
فرادیـد6 سه شنبه  22 خرداد 1397  شماره 4764 

س�وریه: نمایندگان پارلمان روس پس از دیدار با 
رئیس جمهور سوریه، توپ فوتبال ویژه جام جهانی روسیه 
را به فرزندان وی تقدیم کردند. سابلین تأکید کرد که این 
توپ رسمی جام جهانی است که در روسیه برگزار خواهد 
شد و به عنوان هدیه به فرزندان بشار اسد تقدیم گردید. 
مسابقات جام جهانی از 24 خرداد ماه جاری آغاز خواهد 

شد و 24 تیرماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

افغانس�تان: در آستانه آتش بس ۳ روزه عید فطر، 
مقام های محلی افغانس��تان اعالم کردند که در حمالت 
طالبان به پاس��گاه های نیروهای دولتی در نقاط مختلف 
افغانس��تان دست کم ۵۹ نظامی کشته شدند. در نتیجه 
این حمالت 2۳ نظامی ارتش افغانس��تان در »شاه ولی 
ک��وت« واقع در والیت جنوبی »قندهار«، ۱۹ نظامی در 
»قلعه زال« واقع در والیت شمال شرقی »قندوز« و ۱۷ 

نیروی دیگر در »زاول« والیت »هرات« کشته شدند.

لیبی: س��رتیپ »أحمد المس��ماری« از پیشروی 
نیروه��ای حفتر در ش��هر درن��ه خب��ر داد و گفت که 
بخش های وسیعی از این شهر تحت کنترل این نیروها 
درآمده است. المسماری افزود که هنوز بخش کوچکی از 
شهر درنه تحت اشغال گروه های تروریستی و پاکسازی 

این منطقه ادامه دارد. 

پاکستان: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، 
ش��اهد خاقان عباسی نخست وزیر س��ابق، پرویز مشرف 
رئیس جمهور و حاکم نظامی اس��بق پاکس��تان و برخی 
مقامات بلندپایه سابق وارد عرصه رقابت سیاسی می شوند. 
از بین نخست وزیران س��ابق پاکستان 2 نفر عضو حزب 
مردم،۱ نفر عضو حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، یک 
نفر عضو حزب مس��لم لیگ شاخه قائد اعظم و ۱ نفر به 

عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت می کند. 

ذرهبین

رشوه 2 و نیم میلیارد دالری
شرکت کنندگان در نشست چهارجانبه مکه با صدور بیانیه ای با اعطای بسته 

کمک اقتصادی به ارزش 2 و نیم میلیارد دالر به اردن موافقت کردند. 
در این بیانیه بر این نکات تاکید ش��ده اس��ت: کمک اقتص��ادی مذکور به 
وس��یله چهار گزینه به اردن اعطا می شود. ۱- س��پرده گذاری در بانک مرکزی 
اردن. 2- ضمانت ه��ای بان��ک جهانی به نفع اردن ۳- حمایت س��االنه از بودجه 
دولتی اردن به مدت ۵ س��ال 4- حمایت مالی از صندوق های توس��عه ای پروژه های 

عمرانی
در این نشست که بنا به درخواست سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برگزار شد 
»صب��اح الجابر االحد الصباح« امیر کویت، »محمد بن راش��د آل مکتوم« رئیس امارات و 
عبداهلل دوم پادش��اه اردن ش��رکت کردند. اردن روزهای اخیر با تظاهرات گسترده مردم 

در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی این کشور روبه رو بوده است.

سرخط
ادعای جدید نتانیاهو 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید روابط این رژیم با کشورهای عربی، 
»فراتر از حد تصور« رو به بهبود است. 

بنیامین نتانیاهو در اظهاراتی که سخنگوی نخست وزیری رژیم صهیونیستی 
منتشر کرد، گفته است: ایران اسرائیل و کشورهای عربی را بیش از هر زمان دیگر 

به یکدیگر نزدیک کرده است. روابط ما، فراتر از حد تصور رو به بهبود است.
او همچنین درباره کش��ورهای عربی گفته اس��ت: آنها مزایای موضع گیری های 
قدرتمندانه اس��رائیل را درک می کنند و می دانند که فناوری اس��رائیل می تواند به بهتر 
ش��دن زندگی مردمش��ان کمک کند.« نتانیاهو درباره مذاکرات ج��اری دولت »دونالد 
ترامپ«، با کره ش��مالی هم ادعاهایی مطرح کرد. وی گفت: »تصور کنید رئیس جمهور 
ترامپ با نوعی توافق برگردد که بریتانیا، فرانس��ه و آلمان آن را تحس��ین کنند اما کره 

جنوبی و ژاپن بگویند موجودیت آنها را تهدید می کند. 

غرب آسیا
اتحادیه اروپا از چین هم بدتر است

روایت یک رس��انه آمریکایی حاکی اس��ت »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور 
آمری��کا در نشس��ت با »امانوئ��ل ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه ب��ه او گفته 
»اتحادیه اروپا از چین هم بدتر است.« طبق گزارش »آکسیوس«، یک منبع که 
در دیدار دوجانبه  ترامپ و ماکرون که روز 24 آوریل در واشنگتن میان ترامپ 
و ماکرون برگزار ش��ده گفته، رئیس جمهور فرانس��ه در آن دی��دار گفت: »باید با 

یکدیگر همکاری کنیم. هر دوی ما با چین مشکل داریم.« 
مطاب��ق این گزارش، ترامپ به ای��ن حرف ماکرون اینطور پاس��خ داد که »اتحادیه 
اروپا از چین هم بدتر اس��ت.« به گفته منبع مورد اس��تناد »آکسیوس«، ترامپ در ادامه 
از تعرفه ه��ای آلم��ان روی خودروهای آمریکایی هم انتقاد کرده اس��ت. اختالفات میان 
کشورهای اروپایی و آمریکا طی روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و هر کدام دیگری 

را متهم به نقض قوانین تجاری می کنند

قاره سبز

در 7 چه گذشت؟
علی تتماج 

همزمان با اوج گیری بحران های اقتصادی جهان، اعضای 
گروه هفت در کانادا گرد هم آمدند تا به روال گذشته مسائل 
و مش��کالت دوجانیه، چندجانبه و همچنبن بین المللی را به 
بح��ث بگذارند. هفت کش��ور صنعتی آلمان، فرانس��ه، ایتالیا، 
انگلیس، آمریکا، ژاپن و کانادا که در مجموع 62 درصد ثروت 
خالص جهانی و 46 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار 
دارن��د، در حالی گرد هم آمدند که از پیش می دانس��تند در 

س��ال جاری با مش��کالت عمده داخلی مواجه هستند. به این 
معنا که شکاف شکل گرفته در بین کشورهای غرب و آمریکا، 
آینده روابط را بس��یار سوال برانگیز کرده است. با این عنوان 
که آمریکا به عنوان رهبر غرب و قطب اقتصادی سیاس��ی آن 
است آینده روابط با متحدان خود را چگونه رقم خواهد زد؟ 

پس از بحران اوکراین و تعلیق عضویت روسیه از این گروه 
در س��ال 20۱4، این بزرگ ترین مشکلی است که کشورهای 
صنعتی موس��وم به هفت با آن مواجه بوده است. به این علت 
که در بحران ش��کل گرفته با مس��کو، دیگر اعضا با یک کشور 
غیرهمگن و به لحاظ سیاسی زاویه دار مواجه بودند، در حالی 
که با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، این بار بحران اصلی 
در بی��ن کش��ورهای غربی و بویژه با رهبر جهان غرب ش��کل 
گرفته است. مسئله ای که اتفاقا در همین نشست به آن اشاره 

شده اس��ت. ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در این باره گفته 
اس��ت »ما هم اتحاد خود را حفظ خواهی��م کرد و در صورت 

لزوم گروه جدیدی با سایر اعضا تشکیل خواهیم داد.«
کش��ورهای ط��رف آمریکا از ابت��دا می دانس��تند که در 
زمینه های مختلف از جمله خروج واشنگتن از معاهده پاریس 
)تواف��ق اقلیمی(، خروج آن از توافق بین المللی برجام، جنگ 
تجاری آمریکا با اروپ��ا و اعمال تعرفه های گمرگی بر واردات 
فوالد و آلومینیوم از کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا، کانادا و 
مکزیک، با مسائلی مواجه خواهند بود که بخش قابل توجهی 
از وقت نشس��ت را خواهد گرفت اما ش��ش کش��ور دیگر این 
گروه به هیچ وجه فکر نمی کردند که با لجبازی های بچه گانه 
رئیس جمهور آمریکا مواجه ش��وند. به گونه ای که حتی بیانیه 
پایانی گ��روه با »پس گرفتن امضاء« وی که زودتر از موعد و 

زمان پایان یافتن نشست گروه را ترک کرد، همراه شد.
اختالفات شکل گرفته در این نشست طی سال های ۱۹۷۵ 
تاکنون بی سابقه بوده است. این کشورها بعد از بحران جهانی 
سال ۱۹۷۳ گرد هم آمدند تا چاره ای برای آن اندیشیده و در 
آینده از وجود بحران های مشابه جلوگیری کنند. اما غرب که 
هنوز با بحران س��رمایه داری شکل گرفته از سال 2008 خارج 
نش��ده، حضور ترامپ به عنوان رئیس جمه��ور آمریکا بحران 

غیرقابل حلی را برایشان ایجاد کرده است. 
به نظ��ر می آید که ترامپ عالقه مند ب��ه ایجاد اختالف و 
بیشتر شدن شکاف بین واشنگتن و متحدان سنتی آمریکا در 
اروپا است و با همین دید و به طعنه آن را بسیار موفقیت آمیز 
دانسته است. موضوعی که اروپایی ها را در بهت و حیرت قرار 
داده است که آینده روابط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ 

یادداشت

دادنامه
متهم:آقاى ساالر گنجى به نشانى :گلستان خيابان تختى نرسيده به كامليا(فعال مجهول المكان)اتهام:شكستن 
يــا محــو كردن مهر يا پلمــپ  ((راى دادگاه)) در خصوص اتهام ســاالر گنجى داير بر فك پلمــپ غير قانونى موضوع 
كيفرخواســت دادســتان عمومى و انقالبى بهارســتان به شــماره 3774-95/10/20 با توجه به گزارش شــماره 
95/128-95/2/4 رييس اتحاد مواد پروتئينى و ميوه تره بار بهارســتان به اتاق اصناف شهرســتان بهارستان و 
اعالم اتاق اصناف به اداره اماكن بهارستان به شماره نامه 41/51-95/2/6 پلمپ-صورتجلسه مورخ 95/5/24 
فك پلمپ غير قانونى بزه انتســابى به نامبرده محرز ومســلم است بنابراين دادگاه متهم را مطابق ماده 543 قانون 
مجازات اسالمى (كتاب تعزيرات )به تحمل سه ماه حبس تعزيرى محكوم ميكند راى صادر شده غيابى و ظرف مدت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در دادگاههاى 

تجديدنظر استان تهران خواهد بود .
م الف/221  

موسوى- دادرس على البدل محاكم كيفرى دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه
متهم:آقاى صادق زالى به نشانى همدانك خيابان اصلى بين گلستان 2و3 اتهام:شكستن يا محو كردن مهر يا 
پلمپ  ((راى دادگاه)) در خصوص اتهام صادق زالى داير بر فك پلمپ غير قانونى موضوع كيفر خواســت دادســتان 
عمومــى و انقالب بهارســتان به شــماره 3928-95/10/28 با توجــه به نامه ى اتحاديه كيف و كفش شهرســتان 
بهارســتان و ليســت پلمپ اخطاريه پلمپ به متهم به شماره 572-95/5/17-صورتجلسه پلمپ محل مورد نظر و 
صورتجلســه فك پلمپ غير قانونى مورخ 95/5/27 – گزارش پليس امنيت عمومى به دادســتان عمومى و انقالب 
بهارســتان بزه انتسابى به ايشان محرز و مسلم اســت لذا دادگاه نامبرده را طبق ماده 543 قانون مجازات اسالمى 
(كتاب تعزيرات)به تحمل چهارماه حبس تعزيرى محكوم مى كند راى صادر شده ظرف بيست روز قابل واخواهى در 

همين دادگاه خواهد بود. م الف/222             
موسوس- دادرس على البدل محاكم كيفرى بهارستان

دادنامه
شــاكى:آقاى اردشــير فاضلى فرزند عظيم خان به نشانى نسيم شهر خ امام خمينى بعد از ميدان رجايى روبه 
روى 16 مترى صياد شيرازى ابزار فروشى مرادى متهم:آقاى محمد پرنلو فرزند روشن على به نشانى نسيم شهر 20 
مترى سعيد آباد پ 542 مغازه ضايعات فروشى(فعال مجهول المكان) اتهام:انتقال منافع مال غير(كالهبردارى)  ((راى 
دادگاه)) در خصوص اتهام آقاى محمد پرنلو فرزند روشــن على دائر بر كالهبردارى از طريق انقال منافع ملك غير 
موضوع  شكايت آقاى اردشير فاضلى فرزند عظيم خان با بررسى اوراق و محتويات پرونده توجها به شكايت شكات 
–اظهارات مطلعين – پاسخ اداره اوقاف –كيفر خواست صادره و تصوير قرارداد-ابالغ وقت دادرسى و عدم حضور 
متهم در جلســه دادگاه –لذا بزهكاره وى را محرز و به اســتناد 1-قانون راجع به انتقال مال غير ايشان را به تحمل 
سه سال حبس تعزيرى و رد مال اخذ شده محكوم مى نمايد.راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه و با انقضاى مهلت واخواهى ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 
تجديدنظر استان تهران است.و در خصوص شكايت اقاى حسين مرادى عليه محمد پرنلو دائر بر كالهبردارى از طريق 
انتقال منافع ملك غير با بررسى اوراق و محتويات پرونده توجها به عدم وقوع هرگونه معامله بين طرفين و عدم وجود 
اسناد ومدارك مثبت توحه اتهام به متهم موصوف لذا به استناد اصل اسالمى برائت و اصل 37 قانون اساسى حكم 
بر برائت متهم مذكور صادر و اعالم مى گردد .راى صادره در اين قسمت ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.         م الف/224
محسن مقدس- رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 شهرستان بهارستان

دادنامه
شاكى:خانم خديجه اكبرى فرزند حيدر به نشانى گلستان خ نارون خ معلم پ 33 متهم:آقاى على حيدر نژاد به 
نشانى تهران –منطقه 16 فلكه دو خ زرين 174غربى 84-3 اتهام:مزاحمت تلفنى  ((راى دادگاه )) در خصوص اتهام 
على حيدر نژاد داير ابر ايجاد مزاحمت تلفنى با شــماره تلفن همراه 09359860521 با توجه به شــكايت خديجه 
اكبرى فرزند حيدر –اســتعالم به عمل آمده از شركت خدمات ارتباطى ايرانســل به شماره 695667  94/5/31 
بررســى ريز مكالمات شــماره تلفن 09392205691 كه حكايت از تماســهاى مكرر متهم با شماره متعلق به شاكى 
دارد بزه انتســابى به نامبرده محرز و مســلم اســت بنابراين دادگاه متهم را طبق ماده 641 قانون مجازات اسالمى 
(كتاب تعزيرات) به تحمل چهارماه حبس تعزيرى محكوم مى كند راى صادر شــده غيابى و ظرف مهلت 20 روز قابل 
واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاهها ى تجديدنظر  استان تهران 

خواهد بود.       م الف/226       
موسوى- دادرس على البدل محاكم كيفرى دادگسترى  بهارستان

 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى خالق نعمتى 

شاكى:حسين صبرى     متهم:خالق نعمتى     اتهام:جعل –استفاده از سند مجعول رسيدگى مورخ 1397/07/08 
راس ساعت 11 كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 961169 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/08 ساعت 11 تعيين كهحسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب سك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پساز انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
م الف/227                 

شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين اباذرى
شاكى:مهدى محمدنيا      متهم:حسين اباذرى        اتهام:خيانت در امانت رسيدگى مورخ 1397/07/17 راس 
ســاعت 11 كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 961196  شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب سك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پساز انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
م الف/228        

شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد رضا شب پرى
شاكى:سميرا سجاديان   متهم:محمدرضا شب پرى    اتهام : ترك انفاق رسيدگى مورخ 1397/07/28 راس 
ســاعت 11 كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970040 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/28 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب سك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پساز انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
م الف/229      

شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سعيد نيكنام
شــاكى:جواد آالداغلو     متهم:ســعيد نيكنام  - فرد ناشــناس   اتهام:ايراد ضرب بدون اثار(توهين رفتارى) 
رسيدگى مورخ 1397/07/17 راس ساعت 12 كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 961195 شعبه 
103 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 11 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب سك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پساز انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

در دادگاه حاضر گردد.
م الف/230     

شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين طاووسى
شاكى:عسگر كهن سفيدى      متهم :حسين طاووسى     اتهام:صدور يك فقره چك بال محل به وقت رسيدگى 
مورخ 1397/08/05 راس ســاعت 10 كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 960833 شعبه 103 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 10 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب سك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پساز انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

در دادگاه حاضر گردد.
م الف/231

شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه
شاكى:آقاى على فالح فرزند رجب به نشانى اسالمشهر-بلوار برند سيفى مجتمع اقاقيا بلوك 6 واحد 85

متهم:آقاى حســن زارعى زردينى به نشانى مجهول المكان اتهام:فروش مال غير  ((راى دادگاه)) در خصوص 
اتهام آقاى حســن زارعى زردينى .ايرانى.متوارى .مجهول المكان و فاقد مشــخصات بيشــتر دال بر انتقال مال غير 
موضوع شــكايت آقاى على فالح.بدين شــرح مختصر كه شاكى اعالم نموده در سال 1394 يك دستگاه خودرو مينى 
بوس به مبلغ هفتاد ميليون تومان از آقاى حسن زارعى خريدارى كردند و قرار شد خودرو را بعد از تعمير بخرد و به 
اينجانب تحويل دهند و پس از مراجعه به محل متوجه شدند نامبرده مغازه اش را جمع كرده و از آنجا متوارى شده 
است و پس از شش ماه متوجه شده است كه ايشان مينى بوس متعلق به مرا به اقاى عليرضا مقصودى به فروش 
رســانده است .على اى حال دادگاه با توجه به شكايت شــاكى و كيفر خواست به شماره 9510432985703425 
مورخ 1395/09/23 دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان بهارستان اظهارات گواهان در مرحله تحقيق اظهارات 
اقاى على رضا مقصودى فرزند محمد حســين به عنوان مطلع كپى قولنامه فاقد تاريخ مابين اقايان حســن زارعى به 
عنوان فروشنده و على فالح به عنوان خريدار متوارى و مجهول المكان بودن متهم و عدم حضور وى در  مراحل تخقيق 
و دادرسى در داسرا و دادگاه على رغم احضار از طريق نشر آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار در راستاى اعمال 
مواد 174 و 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 ارتكاب بزه مزبور را از ناحيه مشاراله محرز و ثابت تشخيص 
به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير 1308 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين 1 ارتشاء  و اختالس 
و كالهبردارى مصوب 1367 مجمع تشــخيص مصلحت نظام نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزيرى درجه شش 
و هفتاد ميليون ريال جزاى نقدى درجه شــش در حق صندوق دولت و هفتاد ميليون ريال درحق شــاكى به عنوان 
رد مال محكوم و اعالم مى نمايد.راى صادره غياب يو ظرف 20 روز از ابالغ واقعى به متهم قابل واخواهى در همين 
دادگاه و پــس از آن ظرف بيســت روز از تاريخ انقضا مهلــت واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد.
م الف/232  

حسين عرب ميستانى- رئيس شعبه 105 كيفرى دو داگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به اقاى ميالد درخشان نژاد
شاكى:آقاى بهادر سليمانى دادخواستى بطرفيت متهم آقاى ميالد درخشان نژاد به اتهام ضربو جرح مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982986100669 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/04/24 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.
م الف/233  

مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان بهارستان

دادگسترى كل استان تهران
در خصــوص متهم آقاى محمد زارعى فرزند نصير اهل ســاكن –مجهول المكان – دايــر بر نگهدارى 14 گرم 
و 50 ســانت و حشــيش به ميزان 9 گرم و 40 سانت و شــيره ترياك به ميزان 7 گرم و 30 سانت غير مجاز تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان بهارستان نموده كه جهت رسيدگى به شبه دادگاه انقالب شهرستان بهارستان واقع 
در جاده ساوه-كيلومتر25-نسيم شهر- ميدان هفت تير- ابتداى بلوار خير اباد- خيابان دادگسترى- دادگسترى 
شهرستان بهارستان ارجاع و به كالسه 9709982986300210 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/04/28 
و ساعت 09:00 تعيين شده است.به علت مجهول المكان بودن متهم وبه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
م الف/234      

كريمى منش-مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب شهرستان بهارستان

دادنامه
شكات:1-بهمن ابراهيمى2-حامد ملك زاده3-فرهاد خليلى- متهمين: 1: اقاى ياور قره داغى فرزند هاشم 
به نشانى صالحيه خيابان بختيارى كوچه حسينيه ابان3 پالك 57(فعال ندامتگاه تهران بزرگ) 2:اقاى محمد درگاهى 
فرزند احمد به نشــانى:صالحيه خيابان ده مترى بوســتان فروردين يك پالك 3 (فعال ندامتگاه تهران بزرگ) 3:اقاى 
مجيد طهماسبى فرزند حيدر به نشانى صالحيه 30مترى نگارستان 15 پالك 88(فعال ندامتگاه تهران بزرگ) 4:آقاى 
حامد داودى آچاچلوئى فرزند غالمحســين به نشــانى صالحيه 30 مترى نگارســتان 1 پالك 37 (فعالندامتگاه بزرگ 
تهران) اتهام ها:1-قدرت نمايى با چاقو2:ســرقت تعزيرى  ((راى دادگاه)) در خصوص اتهام اقاى مجيد طهماســبى 
فرزنــد حيــدر دائر بر ارتكاب ســرقت هــاى تعزيرى متعــدد موضوع شــكايات اقايان:1-رضا ملــك زاده2-صالح 
جعفريان3-وحيد دهقانى4-حميد پور ابراهيمى5-رضا مرسلى 6-سجاد فيروزى 7- بهمن ابراهيمى8-ابوالفضل 
قلى زاده 9-فرشــيد كريميان10-داود ميرزاخانى 11-كريم مايلى 12-وكيل شــفقتى13-اكبر حمزه شور14-
قاســم جيريانى15-مريم شــاهمرادى 16-حامد ملك زاده17-حسين فدايى 18-محســن معصوميان19- بابك 
عابد 20-فرهاد خليلى 21-على نصيرى 22-ســعيد فتحى23-اميد آزاد24-امير پور اصالنى25-على سركمايى 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه از بدو تحقيقات متهم صرفا به 3 فقره از ســرقتها اقرار نموده كه 
موضوع شكايت خانم مريم شاه مرادى –ابوالفضل قلى زاده و رضا مرسلى با توجه به نوع اموال موضوع سرقت بوده 
اســت و اظهارات ديگر متهم رضا قره داغى نيز مويد اين موضوع بوده و متهم موصوف را صرفا در 3 فقره ســرقت 
دخيــل و شــريك اعالم نموده و تحقيقات تكميلى مورخ 96/12/14 نيز مجــددا بر اين موضوع تاكيد و آن را تاييد 
نموده اســت و مفــاد اظهارات ديگر متهم محمد درگاهى نيز مويد اين موضوع بوده اند لــذا دادگاه بزهكارى وى را 
در خصوص 3فقره ســرقت مذكور را محرز و مســلم دانسته و اوال در خصوص جنبه خصوصى جرم با توجه به اعالم 
گذشت شكاتتت   مذكور اين دادگاه مواجه با تكليفى نبوده و از جهت جنبه عمومى جرم ايشان را به تحمل 28 ماه 
حبس تعزيرى به اســتناد ماده 656 قانون مجازات اســالمى محكوم مى نمايد ليكن با توجه به اعالم گذشت شكات 
مذكور و اخذ رضايت آنان به استناد به مواد 46 و 48 قانون مجازات اسالمى موصوب 1392 و احراز شرايط مقرر 
در ماده 40 قانون مذكور 18 ماه از مدت حبس مذكور را براى مدت 5 سال تعليق مى نمايد بديهى است در صورت 
ارتكاب مجدد جرم مدت حبس تعليق شــده به جرم جديد اضاف خواهد شــد و محكوم عليه در مدت تعليق مذكور 
از نوع مراقبتى بوده مكلف اســت دســتورات مندرج در اين حكم به عبارت 1-حفظ ســوره مباركه شــمس2-ايات 
69,65,54,31,3,2,1 ســوره مباركه يونس -5 ســوره مباركه حج و 41 و40 ســوره مباركه روم و همچنين يادگيرى 
مفاهيم ســوره و ايات مذكور را حداكثر ظرف يك ســال با اخذ گواهى از ســازمان تبليغات اسالمى شهرستان محل 
سكونت خود ارائه نمايدهمچنين موكلف بوده به صورت هر ماه يك بار براى مدت2 سال به كالنترى مراجعه و دفتر 
مخصوص را امضا نمايد. در خصوص شكايت ديگر شكات فوق الذكر عليه مجيد طهماسبى دائر بر سرقت با بررسى 
اوراق پرونده توجها به عدم كفايت ادله اقناع كننده وجدانى در انتساب اتهام به مشاراله و با عنايت به حاكميت اصل 
برائت با وصف فقدان ادله شرعى و انكار متهم لذا به استناد اصل 37 قانون اساسى حكم بر برائت ايشان صادر و 
اعالم مى گردد.راى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر 

استان تهران است.پرونده در خصوص ديگر متهمين مفتوح است.
م الف/223  

محسن مقدس- رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 شهرستان بهارستان

دادنامه
شــكات:1-بهمن ابراهيمى2-مريم شــاهمرادى3-حامد ملك زاده4-فرهاد خليلى5-على نصيرى متهمين:   
1:اقاى ياور قره داغى فرزند هاشم به نشانى صالحيه خيابان بختيارى كوچه حسينيه ابان3 پالك 57(فعال ندامتگاه 
تهران بزرگ) 2:اقاى محمد درگاهى فرزند احمد به نشــانى:صالحيه خيابان ده مترى بوســتان فروردين يك پالك 3 
(فعال ندامتگاه تهران بزرگ) 3:اقاى مجيد طهماســبى فرزند حيدر به نشــانى صالحيه 30مترى نگارستان 15 پالك 
88(فعــال ندامتــگاه تهران بــزرگ) 4:آقاى حامد داودى آچاچلوئى فرزند غالمحســين به نشــانى صالحيه 30 مترى 
نگارستان 1 پالك 37 (فعالندامتگاه بزرگ تهران) اتهام ها:1-قدرت نمايى با چاقو2:سرقت تعزيرى  ((راى دادگاه)) 
در خصوص اتهام اقاى حامد داودى فرزند غالم حسين مشهور به حامد فتحعلى دائر بر مشاركت در سرقتهاى متعدد 
موضوع شكايت 1-رضا ملك زاده2-صالح جعفريان3-وحيد دهقانى4-حميد پور ابراهيمى5-رضا مرسلى 6-سجاد 
فيروزى 7- بهمن ابراهيمى8-ابوالفضل قلى زاده 9-فرشيد كريميان10-داود ميرزاخانى 11-كريم مايلى 12-

وكيل شفقتى13-اكبر حمزه شور14-قاسم جيريانى15-مريم شاهمرادى 16-حامد ملك زاده17-حسين فدايى 
18-محسن معصوميان19- بابك عابد 20-فرهاد خليلى 21-على نصيرى 22-سعيد فتحى23-اميد آزاد24-امير 
پور اصالنى25-على سركمايى با بررسى اوراق و محتويات پرونده توجها به انكار شديد متهم و اظهارات ايشان مبنى 
بر كمك به دســتگيرى ديگر متهمين ياور قره داغى و مجيد طهماســبى كه در حين دستگيرى ياور قره داغى با حمله 
ايشان دست وى(حامد داودى)نيز مجروح كه كماكان آثار جراحات نيز مشهور بوده وهمچنين اظارات متهمين ياور قره 
داغى و مجيد طهماسبى كه اظهارات انان مويد اين موضوع بوده كهچون متهم حامد داودى باعث دستگيرى  ايشان 
شــده اســت از وى به عنوان شريك در سرقت ها نام برده اند و صراحتا بيان داشته انهد درهيچ يك از سرقت ها 
همراه انان نبوده اســت و بررسى مفاد صورت جلســه اوليه مامورين انتظامى و خصوصا حضور وى در مراحل اوليه 
تحقيقات ضابطين و نحوه دستگيرى متهمين ياوره قره داغى و مجيد طهماسبى لذا من حيث المجموع اتهام مشاركت در 
سرقت را متوجه ايشان ندانسته و با توجه به حاكميت اصل اسالمى برائت و به استناداصل 37 قانون اساسى حكم 
برائت ايشان صادر و اعالم ميگردد و در خصوص ديگر متهمين پرونده مفتوح است .راى صادره حضورى و ظرف 20 

روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در داگاه تجديدنظر استان تهران از سوى شكات است.
م الف/225      

محسن مقدس-رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 بهارستان

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: ماه پاره عباسيان فرزند سيد غالمرضا شغل خانه دار  نشانى محل اقامت: ناغان- روستاى 
معدن- منزل شخصى- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600566 مورخ 96/10/28 شوراى حل 
اختالف ناغان شعبه اول كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. حكم به محكوميت 
خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند بنام خواهان و پرداخت هزينه دادرسى و هزينه انتقال سند 
و ساير هزينه هاى قانونى محكوم مى نمايد. مشخصات محكوم عليه: مسلم صالحى موركانى فرزند احمد شغل آزاد 
نشــانى محل اقامت مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده 
روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا- شيروانى              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: على شهريارى فرزند ميرزا نشانى محل اقامت: لردگان- خانميرزا- روستاى باغ بهزاد- 
محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9709973896800011 مورخ 96/12/21 شوراى حل اختالف لردگان شعبه 
هفتم كه وفق دادنامه شــماره شــعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم گرديد به انجام تعهد عرفى 
خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى سوارى سمند به شماره 53 ايران 563 ط 231. مشخصات محكوم 
عليه: سيمين دخت عبداللهى فرزند نصير نشانى محل اقامت مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 
3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
بــه بــوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يــا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد 
بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 
4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و 
قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 

1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
 محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: ســياوش حسين پور فرزند عباسقلى نشــانى محل اقامت: آلونى- محكوم به: بموجب 
دادنامــه شــماره 9609973853300905 مــورخ 96/12/14 شــوراى حل اختالف لردگان شــعبه دوم كه وفق 
دادنامه شماره شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت 
مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هزينه تاخير تاديه از زمان واخواست سفته ها 96/10/26 و نيز 
هزينه دادرسى به مبلغ سه ميليون ريال و نيم عشر هزينه دولتى در حق صندوق. مشخصات محكوم عليه: سجاد 
بهرام غارى  فرزند مختار نشانى محل اقامت مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال 
كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى 
مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 

اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا- عنايت اهللا احمدى

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 
بدين وسيله به آقاى مهرداد قاسمى فرزند ميرزا رحمت اله شناسنامه  شماره 502 صادره از شهركرد خيابان 
مولوى كوچه 44 نبش كوچه ابالغ مى شــود كه خانم زهرا بازدار گندمى جهت وصول تعداد 400 عدد ســكه طالى 
كامل بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 22863 دفتر 56 ازدواج شهركرد عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139604014024000230/1 و شماره بايگانى 9600243 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/7/22 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد – رضا بشارتى

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى امين بهرآبادى داراى شناســنامه شــماره 0780433912 به شــرح دادخواست به كالسه 
13/97/205 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى بهرآبادى 
به شناســنامه 254 در تاريخ 97/2/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-غالمحسين بهرآبادى جوين فرزند كرباليى محمداسماعيل ش ش 15183 متولد 1305 پدر2-
صديقــه اقبالى فرزند رمضانعلى ش ش 668 متولد 1313 مادر3-ســمانه بهرآبــادى فرزند هادى ش ش 2193 
متولد 1360 فرزند4-امين بهرآبادى فرزند هادى ش ش 0780433912 متولد 1372 فرزند5-اشرف جوادى 
فرزند عباســعلى ش ش 918 متولد 1339 همسر6-ســميرا بهرآبادى فرزند هادى ش ش 4580 متولد 1361 
فرزند-اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ اخطار اجرائى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى على اكبر كمايســتانى فرزند براتعلى ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شــماره 57/790 
صادره از پرونده كالسه 14/96/584 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده ايد به پرداخت 
مبلغ شــصت و پنج ميليون ريال به انضمام هزينه ها و تاخير و تاديه و ديگر هزينه هاو خســارات دادرســى در حق 
آقاى ســعيد ترخاصى فرزندغالمحســين كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايســتى مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از ســوى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف اقدام قانونى 

صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حبيب اله تقى مصلح فرزند محمدعلى به نشــانى اســتان سيســتان و 
بلوچســتان شهرســتان زاهدان شــهر زاهدان خيابان شورا شوراى شــرقى نرســيده به بلوار 22 بهمن از اخر 
ســمت چپ قطعه 6- مشــخصات محكــوم عليه / محكوم عليهم: ابراهيم حســن زهى فرزنــد روزدين ، محكوم 
به: بموجب دادنامه شــماره 9609975510400475 مورخ 1396/10/12 شــوراى حل اختالف شــماره 11 
زاهدان محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سيصد و هفتاد 
و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له ضمنا پرداخت هزينه حق االجرا بر عهده محكوم عليه 
مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 

34 قانون اجراى احكام مدنى) .
 رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى عباس ســنجرانى واحد فرزند على با تسليم درخواست به شماره 4533-97/03/13 اعالم داشته 
كه ششــدانگ يك باب منزل به مســاحت 246/40 مترمربع پالك يك فرعى از 212- اصلى واقع در بخش يك 
سيســتان ملكى نامبرده كه ذيل ثبت 2232 صفحه 445 دفتر جلد 13 به شــماره چاپى 038414 بنام عباس 
سنجرانى واحد صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابه جايى مفقودگرديده لذا با عنايت به تبصره 
5 ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب به اســتناد بند يك ماده مذكور در 
يك نوبت آگهى مى شــود تاهر كس مدعى انجام معامله مى باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده روز 
باين اداره مراجعه و  اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله تسليم و رسيد دريافت 
نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيده يا در صورت اعتراض ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت 
اســناد زابل المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســليم خواهد كرد. تاريخ انتشــار: سه 

شنبه 97/3/22- م الف/571
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانــدگان مجهول المكان 1- مجيد حدادى 2- ســعيد 
حدادى 3- مسلم حدادى 4- طاهره حدادى 5- فرح حدادى 6- معصومه رنجبر محمدى 

خواهان آقاى مجيد مســعود نيا و غيره دادخواســتى به طرفيت خواندگان آقاى ســعيد حدادى و غيره به 
خواســته ابطال سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210200028 
شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/25 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خواندگان 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/355
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم آقاى حسين عليزاده
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شــما بنا بر مشــاركت در 
ســرقت مســلحانه مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالســه 970228 ثبت و تحت رسيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما 
با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 

به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/358
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم آقاى حسين بى نوايى
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شــما بنا بر مشــاركت در 
ســرقت مســلحانه مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالســه 970228 ثبت و تحت رسيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما 
با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 

به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/359
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم آقاى روح اله نورى
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شــما بنا بر مشــاركت در 
ســرقت مســلحانه مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب دماوند به 
كالســه 970228 ثبت و تحت رسيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما 
با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور 

به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/360
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى طالق
بــه آقاى مال صفر رخشــانى فرزند اميــن اله مجهول المكان اخطار مى شــود كه جهت ثبــت طالق بانو گنج 
آتــون براهوئــى مقدم فرزند جميل درتاريخ دوشــنبه 1397/4/4 ســاعت 10 صبح در دفتــر ازدواج و طالق 
60/20 زاهــدان حاضر شــويد واال بــه نمايندگى از طــرف دادگاه طالق ثبت خواهد شــد. آدرس: خيابان امام 

خمينى تقاطع آزادى.
سردفتر ازدواج 60 و طالق 20 زاهدان

ویژه گروه فرادید   با گ�زارش  اغلب سیاستمداران عراقی 
ابراز تعجب از آتش سوزی روی داده در انبار محل 
نگهداری آراء انتخابات، خواس��تار تحقیق فوری و 
محاکمه عوامل حادثه ش��دند و برخی سیاس��یون 
از جمله رهبران ائتالف س��نی »الوطنیه«خواستار 
برگ��زاری مج��دد انتخاب��ات ش��دند در حالی که 
نخست وزیر عراق بر لزوم وحدت ملی در برابر این 

فتنه طراحی شده علیه کشورشان تاکید کرد.
رئی��س پارلمان عراق که به پارلمان جدید راه 
نیافته اس��ت، بالفاصله خواس��تار برگزاری مجدد 
انتخابات ش��د اما اغلب گروه های سیاسی خواستار 
تحقیق درباره این حادثه برای روش��ن شدن کلیه 

ابعاد پنهان مربوط به انتخابات اخیر شدند.
در چنین شرایطی، کمیساریای عالی انتخابات 
عراق نیز تاکید کرد که این آتش سوزی تاثیری بر 
نتایج انتخابات نخواهد داش��ت زیرا این کمیساریا 
عالوه بر برگه های موجود در صندوق ها، در بایگانی 

دفتر مرکزی خود، یک نس��خه ذخیره دیگر از آرا 
را نگهداری می کند. »مقتدی صدر« رئیس ائتالف 
»سائرون« و رهبر جریان صدر عراق، بامداد دیروز 
در واکنش به آتش سوزی در مرکز نگهداری آرای 
انتخابات اخیر که ۱2 می گذشته برگزار شده بود، 
طی نامه ای درباره خطرناک شدن اوضاع در کشور 

و آغاز جنگ داخلی هشدار داد.
ص��در در عین حال تاکید کرد که پس��ت های 
حکومت��ی ن��زد او بی ارزش ت��ر از » آب بین��ی بز« 
است. )اشاره به خطبه سوم نهج البالغة که حضرت 
علی)ع( در بخشی از آن می فرماید: دنیای شما نزد 
من، از آب بینی بز بی ارزش تر اس��ت(. وی در این 

نام��ه خطاب به همه مقامات عراقی، آنها را به کلیه 
مقدس��ات عراق و درهای ملت این کش��ور سوگند 
می دهد و با اشاره به اینکه عراق هنوز زخمی است 
و هنوز از این زخ��م خون می چکد، تاکید کرد که 
این کشور نیازمند همکاری و همبستگی است زیرا 

هنوز از اشغالگری، تروریسم و فساد رنج می برد. 
»ضیاء االسدی« مس��ئول دفتر سیاسی رهبر 
جری��ان صدر عراق در واکنش به این حادثه اظهار 
داشت: حریق انبارهای کمیس��اریای انتخابات در 
»الرصاف��ه« تالش برای ه��دف ق��رار دادن آرای 
فقی��ران و محروم��ان اس��ت و بازی با سرنوش��ت 
عراق به ش��مار می رود. هرک��س عامدانه اقدام به 

آتش زدن این مرکز کرده اس��ت هدفش یا ابطال 
انتخاب��ات بوده یا از بین بردن برگه های حش��وی 
که در پروس��ه انتخابات وارد ش��ده بود. برگه های 

که رئیس برکنار شده کمیساریای عغالی انتخابات 
عراق دو روز پیش درباره آنها هشدار داده بود.

س��یدعمار الحکیم رئیس ائتالف ملی شیعیان 
عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور، با ابراز 
نگرانی ش��دید از حادثه آتش سوزی انبار کمیسیون 
انتخابات، درباره از دست رفتن آرای شهروندان عراقی 
هشدار داد و خواستار محاکمه مسببان آتش سوزی 
انبار کمیس��یون انتخابات شد. »ایاد عالوی« رئیس 
ائت��الف انتخاباتی »الوطنیة« و معاون رئیس جمهور 
عراق از طرف های سیاس��ی عراق خواست تا دولت 
پیش��برد امور را تشکیل دهند تا انتخاباتی جدید به 

دور از هرگونه تقلبی برگزار کند.
»اس��امة النجیفی« رئیس ائتالف »القرار« نیز از 
»حیدر العبادی« نخست وزیر عراق خواست تا تحقیق 
درباره آتش سوزی در مراکز نگهداری آرای انتخابات 
در الرصافه را به وظایف کمیته عالی وزارتی کش��ور 
بیفزاید زیرا این اقدام صورت گرفته خطرناک است و 

باید با این خطر مقابله و پیامدهای آن را مهار کرد.

واکنش جریان های سیاسی به سوختن مرکز نگهداری آرای انتخابات

آتش در دموکراسی نوپای عراق


