروپا ع��الوه بر حمایت گفتاری و علنی از 
برج��ام، در عمل هم اقدامات��ش را تقویت کند تا 

مردم از برجام بهره مند شوند.

وی گفت:  به نظر من پیام یکپارچه و محکمی 
ارسال شده، باید ببینیم نتیجه آن چه خواهد بود. 
وی درب��اره گفت وگویش با بوریس جانس��ون وزیر 
خارجه بریتانیا نیز اظهار داش��ت: صحبت کوتاهی 
داش��تیم درباره موضوعاتی ک��ه قبال صحبت کرده  
بودی��م، بحث های��ی که در رواب��ط دوجانبه مطرح 
است منجمله بحث های مربوط به مسائل کنسولی 
و مس��ائل دیگری که بین دو کش��ور وجود دارد و 
مخصوص��ا در زمینه حرکتی که انگلیس باید انجام 
دهد برای پایان دادن به درگیری در بحرین و پایان 
دادن جن��گ در یمن صحبت کردی��م و امیدواریم 

دولت انگلیس اقدامات الزم را به عمل بیاورد.
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا در 
نشس��ت خبری بعد از دیدار ب��ا وزیر خارجه ایران 
گفت این اتحادیه مصمم اس��ت توافق هسته ای را 
حفظ کند و مس��ائل غیرهس��ته ای خارج از حوزه 

برجام است.
موگرینی در این کنفرانس مطبوعاتی توضیح 
داد با اش��اره به گزارشات آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: »آژان��س در 9 گزارش پایبندی ایران 
به مفاد توافق را تایید کرده و برنامه هسته ای ایران 
کامال مس��المت آمیز است. ما در کارگروه مشترک 

برجام نیز بر این مسئله تاکید داریم.«
موگرین��ی با تاکید ب��ر اینکه برج��ام توافقی 
بین الملل��ی و چند ملیتی اس��ت ک��ه برای امنیت 
منطقه و اروپا ضروری است، افزود: »اتحادیه اروپا 
مصمم اس��ت برجام را به عنوان عنصر کلیدی در 
عدم اشاعه تس��لیحاتی بین المللی، حفظ کند زیرا 

در جهت منافع امنیتی استراتژیک ما است.«

تاکید انگلیس، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا برحفظ برجام

تقالی اروپا
ظریف: اتحادیه اروپا اقداماتش را دوچندان می کند

باز هم قصه تکراری و صد باره آمریکا در 
قبال س��ند توافق هسته ای و تحریم های دیــــدگاه

پایان ناپذیر این دولت خبیث در پیش��رو 
اهداف اقتصادی و سیاسی اش را شاهد هستیم.

بی شک آمریکای در حال غرق شدن در باتالق جهانخواری 
و اس��تبداد که نتیجه ای جز شروع انزوا برای این مبصر کالس 
را نداشته اس��ت، بسیار خطرناک اس��ت چرا که همپیمانانش 
منافع ش��خصی خودش��ان  را به دس��تورات بی پایه و اساس و 
مستبدانه این رژیم اس��تکباری ارجح دانسته اند و در همراهی 
با ایاالت متحده  ش��رایط واقعی کشورشان در نقشه جهانی از 
لح��اظ سیاس��ت و اقتصاد و نظامی گ��ری و در واقع بقای خود 
را  س��نجیده اند و با احتیاط بیش��تری نس��بت به خواسته های 
آمریکا واکنش نشان می دهند، لذا این چهره امریکا خطرناکتر 

از امریکایی است که فرمایشاتش به اجرا در می آمد.
عباس ضیایی نیری در گفت و گو با سیاس��ت روز پیرامون 
ادامه سیاس��ت های ضد ایرانی آمریکا گفت: حال که نقشه های 
پلید کوتاه مدت و بلند مدت دولتمردان کاخ سفید در مقابله با 
ایران نقش بر آب ش��ده و این شکست ها جز آبروریزی سیاسی 
در مجام��ع جهانی و داخلی برای این دولت حاصل دیگری در 
ب��ر نداش��ته، آمریکا به رهبری ترامپ در تالش اس��ت به یکی 

از وعده های انتخاباتی دیکته ش��ده ب��ه ترامپ عمل کند و آن 
ب��ی ارزش کردن برجام بی فرجام و خ��روج آمریکا از این توافق 

است.
وی افزود: همانطور که پیش از امضای این س��ند آش��کار 
بود، بی اثر بودن برجام در اقتصاد کشور و معیشت مردم دور از 
انتظار نبود و خیلی زود نیز بر همگان نمایان  ش��د؛ فقط برخی 
اف��راد منتصب به جناحی خاص توانس��تند از میوه برجام میل 
کنن��د که آن هم به دلیل س��رگردانی روح برج��ام و ناراحتی 
کودک برجام در گلوی آنها گیر کرد و نتیجه موفقی را برایشان 
در بر نداشت و فقط باعث ایجاد اشتغال برای جوانان فرانسوی 
و عمر دوباره برخی کمپانی های آلمانی و فرانسوی شد و چرخ 

صنعت هسته ای ما را نیز با ترمز شدیدی مواجه کرد.
وی ی��اد آور ش��د،  ب��ا توجه ب��ه فتنه گری برخ��ی افراد 
فرصت طلب و مورد حمایت غرب علی الخصوص آمریکا و رژیم  
صهیونیستی و رژیم  عش��یره ای آل سعود و روباه پیر انگلیسی، 
باید به دنیای واقعی س��الم کرد و ب��اور کرد برای آمریکا هیچ 

چیز مهمتر از نابودی کشور و انقالب ما نیست.
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهار داشت: 
انقالبی که بر پایه خون هزاران ش��هید بنا شده است، شهدایی 
که در این ۴ دهه و از پیش از انقالب اس��المی تا دوران جنگ 
در حمایت از ناموس و خاک و آرمان انقالب تا دفاع از حرم در 
س��وریه و عراق جان خود را فدای کشور و انقالب کردند، پس 
بای��د باور کنیم که دولت های اروپایی هم فقط به خاطر منافع 

خود به صورت دست و پا شکسته در برجام باقی مانده اند.
ضیای��ی نی��ری تصریح ک��رد: البت��ه نظر م��ن نبش قبر 
س��انتریفیوژها از زیر س��یمان ها نیس��ت، بر این معتقدم حال 
که برخی مس��ئوالن نتوانس��تند به مانند کره شمالی در مقابل 
لفاظی ه��ای آمریکا عمل کنند و یا به ج��ای لبخند به آمریکا 
عم��ل رئیس جمهور کوبا را انجام دهیم که دس��ت اوباما را از 
شانه خود کنار زد، به این مسئله نگاه کنیم اگر مردم کشور من 
ب��ه خاطر تحریم ها از برخی داروها و امکانات انحصاری غرب و 
یا داد و س��تد پولی در دنیا محروم شده اند و اگر این تحریم ها 

باعث شکاف اقتصادی شده و دلیل اصلی پرواز دالر همین نوع 
تحریم هاست و اگر هواپیمای ایمن در دسترس مردم سرزمینم 
نیس��ت پس دلیلی ندارد هنگامی که نان شب برخی اقشار در 
کش��ور به هزار رنج بدس��ت می آید، مردم امریکا در آرامش از 

داشته های ایران  استفاده کنند.
وی گفت: چ��را باید مردم آمریکا خاوی��ار ایران بخورند و 
پس��ته ایرانی در سبد آنها باش��د و زعفران ایرانی طمع دهنده 
غذای آنها باشد و فرش ایرانی آذین بخش خانه هایشان؟! شاید 
به ظاهر این موضوع تالفی چشمگیری یه شمار نیاید و عده ای 
این کار را ضرر به کسب و کار خود بدانند اما، در عمل شروعی 
خواهد بود برای مقابله با بازی بچه گانه کس��انی که به راحتی 

عهد شکنی می کنند.
این کارش��ناس سیاست خارجی خاطرنش��ان کرد: در این 
می��ان اگر هر کش��وری رابط انتق��ال خاویار ای��ران و یا دیگر 
داش��ته های ارزشمند کشور به امریکا ش��ود آن کشور هم  باید 
مجازات ش��ود و افراد مرتبط نیز تحریم شوند، بگذاریم دغدغه 
خودکفای��ی در تولید خاویار و دیگ��ر منابع انحصاری ما هم به 
مش��کالت غرب اضافه ش��ود ش��اید در این  مجادالت بیهوده و 
بچه گانه سیاسی برگ جدیدی نیز اضافه گردد، بگذارید فقط ما 

در فکر خودکفایی نباشیم و عمرمان در این  راه سپری نشود.

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد؛

منابع و داشته های ایران، قدرتمندتر از تحریم های آمریکا


