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تهدید مقام سابق رژیم اسرائیل علیه ایران 
رئی��س س��ابق عملی��ات خارجی »موس��اد« در 
مصاحبه ای تصریح کرد که اسرائیل، آمریکا و عربستان 
می توانند به صورت مخفیان��ه به تغییر نظام در ایران 

کمک کنند.
حیم تومر توضیح داد، مش��کل بزرگ این نیست 
که ایران موش��ک های متعارف و احتم��االً بدتر از آن 
دارد، مش��کل این اس��ت که این کش��ور اس��امی با 
تفک��رات طرفدار )آیت اهلل( خمینی هدف معینی برای 
تخریب اس��رائیل دارد« که این تفکرات با »ساح های 
کش��تار جمعی )به وجود آورنده( یک سناریوی بسیار 

مرگبار است.
وی به اقدامات اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران اش��اره کرد و گفت: »ما می توانیم با 
خود این تهدیدات روبه رو شویم: تسلیحات هسته ای، 
موشک های متعارف ایران. ما می توانیم در مقابل آنها 
دفاع کنیم اما اقدامات رئیس جمهور ترامپ در خصوص 
اوضاع ایران... یک فرصت مهمی را برای بررسی دقیق 
ت��اش برای تغییر نظام بعنوان یک هدف رس��می به 

وجود آورده است«.  باشگاه خبرنگاران
 

واکنش قاسمی به تحریم های جدید آمریکا 
س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکن��ش به اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: واکنش های 
جهانی ناکامی آمریکا در خروج یک جانبه از برجام را 
نش��ان داد و اعمال تحریم های جدید برای جبران این 

ناکامی است.
بهرام قاسمی گفت: این سیاست و حرکت نابجا را 
بخشی از ادامه سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه 
ملت ایران می دانیم که طی دهه های گذشته همواره و 

به اشکال گوناگون استمرار داشته است.   مهر

اخبار

خروج از برجام، پیام بدی درباره اعتماد کردن به آمریکا داشت
دبیرکل سابق س��ازمان ملل در مصاحبه با رسانه آمریکایی از خروج آمریکا 
از توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+5 انتقاد کرد و گفت که این کار، »یک پیام 

بد« به پیونگ یانگ داده است.
بان کی مون گفت: ش��خصا اعتقاد دارم که )خروج از برجام( یک پیام بس��یار 

دردسرس��از در ارتباط با اعتبار آمریکا و اعتماد کردن به آن داش��ته اس��ت. کره 
شمالی چه پیامی از این موضوع خواهد گرفت؟

وی افزود: اولین سوالی که شاید رهبر کره شمالی داشته باشد این است که آیا من 
می توانم به رئیس جمهور آمریکا اعتماد کنم؟

او گفت: حاال آنها در آس��تانه توافق کردن روی یک توافق بزرگ بین آمریکا و رهبر 
کره ش��مالی هس��تند خوب علی رغم همه این توافق ها با توجه به آنچه که برای برجام 

اتفاق افتاد، این چه پیامی به رهبر کره شمالی خواهد داشت؟  ایرنا

 دیدگاه
ترامپ با خروج از برجام دنیا را ناامن تر کرده است

وزیر امور خارجه س��ابق آلمان با انتقاد ش��دید از خ��روج آمریکا از برجام از 
اروپاییان خواست موسس��ات مالی مستقلی را برای حمایت از مناسبات تجاری 

با ایران تاسیس کنند.
زیگمار گابریل با توجه به اقدام وی برای خروج از برجام گفت: دونالد ترامپ 

ب��ا این تصمیم خود اف��راط گراها در ایران را تقویت ک��رد. وی با این اقدام خود 
جهان را ناامن تر کرده است.

وی اف��زود: حاال به جای مذاک��رات درباره صلح، خاورمیان��ه در معرض تهدید یک 
جنگ 30 ساله جدید قرار دارد. تنها به همین دلیل لغو توافق هسته ای با ایران اشتباهی 

عظیم بود.
این مقام س��ابق آلمان گفت: بعد ازبیش از یک س��ال مقدمه چینی حاال سیاس��ت 

بسیار سخت ترامپ در دستور کار قرار دارد.  تسنیم

معادله
چندجانبه گرایی در دنیا با سیاست های ترامپ به خطر افتاده

 رئی��س ش��ورای راهب��ردی روابط خارج��ی در پاریس گفت: ب��ا پیگیری و 
اجرای سیاس��ت های یکجانبه گرایی توسط رئیس جمهوری آمریکا، سیاست های 

چندجانبه گرایی در عرصه نظام بین الملل، شدیداً با خطر مواجه شده است.
کمال خرازی با اش��اره خروج آمریکا از توافق هس��ته ای با ایران، یونسکو و 

قرارداد آب  و هوایی پاریس، این اقدامات را نشانه پیگیری سیاست های مبتنی بر 
یکجانبه گرایی از س��وی دولت حاکم بر این کش��ور دانست و گفت: کشورهای جهان 

باید برای نجات چندجانبه گرایی در نظام بین الملل اقدام عملی کنند.
وی در این راس��تا نشست وزرای خارجه ایران و س��ه کشور اروپایی به همراه خانم 
موگرینی در بروکس��ل را از برای اتخاذ سیاس��ت واحد در برابر خ��روج آمریکا از توافق 

هسته ای مهم ارزیابی کرد. 
گفتنی است؛ چند روز پیش آمریکا از برجام خارج شد.  تسنیم

دیپلمات

رنا
ای

آگهى مفقودى
كارت هوشمند به شماره 3234779  مربوط به كاميون تانكر ايويكو مدل 1387 به شماره انتظامى 15 ايران 

127ع47 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.تبريز

اينجانب محسن فريدونى مالك خودرو سوراى پژو پارس ئى ال ايكس مدل 1383 به شماره شهربانى ايران 
47 – 594ص 11به شماره شاسى83827061و به شماره موتور12682004361  بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد . 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سقز

ســند كمپانى و برگ ســبز ( شناسنامه مالكيت) خودرو ســوارى پيكان 1600 مدل 1382 به رنگ سفيد- 
معمولى  به شماره پالك ايران 84 -125 ب 92 با شماره موتور 11158208739 و شماره شاسى 0082503068 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد 
خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.مريوان

مــدرك گواهى موقت فارغ التحصيلى عليرضا صديقى ديوكاليى ف حميــد ش ش 2150230445 صادره 
قائم شــهر در مقطع كارشناســى رشــته برق – قدرت صادره از واحد دانشــگاهى آزاد اســالمى ســارى با شماره 
900399456 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد سارى به نشانى سارى كيلومتر 7 جاده دريا مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سارى-فارغ التحصيالن 

ارسال نمايد.سارى

بــرگ ســبز خودرو وانت نيســان تيپ 2400 مــدل 1386 رنگ آبــى روغنى ش موتور 136339 شاســى 
C43710 به شماره ايران78-551ص24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اصل ســند كمپانى و شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى هاچ بك مدل 1396 برنگ سفيد-روغنى 
بشــماره موتور 182A0010004و شماره شاسى NAAP03EEXHJ495200 شماره پالك ايران 858-84 

ط 12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كوجيل ســنگ اصلى 86 بخش 16 گيالن 
پالك 418 مفروز از 95 در مالكيت خانم ناهيد عليزاده ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر يك باب انبارى به 
مساحت 341/75 مترمربع از مالكيت اقاى محمد مهدى عليزاده استوارى . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان 
حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين 
انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه 
به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از 
تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
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رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى رســول اســدى قوزلوجه داراى شناسنامه شماره 1087 به شرح دادخواســت به كالسه 970102از 
اين دادگاه در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان على اسدى قوزلوجه به شماره 
شناســنامه 1 در تاريخ 1/2/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آ ن مرحوم منحصر 
است به 1- رسول اسدى قوزلوجه بهش ش 1087 متولد 1357 پسر متوفى 2- منصور اسدى قوزلوجه به ش 
ش 1072 متولد 1359 پســر متوفى3- محمود اســدى قوزلوجه به ش م 1540013375 متولد 1368 پســر 
متوفى 4- محمد اسدى قوزلوجه به ش م 5060030032 متولد 1370 پسر متوفى 5- رامين اسدى قوزلوجه به 
ش م 5060096025 متولد 1375 پسر متوفى 6- رقيه اسدى قوزلوجه به ش م 5069963104 متولد 1365 
دختر متوفى7- مريم اسدى قوزلوجه به ش م 5060057631متولد 1372 دختر متوفى8- فاطمه وليزاده بهش 
ش 639 متولد 1339 عيال متوفى اينك با انجام تشرفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد وياوصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ شر نخستين آگهى ظرف يك ماه ويك روز به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجب شير واحد 1 خاكپور

رونوشت آكهى حصر وراثت
 آقاى جعفر جاللى گل تپه داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به كالسه 970103 از اين دادگاه 
گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان اصغر جاللى گل تپه به شماره 9 در تاريخ 7/3/95در 
اقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جعفر جاللى گل تپه به ش 
ش 13 متولد 1343 پســر متوفى 2- اســماعيل جاللى گل تپه به ش ش 24 متولد 1362 پسر متوفى 3-اكرم 
جاللــى گل تپه ش ش 776 متولد 1344دختر متوفى 4-مرضيــه جاللى گل تپه به ش ش 1 متولد 1346 دختر 
متوفــى 5- راضيــه جاللى گل تپه به ش ش 1326 متولد1347 دختر متوفــى 6- فريده جاللى گل تپه به ش م 
5060048934 متولــد 1354 دختــر متوفى 7- ســوره جاللى گل تپه به ش م 28 متولــد 1359 دختر متوفى 
8- سعيده جاللى به ش م 1540046745 متولد 1368 دختر متوفى 9- اشرف چنارى گل تپه به ش ش 2 متولد 
1324 عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مز بور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه ويك روز به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشير واحد 1 خاكپور  

آگهى مربوط به تجديد نظر
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى محمد بخشى پور  تجديد نظرخواه شركت آب منطقه 
اى استان چهارمحال و بختيارى دادخواست تجديد نظرخواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى محمدبخشى پور 
فرزند نوروزعلى نسبت به دادنامه شماره 9709973810700017 در پرونده كالسه 9609983810700446 
شــعبه هفتم حقوقى شــهركرد تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن تجديد نظرخوانده مراتــب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد.  استان چهارمحال و بختيارى-شهركرد – خيابان آيت اله كاشانى
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد – بهروز ترابى رستمى

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:961067 ش پ :9609982010401017 ابالغ شونده حقيقى:توحيد روحى به نشانى 
نشتارود روبه روى پمپ بنزين كارگاه پروژه كانون فكرى كودكان و نوجوانان مهلت حضور از تاريخ ابالغ:5 روز محل 
حضور: مازندران-نشتارود خ 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود نوع علت حضور: 
دفاع از اتهام انتسابى عدم رعايت نظامات قوانين مربوط به كار . باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما 

ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام،در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

دادنامه
دادگســترى كل اســتان چهارمحــال و بختيــارى شــعبه دادگاه عمومــى بخــش ناغــان  شــماره دادنامــه: 
9709973849400207  تاريخ تنظيم: 1397/02/23   شــماره پرونده: 9609983849401422  شــماره 
بايگانى: 961486-خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اسكندر به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
–شهرستان كيار-شهر ناغان-خ انقالب جنوبى ك ش بهارلوخواندگان: 1- آقاى سيد روح اهللا نقيبى به نشانى 2- 
آقاى هادى صمدى فرزند طاهر به نشانى استان مازندران –شهرستان سارى-شهر سارى-بلوار پاسداران –خيابان 
هنرســتان –نبش هنر 5-منزل پدريخواســته: مطالبه وجه بابت...به تاريخ 97/2/23 در وقت فوق العاده جلسه 
دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالســه فوق تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده 
به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مى نمايد.(راى دادگاه ) در خصوص دادخواســت على بنده ابراهيمى فرزند 
اسكندر به طرفيت 1- هادى صمدى فرزند طاهر 2- سيد روح اله نقيبى به خواسته مطالبه وجه چك به ميزان مبلغ 
1725000000 ريال با احتســاب خســارت تاخير تاديه با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان 
به موجب اليحه مورخ 97/2/23 دادخواست خويش را مسترد نمود مستندا به ماده 107 از قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف بيست 

روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال وبختيارى مى باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان-محمد محمدى

دادنامه 
شعبه دادگاه عمومى بخش ناغان

پرونــده:  شــماره     1397/02/18 تنظيــم:  تاريــخ   9709973849400189 دادنامــه:  شــماره 
9609983849401422  شــماره بايگانى: 961486 -خواهان: آقاى على بنده ابراهيمى ناغانى فرزند اسكندر 
به نشانى استان چهارمحال و بختيارى –شهرستان كيار-شهر ناغان-خ انقالب جنوبى ك ش بهارلو  خواندگان: 1- 
آقاى هادى صمدى فرزند طاهر به نشانى استان مازندران –شهرستان سارى-شهر سارى-بلوار پاسداران –خيابان 
هنرســتان –نبش هنر 5-منزل پدرى 2-آقاى ســيد روح اهللا نقيبى به نشانيخواســته: اعسار از پرداخت هزينه 
دادرســى به تاريخ 97/2/18 در وقت فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل 
تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، 
تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.(راى 
دادگاه ) در خصوص دادخواست على بنده ابراهيمى فرزند اسكندر به طرفيت هادى صمدى و سيد روح اله نقيبى 
به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرجله بدوى؛دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه 
گواهان تعرفه شده خواهان از مبلغ هزينه دادرسى بى اطالع بوده اند و مبلغ در فرم استشهاديه نيز قيد نگرديده 
است خواسته خواهان قابليت اجابت ندارد و مستندا به مواد506،505،504 از قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به رد اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مرحله بدوى صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 

چهارمحال و بختيارى مى باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان-محمد محمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا شيسعلى مسعودى چله گاهى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به كالسه 173/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مشكى جان شاه نجفيشناسنامه 5 در 
تاريخ 96/11/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شيعلى 
مســعودى چله گاهى، فرزند عيدى محمد، ش ش 8 ،  همســر متوفى 2- نامدار صادقى فرزند راه على، ش ش 4 
برادر متوفى 3- ولى صادقى شاه نجفى،  فرزند راه على ش ش 134 برادر متوفى 4- نادعلى صادقى شاه نجفى، 
فرزند راه على، ش ش 8 برادر متوفى 5- ماه طال صادقى شاه نجفى، فرزند راه على، ش ش 104، خواهر متوفى 
6- عبده محمد صادقى شاه نجفى، فرزند راه على ش ش 5، برادر متوفى 7) گل عنبر صادقى شاه نجفى، فرزند راه 
على، ش ش 304، خواهر متوفى 8) سردار صادقى شاه نجفى، فرزند راه على، ش ش 106 برادر متوفى . اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

دادنامه 
به تاريخ 97/2/2 پرونده كالسه 792/96 شماره دادنامه 61/97

مرجع رسيدگى شعبه نهم – خواهان: براتعلى قنبرى فرزند حسنعلى به آدرس فالرد امام زاده حسن روستاى 
نارمه خوانده: 1- قربان بهمنيار فرزند ميرزا به ادرس مجهول المكان 2- ســعيد كيامنش فرزند مراد به آدرس 
مجهول المكان. 9709973896900071- خواســته: الزام خوانده به تنظيم ســند رســمى انتقال يك دستگاه 
خودرو- خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده- مقرر) شورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
اســت و با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى 
شورا: موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى آقاى براتعلى قنبرى به طرفيت 1- قربان بهمنيار 2- سعيد كيامنش 
به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يكدستگاه خودروى پيكان وانت به شماره 84-486 د 85 
است. پاسخ استعالم از اداره آگاهى به مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 1854/13/41/151/96 
مــورخ 96/11/9 حكايت از مالكيت رســمى خوانده دوم در اداره راهنمائــى و رانندگى دارد. بدين وصف قاضى 
شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به استماع شــهادت شهود و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان 
كــه اجاره مالكيت مى باشــد و عدمحضور خواندگان جهت دفاع وارد دانســته و ســمتنداً به مــواد 221 ق آ د م ر 
220، 221 ، 222 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند 
رســمى انتقــال خودرو مذكور به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل  واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لردگان است. 
قاضى شعبه 9 شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
مرجع رســيدگى كننده شعبه ششم شوراى حل اختالف مركزى لردگان. خواهان: آقاى قدرت اهللا على بازى 
فرزند حاجت مراد – لردگان- خانميرزا- روســتاى كل آمويى - خواندگان: 1- محمد كيانپور فرزند احمد لردگان 
– فلكه معلم فرش فروشــى سعادت2- ابوالفضل شــجاعى فرزند حسين مجهول المكان 3- زبيده نادرى منصور 
آبادى- جعفرقلى- مجهول االمكان . خواسته: الزام به تنظيم سند انتقال يك دستگاه خودرو. به تاريخ 96/11/18 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه 6 شوراى حل اختالف مركزى لردگان بتصدى امضائء كننده ذيل تشكيل شده و 
پرونده تحت نظر اســت قاضى شوراى پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد.970997385190008 رأى شورا: موضوع اين پرونده به دعوى آقاى قدرت 
اهللا على بازى فرزند حاجت مراد  به طرفيت آقايان  1- محمد كيانپور فرزند احمد 2- ابوالفضل شــجاعى فرزند 
حسين 3- زبيده نادرى منصورآبادى فرزند جعفر قلى به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك 
دســتگاه خودروى وانت پيكان بار به شــماره 73-421 ل 84 است. مركز شماره گذارى خودروى لردگان به دفتر 
خدمات خودروى شهرستان لردگان مورخ 96/11/18 حكايت از مالكيت رسمى خوانده سوم در اداره راهنمائى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شورا دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شده بين خواهان و 
خوانده اول در مورخ 1394/1/27 پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره مالكيت مى باشد و 
عدم حضور خواندگان رديف دوم و سوم جهت دفاع وارد دانسته و مستنداً به مواد 220 ، 221، 222 قانون مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده سوم به انجاغم تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مذكور به 
نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و 
سپس ظرف 20 روز، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است، در خصوص دعوى 
به طرفيت خوانده اول و دوم و نظر به اينكه خودر در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبردگان صرفاً از جهت احراز 
ترتب ايادى، طرف دعوى قرار گرفته اند، دعوى متوجه آن نمى باشد. بنابراين قاضى شورا به استناد ماده 89 و بند 
4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 

روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه ششم  شوراى حل اختالف مركزى لردگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهدى رضيئى ف مرتضى-اكبر سرمعلى پورگيرى ف محمود
خواهان قاسم مهران فر دادخواستى به طرفيت خواندگان مهدى رضيئى – اكبر سرمعلى پورگيرى به خواسته 
الزام به ايفاى تعهد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981953100999 شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/3/28 ســاعت 9:30 تعيين گرديد كه حســب دستور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهدى رضيئى ف مرتضى-اكبر سرمعلى پورگيرى ف محمود
خواهان قاسم مهران فر دادخواستى به طرفيت خواندگان مهدى رضيئى – اكبر سرمعلى پورگيرى به خواسته 
الزام به ايفاى تعهد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981953100998 شعبه 1 دادگاه عمومى 
حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/3/28 ســاعت 10:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى وقت رسيدگى به كامران حسن زاده-مهدى مرادى ماكويى
خواهان قدير توكلى دادخواستى به طرفيت خواندگان كامران حسن زاده-مهدى مرادى ماكويى به خواسته 
تســليم مبيع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981227300728 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 
محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/4/16 ســاعت 9  تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

آگهى وقت رسيدگى به 1-اميد ياورى ف مسعود2-عباس غالمى ف داود3-حسين اسماعيلى
خواهان ســيده راضيه علوى مرزنگو به وكالت از فرهنگ قريب دادخواســتى به طرفيت خواندگان1-اميد 
ياورى ف مسعود2-عباس غالمى ف داوود3-حسين اسماعيلى به خواسته ابطال سند ثبتى از خوانده رديف سوم 
و انتقال آن به خواهان با احتســاب كليه هزينه ها و خســارات وارده و حق الوكاله وكيل مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 9609981227300447 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 
97/4/3 ساعت 9  تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم يونس هادى ف داود ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به نام برده ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى 
به اتهام وى داير بر نگهدارى 100 ســى ســى مشروب الكلى خارجى و شرب خمر موضوع پرونده 960895 شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه 
ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه 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
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالسه 940260و940234 و 940241 و 940306 اجرايى شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود 
محكــوم عليــه يونس فيضى كاويانى و غيــره به پرداخــت 1,760,384,000 ريال در حق محكــوم له بانك ملت و 
47,300,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى محكوم گرديده ، محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت ديون خود 
هيچ اقدامى ننموده باتوجه به معرفى محكوم له يك دهنه مغازه خالى از سكنه به مساحت تقريبى 50مترمربع در 
قســمت شرقى طبقه همكف يك دستگاه ساختمان دوطبقه تجارى مسكونى واقع گرديده است.اسكلت بنا فلزى، 
سقف تيرچه بتنى با بلوك هاى سيمانى كه از سمت جنوب به بلوار سارى به نكا متصل گرديده ، مساحت مفيد داخلى 
واحد تجارى مزبور جمعا 42/23 مترمربع كه مساحت آن با احتساب ديوارهاى جانبى بالغ بر 48 مترمربع مى باشد 
داراى شيشه بند سكوريت و حفاظ نرده اى فلزى و از انشعاب آب و برق و گاز به صورت مشاعى بهره بردارى مى 
شود.شماال به متصرفى فاطمه زهرا فيضى شرقا به متصرفى اصغر بزرگ نيا جنوبا به شارع عام غربا به متصرفى 
حامد حيدرزاده و فاطمه زهرا فيضى كه وفق نظريه كارشناس منتخب دادگاه قيمت آن 1,440,000,000 ريال مى 
باشد و از طريق مزايده در روز يكشنبه 97/3/20  از ساعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رسد . متقاضيان مى 
توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند 
. مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده 
مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه 
مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف97/29
       مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود-رضايى

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالســه 940237 اجرايى شــعبه اول دادگاه عمومى مياندرود محكوم عليه مرتضى عابدى و رضا 
عابدى به پرداخت 216500000 ريال در حق محكوم له بانك ملت و 850,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى 
محكوم گرديده ، محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت ديون خود هيچ اقدامى ننموده باتوجه به معرفى محكوم 
له يك قطعه زمين پالك 1657 فرعى از 54 اصلى قطعه 1415 به مساحت 60/10 مترمربع با حدود اربعه مندرج 
در ســند رســمى مذكور كه در عرصه موردنظر اعيانى با اسكلت فلزى داراى پروانه ساختمانى به شماره 6729 از 
شــهردارى ســورك فاقد پايان كار كه طبقات همكف به مســاحت 60مترمربع يك واحدعكاسى راه پله و سرويس 
بهداشتى و پاركينگ و نيم طبقه تجارى و طبقات اول و دوم به صورت يك واحد مسكونى دوبلكس به مساحت 132 
مترمربع با كف ســازى ســراميك داراى مال و پذيرايى آشــپزخانه اپن و مطبخ و سه خواب و هال خصوصى با نماى 
اصلى سراميك و نماى شيشه رفلكس داراى امتياز آب و برق و گاز و تلفن به نام رضا عابدى بوده كه وفق نظريه 
كارشناس منتخب دادگاه قيمت آن 1,800,000,000 ريال مى باشد و از طريق مزايده در روز  شنبه 97/3/12  
از ساعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات 
بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن 
كســى اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و 
بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت 
عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال 

مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف97/30
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود-رضايى

آگهى مزايده مال منقول  
درخصوص پرونده كالسه 961271 مدنى شورا له على مراد موسوى كانى عليه سعيد حسينى مبنى بر مطالبه 
وجه كه مال منقول شــخص ثالث عباس شمس چمازكتى توقيف گرديده و شامل رنگ تمام پالستيك آرين ارژنگ 
12/5 كيلويى به تعداد 45 سطل بوده، توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و مجموعا به 
مبلغ 29,250,000 ريال قيمت پايه ارزيابى مى گردد و در تاريخ 97/3/9 روز چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده در اجراى احكام مدنى  بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه 
به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده 
و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى 
احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى 

تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-بابازاده

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 960936 مدنى له نيما اصغر ناصحى عليه محمدحسن داورپناه و محبوبه غفارى 
مبنى بر دستور فروش مال مشاعى كه مال غير منقول واقع در بابلسر مجتمع مسكونى درياكنار خيابان اول كوچه 
چهارم ويالى شماره 37پالك ثبتى 1039 فرعى از 961 فرعى از يك اصلى به مساحت 500/4 مترمربع با  حدود 
اربعه شماال ديوار است به طول 12 متر به كوچه احداثى شرقا در دو قسمت اول ديوار است به طول 7/2 متر  به 
ميدان احداثى دوم ديوار است مشترك به طول 34/5 متر به شماره 1040 جنوبا ديوار است به طول 12 متر به 
خيابان احداثى غربا ديوار است مشترك به طول 41/7 متر به شماره 1038 فرعى از يك اصلى كه مشخصات آن 
بدين شرح است:يك ويالى مسكونى كه طبقه همكف شامل( سالن-آشپزخانه اپن-سه خواب-سرويس بهداشتى-
كف ســالن از پاركت مابقى فضا از ســراميك –درها چوبى پنجره ها از آلومينيوم –نماى اصلى ساختمان كنيتكس 
،ســقف نهايى از ايرانيت) كه داراى مســتاجر بوده و در قسمت شمالى ساختمان روى طبقه همكف يك سوييت به 
مساحت حدود 60 مترمربع با راه پله جداگانه شامل( سالن كوچك-آشپزخانه اپن-دو اتاق خواب كوچك و سرويس 
بهداشــتى-كف ســالن پاركت-پوشــش ديوارها از يوپى سى –سقف اتاق ها به صورت شــيب دار ) كه در اختيار 
محمدحسن داورپناه احدى از مالكين مشاعى قرار داشته، داراى آب و برق مشترك ولى گاز مستقل – راه دسترسى 
آسفالته بوده قدمت ساختمان باالى 40 سال مى باشد كه در سال هاى اخير بازسازى شده و از سوى مالكين مشاعى 
اسنادى مربوط به پروانه ساختمانى و ساير مجوزات ارائه نگرديد .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
مــورد بازديــد قرار گرفته و به مبلغ 13,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/3/19 
روز شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى دادگسترى  بابلسر به فروش 
خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.
برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين 
مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.

ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
 مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى دعوت شــركا به تشــكيل مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى شــركت كشــاورزى و دامدارى 
سبزه بهار(با مسئوليت محدود)

بدين وســيله از شركاى شركت كشــاورزى و دامدارى سبزه بهار با مســئوليت محدود ثبت شده به شماره 
2104 و شناســه ملى 10720151327 دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در ساعت 16 
مورخ 97/3/7  و مجمع عمومى عادى ســاعت 17 مورخ 97/3/7 به نشــانى آمل خيابان طالب آملى ابتداى كوچه 
مرمر پالك 12 طبقه فوقانى مشاور امالك ارمغان تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.دستور جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده: 1-تغيير محل شركت2-ورود و خروج برخى از شركا (كاهش يا افزايش سرمايه)3-انتخاب هيأت نظار 
4-ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . دستور جلسه مجمع عمومى عادى:1-انتخاب 
مديــران و دارندگان حق امضا 2- انتخاب هيأت نظار 3-انتخاب بازرسين4-ســاير مواردى كه در صالحيت مجمع 

عمومى باشد.م/الف
هيأت مديره شركت

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا نوحى ف مشــهدى آقا به شــرح درخواستى كه به شــماره 970112 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ليال خانم پورشــريف كبوتردانى ف 
غالمحسين ش ش 9 صادره بابلسر در تاريخ 96/7/6 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-محمدعلــى ش م 4989168763   2-فاطمه صغــرى ش م  4989198913   
4-محمدرضا ش م 4989330668 هرســه نوحى  نام پدر: مشــهدى آقا –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 
پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
خانم شمســى فروردين ش ش 619 به شرح دادخواست به كالسه 15/227/97 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان وحيد فروردين ش ش 289 در تاريخ 87/3/19 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-كوروش فروردين ف 
وحيد ش ش 83 پسرمتوفى2-شيدا فروردين ف وحيد ش ش 608 دختر متوفى3-شمسى فروردين ف حسين 
ش ش 619 همســر متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى ابالغ اخطاريه
ش پ :120-97/2/24 نظــر به اين كه اجراى احكام دادگاه مدنى چمســتان بــه موجب نامه 950196 – 
97/2/5 قصد دارد 277/277 ســهم مشــاع از 1000 سهم پالك ثبتى 158 فرعى از 57 اصلى بخش 11 ثبت 
چمستان له هايده فضلى ف قربانعلى عليه على شهابى ف اسداهللا متولد 1353/5/10 ش ش 4766 به نشانى 
چمستان خ شهيد ثقفى مهرگان 3 منزل حاج اسداهللا شهابى انتقال دهد متمنى است ظرف ده روز از تاريخ اخطاريه 
جهت ثبت و ســند در اين دفتر حضور بهم رســانيد در غير اين صورت نماينده دادگاه جهت امضا معرفى خواهد 

شد.م/الف
سردفتر اسناد رسمى 379 چمستان-حميد يوسف آملى

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه 960418 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف بخش نشتا محكوم عليه سجاد عليپور 
محكوم اســت بــه پرداخت پنج ميليون و ســيصدهزارتومان در حــق محكوم له مرتضى معلمــى ف على لذا ملك 
موردتعرفه از سوى محكوم عليه با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش مى رسد: برابر نظريه كارشناس يك 
قطعه زمين در منطقه كوهپايه اى و دامنه به مســاحت تقريبى 532 مترمربع هرمترمربع هشتادوپنج هزارتومان 
واقع در نشتارود روستاى سفيدآب كه محكوم عليه(سجاد عليپور) مالك 3 دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده 
مى باشــد و حدود اربعه و مشخصات ملك توقيف شــده عبارت است ازشماال به باغ رسول سفيدآبى شرقا به باغ 
رســول ســفيدآبى غربا به باغ عزيزاله ســفيدآبى جنوبا به جاده عمومى مى باشــد لذا كسانى كه عالقمند به خريد 
باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه 
مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ مزايده نسبت به مقدمات خريد 
اقدام نمايد.آدرس ملك:نشــتارود روستاى سفيدآب قيمت ايه: 22610000 تومان معادل بيست و دو ميليون 
و ششصدوده هزارتومان  مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:97/3/29 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا-حاتم پور

دادنامه
پرونده كالسه 9509982313101003 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
سمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى منوچهر شاهى فرزند 
على قلى با وكالت آقاى سعيد قادرزاده اردستانى فرزند حسين به نشانى استان سمنان 
شهرســتان سمنان شهر سمنان روســتاى مومن آباد خيابان سنبل پالك 23 – 2- آقاى 
رســول شاهى فرزند منوچهر به نشانى ســمنان مومن آباد شهرك انقالب خ شمشاد پ 
2- متهمين: 1- آقاى محمد ســارانى فرزند عزيز به نشانى نامعلوم 2- آقاى يار محمد 
تاجيك 3- آقاى فيض اله عرب همگى به نشانى 4- آقاى حبيب اله سارانى فرزند صفر 
با وكالت آقاى محمدرضا افراسيابى فرزند حسين به نشانى سمنان سمنان بلوار ميرزا 
شــيرازى اول باغ فردوس مجتمع اســفنديارى ط 1 اتهام: مشاركت در سرقت احشام 
(121 راس گوســفند ) موضوع ماده 656- گردشــكار: بتاريخ 1397/1/15 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان بتصدى اينجانب امضا 
كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر اســت دادگاه ضمن بررسى و 
مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه)در خصوص اتهام آقايان 
1- محمد ســارانى فرزند عزيز 2- حبيب سارانى فرزند صفر با وكالت آقاى محمدرضا 
افراســيابى 3- فيض اهللا عرب 4- يار محمد تاجيك داير بر مشاركت در سرقت 121 
راس گوســفند در هنگام شب موضوع شــكايت آقاى منوچهر شاهى فرزند على قلى و 
آقاى رســول شاهى فرزند منوچهر با وكالت آقاى سعيد قادرزاده موضوع كيفرخواست 
شــماره 9610432312702593 مــورخ 1396/7/29 دادســراى عمومى و انقالب 
سمنان دادگاه ضمن بررسى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده و مشروح شكايت 
شاكى خصوصى و اظهارات ايشان در مرجع انتظامى و در جلسه رسيدگى اين دادگاه در 
اعالم چگونگى وقوع ســرقت و شــرح اموال مسروقه كه آقاى منوچهر شاهى در جلسه 
دادرســى تعداد گوسفندهاى مسروقه را 380 راس اعالم نموده كه تعداد 180 راس 
از آن تحويل ايشان نگرديد كه ارزش هر يك از آن را يك ميليون و پانصد هزار تومان 
اعالم نمود و توجه به گزارش مورخ 1395/9/30 فرماندهى پليس آگاهى سمنان در  
نحوه شناسايى متهمان بشرح صفحات 28 الى 30 پرونده و اظهارات آقاى عابدين غفارى 
فر در مرجع انتظامى بشرح صفحات 72 و 73 پرونده بدين شرح كه بيان نمود (اينجانب 
عابديــن غفارى فر حدودا چهل روز پيــش آقايى به نام احمد لكزايى به بنده يك بار را 
اعالم كرد كه مال يك آشناست كه بنده برم براش بيارم و به من گفتد كه چند تا ماشين 
بگيــر با خودت ببر بعنوان كرايه كه من يك ماشــين ديگر رو صحبــت كردم و اون هم 
ماشين رو كه من صحبت كرده بودم نيسان بود به رانندگى آقاى جوانبخت و اين آقا هم 
يك عدد خودرو ايسوزو و سه تن آورد و راننده سه تن هم يك ماشين ديگر آورد اون 
هم ايسوزو بود كه رو هم رفته چهار تا ماشين شديم دو عدد نيسان و دو عدد ايسوزو 
سه تن كه رفتيم از سمنان بار بزنيم به معرفى آقاى احمد لكزايى كه اون شخص را كه 
به من معرفى كرده بود به نام حبيب بلوچ بود كه ما را بردن ســمنان از داخل دامدارى 
ماشين ها را بار زدن و به آزادشهر روستاى احتماال كلو بود ما بارها رو اينجا پياده كرديم 
و بعد به جاى كرايه به من دو عدد گوسفند داد) و اظهارات آقاى احمد لكزايى در مورخ 
1395/11/10 در مرجع انتظامى بدين شرح كه بيان داشت «بله در تابستان از ايشان 

(آقاى حبيب سارانى) هندوانه خريده ام همانجا آشنا شدم و نامبرده چند مدت پيش به 
من زنگ زد گفت بار دارم همانجاه شماره عابدين غفارى را به ايشان دادم كه برود بار 
ايشان را احمد نيامد ديگر نامبرده را نديده ام » و اظهارات و مطالب اقرار آقاى حبيب 
سارانى در مورخ 1396/2/26 در مرجع انتظامى بدين شرح كه بيان داشت «بله قبول 
دارم بنده به همراه فردى به نام محمد سارانى به شهرستان سمنان رفتيم حدودا چند 
ماه پيش بود كه رفتيم و با چند دســتگاه خودروى نيســان و ايسوزو اقدام به سرقت 
احشام از يك دامدارى كرديم» و التفات به صورتجلسه مورخ 1396/3/2 فرماندهى 
پليس آگاهى سمنان در مواجهه حضورى آقايان عابدين غفارى فر و احمد لكزايى و حبيب 
سارانى بشرح 276 و 277 پرونده و عنايت به صورتجلسات شناسايى تصاوير متهمان 
آقايان حبيب ســارانى و محمد سارانى توسط آقايان محمد جوانبخت و محمد خيرآبادى 
( صفحــات 306 و 307 پرونده) و اظهارات مطلعيــن در مرجع انتظامى و گزارش مورخ 
1396/3/20 فرماندهى پليس آگاهى ســمنان در نحوه شناسايى متهمان و التفات به 
فيلم ضبط شده دوربين هاى جاده اى كه حكايت از حضور خودرو پرايد به شماره پالك 
انتظامى 724ل27 ايران 69 تحت تصرف متهم آقاى محمد ســارانى در زمان ســرقت 
در محل مربوطه دارد و متوارى شــدن متهمان آقايان فيض اله عرب و يارمحمد تاجيك 
(چوپانان) از محل ســرقت پس از وقوع ســرقت و التفات به قرار جلب  به دادرســى و 
كيفرخواست اصدارى و دفاعيات بالوجه متهم آقاى حبيب سارانى در جلسه دادرسى و 
عدم حضور ساير متهمان در جلسه رسيدگى اين دادگاه جهت ارائه دفاعيات اتهام آنان 
مطابق مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى 1375 محرز و مسلم تشخيص داده شد 
لذا مستندا به مواد مزبور و مواد 406 و 427 قانون آئين دادرسى كيفرى 1392 حكم 
بر محكوميت هر يك از متهمان به تحمل سه سال حبس تعزيرى و هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزيرى و در عين اموال مسروقه اى كه كشف نشده (تعداد 180 راس گوسفند) 
و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت آن در حق شــاكى به صورت تضامنى صادر مى 
نمايد اين راى در خصوص متهم آقاى حبيب سارانى حضورى و در مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان سمنان است و در 
خصوص ســاير متهمان غيابى و در مهلت بيســت روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض 
در اين دادگاه سپس در مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان سمنان است.
ناصر ذكريايى- رئيس شعبه دو دادگاه كيفرى دو سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم معصومه سادات موسوى تالجمى 
فرزند ميرحيدر

خواهان سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى سمنان دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى / خانم معصومه سادات موسوى تالجمى به خواسته مطالبه وجه چك ، تامين 
خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982310500018 شعبه 
5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 ساعت 10/00 
تعيين كه حســب 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.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان طاهره گواهى

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت آقاى ســيد محمد خرم به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300129 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان ســيد على خرم در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/11/2 بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد محمد خرم فرزند عبدال به ش ش 
609 پدر 2- محبوبه شــريفى فرزند على به ش ش 387 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 شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد مرتضى احمدى فرزند بدرالدين
خواهــان خانــم ام البنين شــيخ فرزند ابراهيم دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى ســيد 
مرتضى احمدى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709985501600065 شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان 
زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/11/4 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/443
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى 
حل اختالف شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600098 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به شركت تعاونى توليدى دامداران مزرعه سبز با نمايندگى نادر ايران نژاد و داود 
رجبى به  آدرس تهران ، پاسداران ، انتهاى گلستان هفتم خيابان گلها ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
شعبه دماوند به استناد سند رهنى شماره 43571 دفترخانه 12 شهرستان دماوند عليه شما مبادرت 
بــه صدور اجرائيه نموده كه پس از تشــريفات الزم پالك ثبتى 993 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
289 فرعى از ســنگ 93 اصلى واقع در قريه ســربندان كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 14580000000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابرنامه مورخه 1397/2/18 مامور پست 
شــما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك كشاورزى شعبه  دماوند مراتب ارزيابى 
به شــما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبا به همراه مبلغ 21000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه 

نمائيد. م الف/5153/2
 رئيس ثبت  اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

شــماره پرونده: 1397040291055000122/1- شــماره بايگانى پرونــده: 9700137 - 
بدينوســيله به آقاى محمد يحيايى فرنزد محمدعلى به ش.م 4569808875 متولد 1332/9/16 
به نشانى سمنان صنعتى ساز بلوار بهارستان مجتمع وحدت يك واحد 15 كدپستى 3551775799 
ابالغ ميگردد كه بستانكار نادر دربان (وكالتا از طرف جعفر بى كس) براى وصول مبلغ 50/000/000 
ريــال اصل طلب و مبلغ 2/500/000 ريال نيم عشــر اجرائى به موجب چك شــماره 1/358975 
مورخ 1396/12/25 مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700137 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى 
ســمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور ابالغ اداره اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر 
عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ 
واقعى اعالم نمايد. لذا برابر تقاضاى متعهد له برابر وارده مورخه 1397/2/26 به استناد ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار 
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

تاريخ انتشار: روز شنبه مورخه 1397/2/29
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى احمد جلوداريان به شناسنامه شماره 157 به شرح دادخواست به كالسه 218/97 از اين 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا قمصرى بشماره 
شناســنامه 1260018059 در تاريــخ 97/1/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد جلوداريان فرزند محمود به ش ش 157- 2- عذرى 
جلوداريان فرزند محمود به ش ش 30 فرزندان. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مهتاب صفاجو داراي شــماره شناسنامه 1186 به شــرح دادخواست به كالسه 97/114 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى صفاجو 
به شــماره شناســنامه 24 در تاريخ 1397/1/5 در اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نصرت پاكدل به ش ش 2560 همسر 2- مهناز صفاجو 
به ش ش 972 فرزند 3- مهتاب صفاجو به ش ش 1186 فرزند 4- ماندانا صفاجو به ش ش 501 
فرزند . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9600087
ششدانگ يك قطعه قلمستان به مساحت 1057/50 مترمربع به پالك 84 فرعى از سنگ 116 
اصلى واقع در قريه تاسكين حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال در چهار قسمت كه قسمت دوم 
آن شــرقى است اول ديوار و ســيم تورى به طول 4/40 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد 
است دوم ديوار و سيم تورى به طول 0/30 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد است سوم 
ديوار و سيم توريست به طول 8/60 متر به راه كه ماوران آن نهر و زمين مسجد است قسمت چهارم 
ديوار و سيم توريست به طول 9/50 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد است شرقا به طول 
36/20 متر به زمين 85 فرعى جنوبا سنگ چين است به طول 31 متر به نهر عمومى رودبارك غربا 
در دو قسمت اول درب و ديوار به طول 42/85 متر به جاده دوم درب و ديوار به طول 11/10 متر 
به جاده كه ذيل ثبت شماره چاپى 032019 صفحه 18 دفتر 773 بنام حسين زاهدى صادر گرديده 
است و بموجب سند رهنى 55519 دفترخانه 11 دماوند در رهن بانك كشاورزى شعبه دماوند قرار 
گرفته كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9600087 شده است و برابر 
نظريه مورخ 1397/1/25 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از 
ملك فوق واقع در دماوند تاســكين آبســرد و ملك مورد كارشناسى به صورت يك قطعه زمين فاقد 
هرگونه حصار بوده و داراى يك باب بناى مسكونى فرسوده به مساحت 200 مترمربع در حال ريزش 
با مصالح آجر و زيرزمين و با سقف شيروانى و داراى كليه امتيازات آب و برق و گاز شهرى و تلفن و 
تعدادى انواع درختان مثمر و غير مثمر مسن و غير اقتصادى به مبلغ 3600000000 ريال سيصد و 
شصت ميليون تومان ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر 
در روز شنبه مورخ 1397/3/12 از ساعت 9 الى 12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء 
واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طريق 
مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقدا فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش 
كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ســاعت و مكان تشــكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با 
ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى 
مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 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 139705001090000038 بيمه نمى باشد. م الف/5153/1
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9509982313101003 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
سمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى منوچهر شاهى فرزند 
على قلى با وكالت آقاى سعيد قادرزاده اردستانى فرزند حسين به نشانى استان سمنان 
شهرســتان سمنان شهر سمنان روســتاى مومن آباد خيابان سنبل پالك 23 – 2- آقاى 
رســول شاهى فرزند منوچهر به نشانى ســمنان مومن آباد شهرك انقالب خ شمشاد پ 
2- متهمين: 1- آقاى محمد ســارانى فرزند عزيز به نشانى نامعلوم 2- آقاى يار محمد 
تاجيك 3- آقاى فيض اله عرب همگى به نشانى 4- آقاى حبيب اله سارانى فرزند صفر 
با وكالت آقاى محمدرضا افراسيابى فرزند حسين به نشانى سمنان سمنان بلوار ميرزا 
شــيرازى اول باغ فردوس مجتمع اســفنديارى ط 1 اتهام: مشاركت در سرقت احشام 
(121 راس گوســفند ) موضوع ماده 656- گردشــكار: بتاريخ 1397/1/15 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان بتصدى اينجانب امضا 
كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر اســت دادگاه ضمن بررسى و 
مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه)در خصوص اتهام آقايان 
1- محمد ســارانى فرزند عزيز 2- حبيب سارانى فرزند صفر با وكالت آقاى محمدرضا 
افراســيابى 3- فيض اهللا عرب 4- يار محمد تاجيك داير بر مشاركت در سرقت 121 
راس گوســفند در هنگام شب موضوع شــكايت آقاى منوچهر شاهى فرزند على قلى و 
آقاى رســول شاهى فرزند منوچهر با وكالت آقاى سعيد قادرزاده موضوع كيفرخواست 
شــماره 9610432312702593 مــورخ 1396/7/29 دادســراى عمومى و انقالب 
سمنان دادگاه ضمن بررسى و مطالعه جميع اوراق و محتويات پرونده و مشروح شكايت 
شاكى خصوصى و اظهارات ايشان در مرجع انتظامى و در جلسه رسيدگى اين دادگاه در 
اعالم چگونگى وقوع ســرقت و شــرح اموال مسروقه كه آقاى منوچهر شاهى در جلسه 
دادرســى تعداد گوسفندهاى مسروقه را 380 راس اعالم نموده كه تعداد 180 راس 
از آن تحويل ايشان نگرديد كه ارزش هر يك از آن را يك ميليون و پانصد هزار تومان 
اعالم نمود و توجه به گزارش مورخ 1395/9/30 فرماندهى پليس آگاهى سمنان در  
نحوه شناسايى متهمان بشرح صفحات 28 الى 30 پرونده و اظهارات آقاى عابدين غفارى 
فر در مرجع انتظامى بشرح صفحات 72 و 73 پرونده بدين شرح كه بيان نمود (اينجانب 
عابديــن غفارى فر حدودا چهل روز پيــش آقايى به نام احمد لكزايى به بنده يك بار را 
اعالم كرد كه مال يك آشناست كه بنده برم براش بيارم و به من گفتد كه چند تا ماشين 
بگيــر با خودت ببر بعنوان كرايه كه من يك ماشــين ديگر رو صحبــت كردم و اون هم 
ماشين رو كه من صحبت كرده بودم نيسان بود به رانندگى آقاى جوانبخت و اين آقا هم 
يك عدد خودرو ايسوزو و سه تن آورد و راننده سه تن هم يك ماشين ديگر آورد اون 
هم ايسوزو بود كه رو هم رفته چهار تا ماشين شديم دو عدد نيسان و دو عدد ايسوزو 
سه تن كه رفتيم از سمنان بار بزنيم به معرفى آقاى احمد لكزايى كه اون شخص را كه 
به من معرفى كرده بود به نام حبيب بلوچ بود كه ما را بردن ســمنان از داخل دامدارى 
ماشين ها را بار زدن و به آزادشهر روستاى احتماال كلو بود ما بارها رو اينجا پياده كرديم 
و بعد به جاى كرايه به من دو عدد گوسفند داد) و اظهارات آقاى احمد لكزايى در مورخ 
1395/11/10 در مرجع انتظامى بدين شرح كه بيان داشت «بله در تابستان از ايشان 

(آقاى حبيب سارانى) هندوانه خريده ام همانجا آشنا شدم و نامبرده چند مدت پيش به 
من زنگ زد گفت بار دارم همانجاه شماره عابدين غفارى را به ايشان دادم كه برود بار 
ايشان را احمد نيامد ديگر نامبرده را نديده ام » و اظهارات و مطالب اقرار آقاى حبيب 
سارانى در مورخ 1396/2/26 در مرجع انتظامى بدين شرح كه بيان داشت «بله قبول 
دارم بنده به همراه فردى به نام محمد سارانى به شهرستان سمنان رفتيم حدودا چند 
ماه پيش بود كه رفتيم و با چند دســتگاه خودروى نيســان و ايسوزو اقدام به سرقت 
احشام از يك دامدارى كرديم» و التفات به صورتجلسه مورخ 1396/3/2 فرماندهى 
پليس آگاهى سمنان در مواجهه حضورى آقايان عابدين غفارى فر و احمد لكزايى و حبيب 
سارانى بشرح 276 و 277 پرونده و عنايت به صورتجلسات شناسايى تصاوير متهمان 
آقايان حبيب ســارانى و محمد سارانى توسط آقايان محمد جوانبخت و محمد خيرآبادى 
( صفحــات 306 و 307 پرونده) و اظهارات مطلعيــن در مرجع انتظامى و گزارش مورخ 
1396/3/20 فرماندهى پليس آگاهى ســمنان در نحوه شناسايى متهمان و التفات به 
فيلم ضبط شده دوربين هاى جاده اى كه حكايت از حضور خودرو پرايد به شماره پالك 
انتظامى 724ل27 ايران 69 تحت تصرف متهم آقاى محمد ســارانى در زمان ســرقت 
در محل مربوطه دارد و متوارى شــدن متهمان آقايان فيض اله عرب و يارمحمد تاجيك 
(چوپانان) از محل ســرقت پس از وقوع ســرقت و التفات به قرار جلب  به دادرســى و 
كيفرخواست اصدارى و دفاعيات بالوجه متهم آقاى حبيب سارانى در جلسه دادرسى و 
عدم حضور ساير متهمان در جلسه رسيدگى اين دادگاه جهت ارائه دفاعيات اتهام آنان 
مطابق مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى 1375 محرز و مسلم تشخيص داده شد 
لذا مستندا به مواد مزبور و مواد 406 و 427 قانون آئين دادرسى كيفرى 1392 حكم 
بر محكوميت هر يك از متهمان به تحمل سه سال حبس تعزيرى و هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزيرى و در عين اموال مسروقه اى كه كشف نشده (تعداد 180 راس گوسفند) 
و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت آن در حق شــاكى به صورت تضامنى صادر مى 
نمايد اين راى در خصوص متهم آقاى حبيب سارانى حضورى و در مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان سمنان است و در 
خصوص ســاير متهمان غيابى و در مهلت بيســت روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض 
در اين دادگاه سپس در مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان سمنان است.
ناصر ذكريايى- رئيس شعبه دو دادگاه كيفرى دو سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم معصومه سادات موسوى تالجمى 
فرزند ميرحيدر

خواهان سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى سمنان دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى / خانم معصومه سادات موسوى تالجمى به خواسته مطالبه وجه چك ، تامين 
خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982310500018 شعبه 
5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 ساعت 10/00 
تعيين كه حســب 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.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان طاهره گواهى

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت آقاى ســيد محمد خرم به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300129 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان ســيد على خرم در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/11/2 بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد محمد خرم فرزند عبدال به ش ش 
609 پدر 2- محبوبه شــريفى فرزند على به ش ش 387 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 شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد مرتضى احمدى فرزند بدرالدين
خواهــان خانــم ام البنين شــيخ فرزند ابراهيم دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى ســيد 
مرتضى احمدى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709985501600065 شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان 
زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/11/4 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/443
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى 
حل اختالف شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600098 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به شركت تعاونى توليدى دامداران مزرعه سبز با نمايندگى نادر ايران نژاد و داود 
رجبى به  آدرس تهران ، پاسداران ، انتهاى گلستان هفتم خيابان گلها ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
شعبه دماوند به استناد سند رهنى شماره 43571 دفترخانه 12 شهرستان دماوند عليه شما مبادرت 
بــه صدور اجرائيه نموده كه پس از تشــريفات الزم پالك ثبتى 993 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
289 فرعى از ســنگ 93 اصلى واقع در قريه ســربندان كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 14580000000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابرنامه مورخه 1397/2/18 مامور پست 
شــما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك كشاورزى شعبه  دماوند مراتب ارزيابى 
به شــما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبا به همراه مبلغ 21000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه 

نمائيد. م الف/5153/2
 رئيس ثبت  اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

شــماره پرونده: 1397040291055000122/1- شــماره بايگانى پرونــده: 9700137 - 
بدينوســيله به آقاى محمد يحيايى فرنزد محمدعلى به ش.م 4569808875 متولد 1332/9/16 
به نشانى سمنان صنعتى ساز بلوار بهارستان مجتمع وحدت يك واحد 15 كدپستى 3551775799 
ابالغ ميگردد كه بستانكار نادر دربان (وكالتا از طرف جعفر بى كس) براى وصول مبلغ 50/000/000 
ريــال اصل طلب و مبلغ 2/500/000 ريال نيم عشــر اجرائى به موجب چك شــماره 1/358975 
مورخ 1396/12/25 مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700137 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى 
ســمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور ابالغ اداره اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر 
عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ 
واقعى اعالم نمايد. لذا برابر تقاضاى متعهد له برابر وارده مورخه 1397/2/26 به استناد ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار 
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

تاريخ انتشار: روز شنبه مورخه 1397/2/29
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى احمد جلوداريان به شناسنامه شماره 157 به شرح دادخواست به كالسه 218/97 از اين 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا قمصرى بشماره 
شناســنامه 1260018059 در تاريــخ 97/1/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد جلوداريان فرزند محمود به ش ش 157- 2- عذرى 
جلوداريان فرزند محمود به ش ش 30 فرزندان. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مهتاب صفاجو داراي شــماره شناسنامه 1186 به شــرح دادخواست به كالسه 97/114 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى صفاجو 
به شــماره شناســنامه 24 در تاريخ 1397/1/5 در اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نصرت پاكدل به ش ش 2560 همسر 2- مهناز صفاجو 
به ش ش 972 فرزند 3- مهتاب صفاجو به ش ش 1186 فرزند 4- ماندانا صفاجو به ش ش 501 
فرزند . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9600087
ششدانگ يك قطعه قلمستان به مساحت 1057/50 مترمربع به پالك 84 فرعى از سنگ 116 
اصلى واقع در قريه تاسكين حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال در چهار قسمت كه قسمت دوم 
آن شــرقى است اول ديوار و ســيم تورى به طول 4/40 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد 
است دوم ديوار و سيم تورى به طول 0/30 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد است سوم 
ديوار و سيم توريست به طول 8/60 متر به راه كه ماوران آن نهر و زمين مسجد است قسمت چهارم 
ديوار و سيم توريست به طول 9/50 متر به راه كه ماوراء آن نهر و زمين مسجد است شرقا به طول 
36/20 متر به زمين 85 فرعى جنوبا سنگ چين است به طول 31 متر به نهر عمومى رودبارك غربا 
در دو قسمت اول درب و ديوار به طول 42/85 متر به جاده دوم درب و ديوار به طول 11/10 متر 
به جاده كه ذيل ثبت شماره چاپى 032019 صفحه 18 دفتر 773 بنام حسين زاهدى صادر گرديده 
است و بموجب سند رهنى 55519 دفترخانه 11 دماوند در رهن بانك كشاورزى شعبه دماوند قرار 
گرفته كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9600087 شده است و برابر 
نظريه مورخ 1397/1/25 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از 
ملك فوق واقع در دماوند تاســكين آبســرد و ملك مورد كارشناسى به صورت يك قطعه زمين فاقد 
هرگونه حصار بوده و داراى يك باب بناى مسكونى فرسوده به مساحت 200 مترمربع در حال ريزش 
با مصالح آجر و زيرزمين و با سقف شيروانى و داراى كليه امتيازات آب و برق و گاز شهرى و تلفن و 
تعدادى انواع درختان مثمر و غير مثمر مسن و غير اقتصادى به مبلغ 3600000000 ريال سيصد و 
شصت ميليون تومان ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر 
در روز شنبه مورخ 1397/3/12 از ساعت 9 الى 12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء 
واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طريق 
مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقدا فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش 
كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ســاعت و مكان تشــكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با 
ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى 
مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 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 139705001090000038 بيمه نمى باشد. م الف/5153/1
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

گروه دیپلماسی  با وج��ود تاکید مق��ام معظم پرونـــــده
رهب��ری مبنی بر گرفتن تضمی��ن واقعی و عملی 
از طرف های اروپایی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا پس از پایان نشس��ت وزرای خارجه 
سه کشور اروپایی با ایران، با صراحت بیان داشت، 
این اتحادیه قادر نیس��ت ضمانت ه��ای حقوقی و 
اقتصادی به ایران بدهد؛ این مسئله حکایت از آن 
دارد س��فر وزیر خارجه کشورمان و مذاکره با سه 
کشور اروپایی همچون توافقنامه برجام دستاوردی 

تقریبا هیچ به همراه داشته است.
فدریکا موگرینی در پاس��خ به این س��وال که 
آی��ا اتحادیه اروپ��ا »می تواند حفظ همین س��طح 
فعل��ی از تج��ارت با ای��ران در ماه ها و س��ال های 
پی��ش رو را تضمین کند اعام ک��رد: این اتحادیه 
قادر نیس��ت ضمانت های حقوق��ی و اقتصادی به 
ایران بدهد اما ب��رای یافتن راهی به منظور حفظ 
سرمایه گذاری های پس��ابرجام اروپایی ها در ایران 

جدی است.
ریخت��ن آب پاکی موگرینی بر روی دس��تان 
برخی ها که همچنان خوش خیال روی اروپایی ها 
حساب باز کرده اند در حالی است که وزیر خارجه 
کش��ورمان در جم��ع خبرنگاران گفت: ما به س��ه 
کش��ور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفتیم باید حقوق ایران تضمین ش��ود آن ها 

هم گفتند که تاش خودشان را خواهند کرد. 
محمد ج��واد ظریف حت��ی در صفحه توئیتر 
خ��ود نیز نوش��ت: همه اتفاق نظر داش��تند که در 
هفته ه��ای آینده باید کارهای زیادی انجام ش��ود 
تا مناف��ع اقتصادی مردم ایران ب��ه صورت عملی 

تضمین شود.
 ب��ا ای��ن وج��ود س��خنان موگرینی نش��ان 
می دهد که کش��ورهای اروپایی قصدی برای ارائه 

تضمین های عملیاتی به ایران را ندارند. 
در همین راس��تا مقام معظم رهبری در دیدار 

اخی��ر خود با معلمان و دانش��جویان خاطرنش��ان 
ک��رده بودن��د: ح��اال گفته میش��ود ک��ه برجام را 
می خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ 
من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من میگویم 
به اینها هم اعتماد نکنی��د؛ اگر میخواهید قرارداد 
بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، 
تضمی��ن عملی- و اال فردا اینها هم همان کاری را 
خواهن��د کرد که آمریکا کرد، اّما به یک ش��یوه ی 
دیگر. روش های سیاس��ی و دیپلماسی، روش های 
ویژه ای اس��ت؛ گاه��ی لبخند می زنن��د و در حال 
لبخند، خنجر را تا دس��ته در س��ینه ی انسان فرو 
میکنند؛ دیپلماس��ی این اس��ت دیگ��ر؛ با اخاق 
خ��وش، با تعری��ف و تمجید که »بله ش��ما خیلی 
خوبید، ش��ما آقایید، ما میدانیم شما قرارداد را به 
ه��م نمیزنید،«! اگر چنانچه توانس��تید تضمین از 
آنه��ا بگیرید به طوری که بش��ود اعتماد کرد، خب 
اش��کالی ن��دارد، حرکتت��ان را ادام��ه بدهید؛ اگر 
نتوانی��د چنین تضمین قطع��ی ای را بگیرید - که 
بنده هم بس��یار بعید میدانم ک��ه بتوانید تضمین 
بگیرید آن وقت دیگر نمی ش��ود این جوری حرکت 

کرد و این جوری ادامه داد.
18 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری رئیس جمهور 
آمریکا در اظهاراتی خروج این کش��ور از برجام را 
اعام کرد و پس از آن س��ندی را برای بازگرداندن 
تحریم های هس��ته ای علیه ایران امضا کرد و گفت 
که باالترین س��طح تحریم های اقتصادی را اعمال 

خواهیم کرد.
در همین راس��تا ظریف از ش��نبه ش��ب 22 

اردیبهش��ت ماه س��فری را به س��ه کش��ور چین، 
روس��یه و بلژیک )مقر اتحادیه اروپ��ا( آغاز کرد و 
روز یکش��نبه 23 اردیبهش��ت در پکن با وانگ یی 
همت��ای چینی خ��ود درباره برجام ب��دون آمریکا 
ب��ه رایزنی پرداخت و از آنجا راهی مس��کو ش��د و 
روز دوش��نبه 24 اردیبهشت با سرگئی الوروف در 
این باره گفت وگو کرد و دوشنبه شب برای شرکت 
در نشس��تی با حضور فدریکا موگرینی و سه وزیر 

خارجه اروپایی وارد بروکسل شد.
وی در پای��ان س��فر به بروکس��ل و دی��دار با 
مقامات ارش��د اروپایی از نتای��ج رایزنی های خود 
اینطور ارزیابی کرد و گفت: دیدارهای اخیر وی با 
اروپایی ها شروع مذاکرات بود اما، مشخص شد که 

آنچه باید انجام ش��ود تمرکز بر برجام بود و اینکه 
اروپا چگون��ه می تواند از طریق برخی اقداماتی که 
خان��م موگرینی در بیانیه اش مطرح کرد، که البته 
اقداماتی اس��ت که باید فوری تر انجام و طی چند 

هفته انجام شود، منافع ایران را تضمین کند.
وی گفت: این اقدامات فعا شامل یک فهرست 
از کارهایی است که باید انجام شود. این کارها باید 
عملیاتی شوند، به صورت تفصیلی و جزئی مشخص 
ش��وند و براس��اس آن بتوانیم تصمیم بگیریم چه 

مقدار از منافع ایران را تضمین می کند.
ظری��ف تصریح کرد: ما زمان زی��ادی نداریم. 
در چند هفت��ه آینده خواهیم دید آیا اقداماتی که 
ام��روز روی آن توافق ش��د در عمل پیش می رود 

یا خیر.

نمی خواهد تضمین های الزم را به ایران بدهد
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت مل��ی گفت: 
اظهارات موگرینی نش��ان داد که اروپا نمی خواهد 
تضمین ه��ای الزم را ب��رای اج��رای برج��ام به ما 

دهند.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی در گفت وگ��و با 
باش��گاه خبرنگاران؛ با اشاره به اظهارات موگرینی 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر 
اینکه اتحادیه اروپا قادر نیست ضمانت های حقوقی 
و اقتصادی به ایران بدهد، اظهار کرد: بیانیه ای که 
شب گذش��ته پس از نشس��ت 4 جانبه داده شد، 
 بیانیه بدی نبود، اما مصاحبه ای که موگرینی انجام 

داد با محتوای آن بیانیه تفاوت زیادی داشت.
وی ادام��ه داد: هدف ما از مذاکره با اروپایی ها 
این است که تضمین ها عملی و اجرایی برای حفظ 
برجام گرفته ش��ود؛ یعن��ی ما بای��د از اروپایی ها 
تضمین ه��ای الزم ب��رای جبران خس��ارت خروج 

آمریکا از برجام را بگیریم.
نقوی حسینی تصریح کرد: اظهارات موگرینی 
نشان داد که اروپا نمی خواهد تضمین های الزم را 
برای اج��رای برجام به ما بدهد ک��ه اگر این روند 
پیش ب��رود، حفظ برجام هیچ س��ودی برای ملت 

ایران ندارد.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقامات 
مذاکره کننده کش��ورمان در صورت عدم تضمین 
عینی کشورهای اروپایی باید چه رویکردی داشته 
باشند، گفت: در صورتی که اروپایی ها تضمین های 
الزم را ب��ه ما ندهند، ما راهکارهای مختلفی چون 
خ��روج از NPT و توقف برج��ام را داریم و عاوه 
ب��ر این راهکارهای دیگری ه��م وجود دارد که در 
مصوبه مجلس ش��ورای اس��امی در قان��ون اقدام 

متقابل آمده است.

رایزنیهایظریفنتیجهمیدهد؟
موگرینی: هیچ تضمینی به ایران نمی دهیم


