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تکذیب یک ادعا 
سخنگوی وزارت امور خارجه خبر بلوکه بخشی از 

دارایی های ارزی ایران را در آلمان تکذیب کرد.
بهرام قاس��می با بیان اینکه مناس��بات اقتصادی 
ایران و آلمان مسیر عادی خود را طی می کند، افزود: 
هی��أت آلمانی در وین در کنار س��ایر اعضای برجام و 
از جمله ایران چگونگی یافتن مکانیس��م های مناسبتر 
برای افزایش همکاری های اقتصادی و بانکی دو کشور 
را مورد بررسی قرار داد. وی یادآور شد: متاسفانه طی 
روزه��ا و هفته های اخیر و همزمان با مذاکرات ایران و 
1+4، خبرسازی و جنگ روانی به منظور ایجاد اخالل 
در رواب��ط ایران و کش��ورهای اروپایی توس��ط برخی 
کش��ورهای فرامنطقه ای و گروه های معاند ضد ایرانی 
در جریان است که باید با هوشیاری و دقت الزم با این 

فضاسازی ها مقابله کرد.  فارس

واکنش الحوثی به ادعای ایرانی بودن 
موشک های انصاراهلل

رئیس کمیته انقالب یمن گف��ت: اگر آمریکا دالیل 
کافی در رابطه با وارد کردن موش��ک های ایرانی به یمن 
داش��ت نیکی هیلی مجبور نمی ش��د نق��ش یک بازیگر 

هالیوودی را ایفا کند.
محمدعلی حوثی گف��ت: گویا پاتریوت به این نکته 
توجه داش��ته است که تمام موش��ک را نابود کند و تنها 
عالمت کش��ور تولیدکننده را از بین نبرد. وی ادامه داد: 
بع��د از این نمایش مضحک، چی��ن اعالم کرد که دالیل 
قوی برای متهم کردن ایران به این موشک ها وجود ندارد 
و نیروهای ائتالف متجاوز عربی برای متهم کردن ایران به 
دست داشتن در تجاوز به عربستان به این کار روی آوردند 
و واشنگتن نیز برای اینکه نشان دهد ایران نیز در تجاوز به 

یمن دست دارد در رسانه ها کوتاهی نکرد.  ایسنا

اخبار

گسترش مراودات با کشورهای همسایه در اولویت  است 
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گسترش مراودات با کشورهای همسایه را 
جزء اولویت های اصلی وزارت خارجه عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور ش��مال 

- جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب می شود.
غالمرضا انصاری تحقق عضویت ایران در اوراس��یا را برای استان های شمالی 

بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: حمایت از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی 
در نقاط مرزی از سیاس��ت های وزارت خارجه اس��ت اما با ایج��اد بازارچه مرزی در 

این نقاط بواس��طه افزایش قاچاق کاال مخالف هس��تیم. وی ارائه پیش��نهادات مشخص 
از س��وی استان ها برای طرح در کمیسیون های مش��ترک با کشورهای مختلف را بسیار 
مثبت اریابی کرد و گفت: تبیین این پیش��نهادات در این کمیسیون ها می تواند به ورود 

سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد کمک شایان توجهی کند. 
گفتنی است؛ در این مسیر امتیازاتی برای استانداران مرزی در نظر گرفته شده است.  ایسنا

دیپلمات
نقض برجام از طرف واشنگتن حرکت در مسیری غلط است

وزیر امور خارجه اس��بق آمریکا، دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا را ضد 
دموکراسی دانسته و خروج وی ازبرجام را حرکت در مسیری اشتباه دانست که 

عکس هدف مد نظر وی برای کاهش نفوذ ایران را محقق می کند.
مادلی��ن آلبرای��ت با اش��اره به تجارب جن��گ جهانی دوم و مماش��ات اولیه 

کشورهای اروپایی در برابر هیتلر، می گوید که هر زمان که آمریکا خود را از تحوالت 
و زیر و بم رویدادهای جهان کنار کشیده وضع خراب تر شده است.

وزیر امور خارجه اس��بق آمریکا با مقایسه شرایط کنونی آمریکا با دهه های بیست و 
سی قرن گذشته، می گوید که در کتاب جدیدش به همین شباهت ها پرداخته، به شکاف 
در جامعه آمریکا و این احس��اس گسترش یافته در میان بسیاری از شهروندان که بازنده 
روندهای اقتصادی هس��تند و به جای آن که در جهت کاهش ش��کاف در جامعه عمل 

کنند، بر این احساس شهروندان سوار می شوند.  تسنیم

دیدگاه
ایران نباید در سوریه حضور داشته باشد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت در سفر به مسکو تأکید خواهد کرد که 
تل آویو تثبیت حضور نظامی ایران در س��وریه را تحمل نمی کند و نظام س��وریه 

هم باید به توافق 1۹۷4 پایبند باشد.
بنیامی��ن نتانیاه��و گفت: این هفت��ه برای دیداری مهم ب��ا والدیمیر پوتین 

رئیس جمهور روسیه به مسکو می روم. ما هر از چند گاهی با هم دیدار می کنیم تا 
از هماهنگی امنیتی اطمینان یافته و البته قطعا درباره تحوالت منطقه بحث کنیم.

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی افزود: در این دیدار، من بر دو اصل اساسی سیاست 
اس��رائیل تأکید خواهم کرد: اوال، ما تثبیت حضور نظامی ایران و نایبانش در هر کجایی 
از سوریه، نه در نزدیکی مرزهایمان و نه دور از مرزهایمان، را تحمل نخواهیم کرد. ثانیا، 
تقاضا خواهیم کرد که س��وریه، ارتش س��وریه، به دقت به توافقنامه سال 1۹۷4 جدایی 

نیروها ]در جوالن[ پایبند باشد.  فارس

درحاشیه

آگهى مفقودى 
مــدرك فــارغ التحصيلى موقت كارشناســى عليرضا محرابــى ف منوچهر ش ش1787 صــادره كرج در مقطع 
كارشناســى رشــته عمران صادره از واحد دانشگاهى تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا 
مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد تنكابن به نشــانى تنكابن –ولى آباد ارسال نمايد./نوبت 

دوم- سارى

سند كمپانى و برگ سبز پرايد صبا جى تى ايكس رنگ سبز يشمى متاليك مدل 80 ش موتور 00209495 
شاسى S1412279681960 پالك ايران72-631س32 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.- سارى

برگ ســبز ســوارى ســمند مدل 1381 رنگ ســفيد صدفى مــدل 1381 شاســى 81203057 ش موتور 
32908102912 پالك ايران33-123ى14 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

تسلســل اســناد برگ گمركى و برگ سبز سوارى كيا مدل 2013 رنگ سفيد به شماره ايران38 -716ن17 
شاسى 5341390 ش موتور124384مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك خودروســواريپرايد هاچ بك مدل 1376 به رنگ ســفيد - روغنى به شــماره موتور042657 و 
شــماره شاسىs1442276136192شماره پالك 723ب52 - ايران 65 به نام خانم نسيم مالكى فرزند محمد به 

شماره شناسنامه 794 و شماره  ملى3051226181 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (كرمان)

كليه مدارك اعم از برگ ســبز و ســندكمپانى وانت پيكان مدل 1384 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 
26- 574 ط 21 بشماره موتور 11284061477  و شماره شاسى 12137018 بنام اله يار مهربان اردغان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

كارت و شناسنامه سوارى پژو 405جى ال ايكس نقره اى مدل 86 به شماره انتظامى 334 ص 21 ايران 49 
و به شــماره موتور 12485237202و به شــماره شاسى 13251999به نام يونس على پور آبدگاه مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت و بــرگ سبز(شناســنامه) خودرو ســوارى پرايــد برنگ نقره اى متاليك مدل 1389 بشــماره شاســى 
S1412289448395 وشــماره موتور3408464شماره پالك ايران84-623ج87 به نام احمد درس خوانمفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب ابوالفضل بلورى فرزند  اصغر به شماره شناسنامه 10279 صادره از كاشان 
در مقطع كارشناسى رشته صنايع شيميايى صادره از واحد دانشگاهى اراك با شماره 121024667 مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد اراك ، م امام 
خمينى ، به نشانى ب امام خمينى شهرك اميركبير ارسال نمايد. شماره دبيرخانه 6192 ، تاريخ دبيرخانه 89/2/5 ، 

شماره ملى 1263415288 مى باشد. (نوبت دوم)

كارت دانشجويى اينجانب مصطفى منصورى اصيل فرزند فرهاد به شماره دانشجويى 94210079154111 
و به شــماره ملى 5330144876 از دانشــكده فرخى سيستانى در مقطع كاردانى رشته كامپيوتر مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت هوشــمند نــاوگان حمــل و نقــل جــاده اى بــه شــماره هوشــمند 2171076 و شــماره شناســه 
IREB8885GC0333659 مربوط به كاميونت كاويان شش تن به رنگ سفيد روغنى مدل 1388 مربوط به وحيد 

حنيفه فرزند غالمحسن به شماره ملى 1533963657 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه را نسبت آقاى خليفه 
خواجه گيرى را نســبت به شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 337/36 مترمربع پــالك 917/7885 واقع در 
امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر راى شماره 139660324001002184 مورخ 96/7/1 تاييد نموده و آگهى 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و قانونى 
ثبت نيز منتشر گرديده، لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به استناد مادتين ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره 
ذيل ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى جهت قسمت مورد 
تصرف آقاى خليفه خواجه گيرى منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان حقوق ارتقاقى مى رساند 
كه عمليات تحديدى 4 ســاعت قبل از ظهر مورخ 97/6/7 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوســيله از 
متصرف نامبرده و مجاورين دعوت مى شــود در وقت تعيين شــده فوق در محل وقــوع ملك حضور يابند واخواهى 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاعى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت 30 
روز پذيرفته مى شــود. معترضين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصره ماده 86 آيين نامه قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق گواهى به 
جريان دعوى را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسليم نمايند واالحق آنان ساقط مى شود. 

تاريخ انتشار: 97/4/19- م الف/326
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى قاسم ريگى به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 
19 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك 1336 فرعى از 689- اصلى واقع در 
قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش روستاى محمودآباد به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى نموده است كه ملك مذكور در رهن و بازداشت نمى باشد لذا مراتب باستناد 120- آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند 
مالكيت مذكور نزد خود مى باشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم و رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 96/4/19- م الف/202
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

متن آگهى
شاكى هوشنگ اميرى شكايتى با طرفيت متهمين آيدا سياوشى ،على اميرى به اتهام تخريب و فحاشى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 970247 ثبت 
گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/5/20 ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهمين 
آيدا سياوشى ، على اميرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
پــس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/596
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ثريا سارانى فرزند حيدر داراى شناسنامه شماره 5 مواليد بشرح دادخواست به كالسه 970232 از اين 
شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبداله سارانى بشناسنامه 215 در 
تاريخ 97/2/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- 
ثريا سارانى فرزند حيدر داراى ش ش 5 مواليد مادر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/714
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

متن آگهى 
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
محمد سعيد حاجى عليانى متهم پرونده كالسه 970073 جزايى به اتهام ايراد جرح عمدى با چاقو تحت تعقيب اين 
دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/6/7 راس ساعت 9/00 صبح با 
در دســت داشــتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/588
 منشى شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988323800050 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (105 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى مهدى يزدانى مهر فرزند على به نشانى كرمانشاه دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشــاه 2- مجتمع دادســراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه معاون دادســتان به نشانى كرمانشاه خيابان 
شــريعتى كوچه ثبت- متهم: آقاى رضا الفتى به نشــانى متوارى ، اتهام ها: 1- تهديد 2- توهين به مامورين (راى 
دادگاه) به موجب كيفرخواســت شــماره 310-97 دادســتان محترم شهرستان كرمانشــاه آقاى رضا الفتى فرزند 
غالمرضــا متهم اســت به تهديد به ضررهاى نفســانى و توهين به مامورين و مقامــات در حين انجام وظيفه موضوع 
شكايت آقاى مهدى يزدانى مهر (داديار محترم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه) اين دادگاه با توجه 
به شــكايت شــاكى ، گزارش مرجع انتظامى ، متوارى بودن متهم و ســاير قرائن موجود در پرونده اتهامات وارده را 
منتســب تشــخيص لذا به اســتناد به ماده 609 و669 قانون تعزيرات مصوب 1375 و با رعايت ماده 134 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 از حيث تهديد به ضررهاى نفسانى متهم را به تحمل دو سال حبس و از حيث توهين 
به مقامات نيز به تحمل 74 ضربه شــالق محكوم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/589
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه باغ مشجر به مساحت 25008/61 مترمربع به پالك 2001 فرعى از 703 
فرعى از سنگ 92 اصلى قريه جابان كه بنام رضا كوچكى فرزند احمد ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور 
مالــك تاكنــون انجام نگرديــده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمــل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى 
نامبرده تحديد پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1397/5/16 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد 
بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 

مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/19- م الف/5287
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000651-1397/2/13 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نعمت اله لك خواه فرزند عزيز اله بشماره شناسنامه 1205 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 190/61 مترمربع در قســمتى از پالك 723 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
شهر زابل خيابان پاسداران – پاسداران 32 خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا چوبى و شهردارى زابل محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/705– تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 

1397/4/19 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1397/5/3
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى ســيد موسى علوى فرزند سيد هاشم با تسليم درخواست به شــماره 6204-97/4/11 اعالم داشته 
كه ششــدانگ يك باب منزل به مســاحت 464/92 مترمربع پالك 83 فرعى از 1392- اصلى واقع در بخش يك 
سيستان ملكى نامبرده كه ذيل ثبت 9776 صفحه 183 دفتر جلد 53 به شماره چاپى 742260 بنام سيد موسى 
علوى صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابه جايى مفقودگرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 
آييــن 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 انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و  
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. تاريخ انتشار: سه شنبه 97/4/19- م الف/709
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى بدينوسيله به متهمين پرونده آقاى سجاد قديرى و مرتضى 
طالشــى (با توجه به مجعول المكان) ابالغ مى شــود كه جهت دفاع از اتهام خويش داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى 
شاكى حسب شكايت آقاى سجاد حيدرى فرزند عباسعلى در پرونده شماره 9609985479301019 مطروحه در 
شعبه پنجم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان زابل ظرف مدت يكماه (30 روز) پس از تاريخ نشر آگهى 
جهت اخذ توضيحات در اين مرجع حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد نمود اين آگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى ملى يا كثيراالنتشار درج ميگردد. م الف/716
داديار شعبه پنجم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان زابل

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: احمدعلى دائمى فرزند محمد حسن به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرستان زابل شهر زابل هيرمند شمالى هيرمند 31 ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: احمد شاه عبدالظاهر 
مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710095477300006 و شماره 
دادنامه مربوطه 9709975477300349 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون تومان 
وجــه نقــد رايج نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران كه برابر نرخ روز بانك مركزى در مرحله ى اجرا توســط دادگاه 
محاسبه خواهد شد و نيز هزينه دادرسى و حق االجراء دولتى وفق مقررات. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشــد چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى 
يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 

مالى 1394).م الف/717
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

متن آگهى
شاكات ساكنين مجتمع پارامونت 8 شكايتى با طرفيت متهمين مجيد عزيزى ، سهراب قلخانى ، وحيد ترابى به 
اتهام مشاركت و معاونت در سرقت تعزيرى از منزل تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى 
ســاختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970246 ثبت گرديد كه وقت رســيدگى آن 1397/5/22 ساعت 
11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهمين سهراب قلخانى ، مجيد عزيزى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/597
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت آمنه خداپرســت فرزند حسن داراى شناسنامه شــماره 3621103414 به 
شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200110 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد جهان آبادى فرزند محمدعلى بشناســنامه 3671851661 
در تاريخ 1397/2/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشخصات فوق همسر متوفى 2- مهدى جهان آبادى فرزند محمد به ش ش 3611805629 صادره 
از زاهــدان فرزند متوفى 3- فاطمه جهان آبادى فرزند محمد به ش ش 3610918209 صادره از زاهدان فرزند 
متوفــى 4- زهرا جهان آبادى فرزند محمد به ش ش 3611187089 صادره از زاهدان فرزند متوفى 5- خان بى 
بى مهتدى ثمره فرزند ثمر فرزند على خان به ش ش 3671852771 صادره از هامون مادر متوفى والغير ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/951
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت غالمرضا نامجو فرزند مراد داراى شناســنامه شماره 2458 صادره از زابل به 
شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200162 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مراد نامجو فرزند حســين بشناســنامه 1180 صادره از زابل در 
تاريــخ 1381/10/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشــخصات فوق فرزند متوفى 2- رقيه گلوى فرزند عباس به ش ش 432 صادره از زابل همســر 
متوفى 3- ناصر نامجو فرزند مراد به ش ش 3173 صادره از زابل فرزند متوفى 4- فاطمه گلوى فرزند مرادعلى 
به ش ش 2842 صادره از زابل فرزند متوفى 5- عليرضا نامجو فرزند مرادعلى به ش ش 2844 صادره از زابل 
6- على نامجو فرزند مراد به ش ش 8 صادره از زابل فرزند متوفى 7- شاه پرى نامجو فرزند مراد به ش ش 2456 
صادره از زابل فرزند متوفى 8- زهرا گلوى فرزند مرادعلى به ش ش 2843 صادره از زابل فرزند متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/952
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عباسعلى درودگرى داراى شناسنامه شماره 150-م بشرح دادخواست به كالسه 970222 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمحسين دروگرى بشناسنامه 2385 در 
تاريخ 1354 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- 
عباسعلى درودگرى فرزند غالمحسين به ش ش 150- م پسر متوفى 2- محمود افتخارى زاده فرزند  غالمحسين به 
ش ش 4 پسر متوفى 3- احمد افتخارى زاده فرزند غالمحسين به ش ش 95 پسر متوفى 4- محمد امير افتخارى 
فرزند غالمحســين به ش ش 323 پســر متوفى 5- حبيب دروگرى فرزند غالمحسين به ش ش 718 پسر متوفى 
6- محمد دروگرى فرزند غالمحســين به ش ش 58 پســر متوفى 7- فاطمه دروگرى فرزند غالمحســين به ش ش 
247 دختر متوفى 8- ناهيد درودگرى فرزندغالمحســين به ش ش 57 دختر متوفى 9- صديقه درودگرى فرزند 
غالمحسين به ش ش 2210 دختر متوفى 10- سكينه بگم افتخارى فرزند غالمحسين به ش ش 73 دختر متوفى 
11- ليال آبخو فرزند غالم به ش ش 1214 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/708
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ولى محمد دلوشــى فرزند امان اهللا  به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709985457100129 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان امان اله دلوشى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شخص منحصر است به 
1- ولى محمد دلوشــى 2- اميد دلوشــى 3- عليرضا دلوشى پسران متوفى 1- خديجه دلوشى 2- سعديه دلوشى 
3- انفال دلوشى دختران متوفى ، صمينه دلوشى همسر متوفى ، مهرك آبروشن مادر متوفى ، عبدالقادر دلوشى پدر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/77
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ناصر ديجور فرزند حســن داراى شناســنامه شــماره 184 صادره از زابل به 
شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200076 از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد سعد ديجور فرزند ناصر بشناسنامه 3614302431 صادره 
از زاهــدان در تاريــخ 1397/1/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق پدر متوفى 2- پرى نهتانى فاقد شناسنامه ، مادر متوفى والغير ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/948
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

دادنامه
پروند كالسه 9609985501500285 شوراى حل اختالف شماره 15 شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى ادريس ديدن ناروئى فرزند عبدالرحيم به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان زاهدان شهر زاهدان مجديه 15 ســمت چپ درب 1 ، خوانده: آقاى روح اله يوسفى كالته ميراسمعيل 
فرزند  غالمرسول به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه بابت (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى ادريس 
ديدن ناروئى فرزند عبدالرحيم به طرفيت آقاى روح اهللا يوســفى كالته ميراســمعيل فرزند غالمرسول به خواسته 
مطالبه وجه به ميزان 8/000/000 ريال بابت خسارت وارده به خودرو و مبلغ 3/000/000 ريال بابت افت قيمت 
خودرو طبق نظر كارشــناس و مبلغ 2/000/000 ريال بابت دســتمزد كارشــناس جمعا به مبلغ 130/000/000 
ريال به انضمام كليه خسارات قانونى و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواست تقديمى و 
مالحظه مدارك استنادى در پرونده و اينكه خوانده با وجود ابالغ و استحضار در جلسه دادرسى حاضر نشده و عذر 
موجهى هم اعالم نكرده و دعوى خواهان را مصون از هرگونه تعرضى باقى گذاشته لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 198 و 519و515و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 354/500 ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه تا يوم الوصول در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى است و پس از ابالغ 
ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى در همين شورا و متعاقب آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى زاهدان مى باشد. م الف/937
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 15 زاهدان

دادنامه
پرونده كالســه 9609985477301650 شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل 
تصميــم نهايى شــماره 9709975477300772- خواهان: آقاى محمدعلى لكزائى فرزند اكبر با وكالت آقاى على 
مرادى فرزند تيمور به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان شهر زاهدان بزرگمهر بزرگمهر 28 
ميالن اول تقاطع اول دست چپ درب دوم ، خواندگان: 1- خانم زهرا قاسم زاده فرزند  عباسعلى 2- آقاى غالمرضا 
قاســم زاده فرزند عباســعلى 3- آقاى محمدرضا قاســم زاده فرزند عباســعلى 4- خانم عصمت قاسم زاده فرزند 
عباسعلى 5- خانم زكيه قاسم زاده فرزند عباسعلى 6- آقاى محمد حسين قاسم زاده فرزند عباسعلى 7- خانم زهره 
قاســم زاده فرزند عباسعلى 8- خانم پرى قاسم زاده فرزند عباسعلى همگى به نشانى سيستان و بلوچستان زابل 
روبروى كالنترى 12 سوپرماركت قاسم زاده 9- آقاى على دولت آبادى فرزند عباس على 10- آقاى غالمرضا دولت 
آبادى فرزندعباســعلى همگى به نشانى مجهول المكان 11- آقاى احمد على نخعى فرزند يوسف 12- خانم عصمت 
نخعى فرزند يوسف 13- خانم گل بى بى نخعى فرزند يوسف 14- خانم اشرف نخعى فرزند يوسف 15- آقاى على 
اصغر نخعى فرزند يوسف 16- خانم زهرا نخعى فرزند يوسف همگى به نشانى سيستان و بلوچستان زابل خيابان 
فردوسى 25 داخل كوچه 17- آقاى مهدى قاسم زاده فرزند عباسعلى با وكالت آقاى فريبرز لكزائى فرزند محمدعلى 
به نشــانى خراسان رضوى نيشابور زابل ميدان شهردارى مجتمع وكال 18- آقاى محمودرضا نخعى فرزند يوسف به 
نشــانى استان سيستان و بلوچستان شهرســتان زاهدان شهر زاهدان مصطفى خمينى 23 اخر ميالن سمت راست 
19- آقاى مهدى حســن پور به نشانى سيستان و بلوچســتان زابل خيابان هيرمند روبروى هيرمند 30- خواسته: 
اثبات وقوع بيع ، بتاريخ 97/4/3 در وقت مقرر جلسه رسيدگى شعبه سوم حقوقى دادگاه عمومى به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد . (حكم دادگاه) در خصوص دادخواست تقديمى خواهان محمد على لكزائى 
با وكالت آقاى على مرادى بطرفيت خواندگان 1- ورثه مرحوم يوسف نخعى ( گل بى بى نخعى ، عصمت نخعى ، زهرا 
نخعى ، اشرف نخعى ، احمدعلى نخعى ، محمودرضا نخعى ، على اصغر نخعى) 2- ورثه مرحوم حسن پور (مهدى حسن 
پور) 3- ورثه مرحوم عباسعلى قاسم زاده ( پرى قاسم زاده ، زهره قاسم زاده ، غالمرضا قاسم زاده ، عصمت قاسم 
زاده ، محمد حسين قاسم زاده ، محمدرضا ، زكيه ، زهرا ، مهدى قاسم زاده با وكالت آقاى فريبرز لكزائى) 4- ورثه 
مرحوم عباسعلى سلمان زاده بخواسته اعسار از هزينه دادرسى بشرح و متن دادخواست دادگاه با توجه به اظهارات 
خواهان و شهادت شهود در جلسه رسيدگى و عدم ايراد موجه به ادله ى خواهان و اصل عدم و عدم احراز مالئت وى 
و برابر روح حاكم بر مواد 5 به بعد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص 
و مستندا ً به ماده 502 به بعد قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار خواهان از پرداخت هزينه ى دادرسى را 
صادر و اعالم مى دارد بديهى است به محض متمكن شدن يا محكوم له واقع شدن وى وصول خواهد شد حكم صادره 
حضورى محسوب و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان سيستان 

و بلوچستان مستقر در شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/702
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل

دادنامه
پرونده كالســه 9609985500500588 شعبه 5 شــوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان 
تصميم نهايى شــماره ، خواهان: آقاى مســعود نورزائى فرزند محمد علم به نشــانى اســتان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان زاهــدان ، زاهدان  ،بلوار طباطبايى ابوذر 30 پالك 93 ، خوانــدگان: 1- آقاى عبداله پيام فرزند جمعه 
به نشــانى استان سيســتان و بلوچستان شهرســتان زاهدان ، زاهدان خ بعثت 12 سر نبش 2- آقاى جالل الدين 
كرد فرزند محمدعلى يسى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو (راى شورا) در خصوص 
دعــوى آقاى مســعود  نورزائى فرزند محمد علم بطرفيت خواندگان 1- عبداهللا پيــام فرزند جمعه 2- جالل الدين 
كــرد فرزند محمد على يســى بخواســته الزام خوانده به تنظيم و انتقال ســند يك دســتگاه پــژو 405 نقره اى به 
شــماره انتظامى 42د332 ايران 95 به رنگ نقره اى مدل 93 و شــماره موتور 124K0348500 و شــماره شاسى 
NAAM013AXER023881 بنــام خوانده رديف اول اوال در خصوص دعوى خواهان بطرفيت خوانده رديف اول 
نظر به اينكه حسب محتويات پرونده خوانده مذكور فاقد مالكيت رسمى بر اتومبيل مورد ادعا مى باشد و اجبار غير 
مالك به تنظيم سند رسمى فاقد وجاهت قانونى است لذا مستندا به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار عدم 
اســتماع خواهان را در اين قســمت صادر مى نمايد ثانيا در خصوص دعوى خواهان بطرفيت خوانده رديف دوم بنام 
جالل الدين كرد فرزند محمدعلى يســى نظر به محتويات پرونده ، مالحظه ســند و كارت مشخصات اتومبيل مالك را 
شخص خوانده معرفى نموده است ، مالحظه تصوير مصدق قولنامه فروش خودروى مذكور كه مويد رابطه قراردادى 
بين خواهان و خوانده مى باشــد و اينكه خوانده رديف دوم با وصف ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حاضر نشده و 
دفاعى بعمل نياورده و دليلى مبنى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اســت لذا شــورا دادخواهى را وارد تشخيص و 
مســتندا به مواد 10 و220 و222 و 223 و237 و362 قانون مدنى و ماده 198قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى خوانده رديف دوم بنام جالل الدين كرد فرزند محمد على يسى را به حضور در يكى 
از دفاتر اســناد رسمى و انتقال رســمى سند اتومبيل پژو به شــماره انتظامى ايران 95-332د42 و با مشخصات 
فــوق الذكر به نام خواهان محكوم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شورا و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى 

زاهدان است. 
(قاضى شوراهاى حل اختالف شهرستان زاهدان (شعبه 5

متن آگهى
خواهان آقاى مرتضى عنصرى به طرفيت محمد عيسى پور ميدانى به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى حل 
اختالف شهرســتان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
147/2/97 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/5/20 و ساعت 16/30 عصر تعيين شده است به 
علــت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده 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/5288
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9709989502400011 شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان زابل تصميم نهايى شماره – 
خواهان: آقاى رضا مختارى فرزند محمد ابراهيم به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل ، شهر زابل ، 
فردوسى 17 ، خواندگان: 1- آقاى احسان داودى فرزند عبدالصمد 2- آقاى ناصر جعفرى فرزند ابراهيم همگى به 
نشانى ، خواسته: الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند و انجام عمليات تعويض پالك خودرو 
مقوم به يكصد ميليون ريال نسبت به دعوى رضا مختارى عليه احسان داودى و ناصر جعفرى دائر بر الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند و انجام عمليات تعويض پالك خودرو مقوم به يكصد ميليون ريال 
حكم محكوميت صادر شد (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى رضا مختارى فرزند محمد ابراهيم بطرفيت 1- آقاى 
احسان داودى فرزند عبدالصمد 2- آقاى ناصر جعفرى فرزند ابراهيم بخواسته الزام به تنظيم سند خودرو زانتيا 
به شماره پالك 461ى82- ايران 77 به مقوم يكصد ميليون ريال بشرح و متن دادخواست نظر به اينكه خواهان در 
دادخواست تقديمى و اظهارات خود در جلسه رسيدگى بيان نموده خودروى فوق الذكر را در تاريخ 1396/1/2 از 
خوانده رديف دوم خريدارى و ثمن آن را نقداً پرداخت نموده ام و نامبرده نيز از خوانده رديف اول كه مالك اصلى 
خودرو مى باشد خريدارى نموده حال با عنايت به اينكه قصد تنظيم سند خودروى را دارم لذا تقاضاى محكوميت آنان 
را دارم شورا باعنايت به اظهارات خواهان و اينكه خواندگان بعلت مجهول المكان بودن از طريق درج در نشر آگهى 
در روزنامه كثيراالنتشــار دعوت كه با فرض اطالع از موضوع دعوى در جلســه رسيدگى حاضر نگرديده و هيچگونه 
ايراد و دفاعى بعمل نياورده اند و اظهارات شهود تعرفه شده و احراز مالكيت و معامله بين طرفين دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 10و219و220 و223و 237و362 قانون مدنى و مواد 194 و195و 
198 و بند ب ماده 230 و 515 و519 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند يكدستگاه خودرو زانتيا به شماره پالك 461ى82 ايران 77 بنام خواهان را 
صادر و در خصوص خوانده رديف دوم بعلت اينكه سند مالكيت خودرو بنام وى نمى باشد مستندا به بند 4 ماده 84 
قانون آئين دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره در خصوص خوانده رديف 
اول غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در 

محاكم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان زابل مى باشد. م الف/701
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف زابل

نشست وین تنها با یک بیانیه  آن ه��م تقریب��ا بع��د از یک پرونـــــده
ساعت رایزنی میان وزرای خارجی ایران و 1+4 در 
حال��ی به کار خود پای��ان داد که به عقیده محافل 
سیاسی و رس��انه ای، خروجی این گفت وگو نتیجه 
قاب��ل قبولی برای تهران نداش��ت و انتظارات ملت 
ایران در بس��ته پیش��نهادی اروپا آنطور که باید بر 
آورده نشده بود؛ حتی نمایندگان ملت نیز بر خالی 
بودن دس��ت قاره س��بز در مواجه ب��ا برجام اذعان 
دارن��د و معتقدن��د اروپا دنباله روی سیاس��ت های 
آمریکا اس��ت و از خود برای تصمیم گیری در قبال 

توافق نامه برجام اختیاری ندارد.

 اروپا برای رسیدن به خواسته هایش
برجام را معلق نگه داشته 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعتقاد 
دارد اروپایی ها در برجام بدون آمریکا دستشان خالی 
است و هم اکنون نیز برجام را معلق نگه داشته اند تا 

منافع اقتصادی برای کشورمان حاصل نشود.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی در ای��ن خص��وص گفت: 
متاسفانه طبق مطالب حاصله، اروپایی ها دستشان 
خالی است و نتوانس��ته اند امتیازاتی را مدنظر قرار 

دهند که برای کشورمان مفید باشد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اش��اره به 
اینک��ه غربی ها چندین س��ال متوالی کش��ورمان را 
درگیر مذاکرات هسته ای کردند، اظهار کرد: بر این 
اساس می توان نتیجه گرفت هم اکنون نیز برجام را 
معلق نگه داشته اند تا منافع اقتصادی برای کشورمان 
حاصل نشود و در این بین بتوانند با چانه زنی بر روی 

مسائل از فرصت ها به نفع خودشان بهره ببرند.
وی ب��ا بیان اینک��ه برجام اروپای��ی نمی تواند 
راهگش��ای رفع تحریم های ای��االت متحده آمریکا 
باش��د، ادامه داد: بنابراین به نظر می رس��د دولت 
بی��ش از اینکه بر روی مذاک��رات تمرکز کند، باید 
به سمت تقویت ظرفیت های داخلی در عرصه های 

مختل��ف حرک��ت کند ت��ا از این طری��ق بتوان با 
هجمه های دشمنان مواجه شد.

ای��ن نماینده مجلس ضمن اش��اره به اینکه در 
بند هشتم بیانیه پایانی وین به تعهداتی اشاره شده 
که تضمینی برای تحق��ق آنها وجود ندارد، تصریح 
ک��رد: طرف اروپایی باید بداند ک��ه دیگر وقت ابراز 
نظر گذشته و اگر به دنبال باقی ماند توافق هسته ای 

هستند، باید منافع ایران اسالمی را تامین کنند.
ابوترابی با اش��اره به اینکه تحمل و بازگش��ت 
تحریم ها و همچنین اجرای همزمان محدودیت های 
برجام قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: می توان 
اذع��ان کرد ک��ه خروج آمری��کا از برج��ام یکی از 
مصداق های منفعت طلبی این کشور است از این رو 
کش��ورهایی مانند آلمان، انگلیس و فرانس��ه نیز بر 
این اساس دست به اقداماتشان می زنند و مسئوالن 
وزارت امور خارجه نباید این مهم را فراموش کنند.

 اروپا اقدام عینی در قبال برجام
انجام نداده است

عضو هیأت رئیس��ه مجلس اعتقاد دارد برچیده 
ش��دن تحریم ها هدف اصلی پذیرش برجام بود اما 
اکنون اروپا اقدام عینی در این راستا انجام نداده اند.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاشمی در این باره 
گفت: اروپایی ها بع��د از خروج آمریکا از برجام هیچ 
تعهد عملی مبنی بر تامین و تضمین منافع کشورمان 
ارائه نکرده اند از این رو مش��اهده می شود در آخرین 
نشس��تی که با حض��ور وزیران خارجه کش��ورهای 

مربوطه در وین برگزار شد، صرفا بیانیه صادر شد.
نماین��ده م��ردم مش��هد و کالت در مجل��س 

شورای اس��المی با اش��اره به اینکه برچیده شدن 
تحریم ه��ا از جمله اهداف اصلی پذیرش توافقنامه 
برجام از سوی جمهوری اسالمی ایران بوده است، 
اظهار کرد: بر این اس��اس از بی��ن رفتن تحریم ها 
باید برای مردم کشورمان عینی شود در حالی که 
اروپایی ها در نشست وین حرف های پرسروصدایی 
زدند اما در واقع بیانیه شان خالی از تضمین است.

وی با اشاره به اینکه بازگشت درآمدهای نفتی 
به کشور و همچنین تضمین فروش نفت و گاز ایران 
از جمله نکات مدنظر برای ادامه فعالیت برجام است، 
ادامه داد: در این بین به نظر می رسد اروپایی ها باید 
خط اعتباری را با کشورمان راه اندازی کنند تا امور 
مالی و بانکی به س��هولت انجام شود و در این راستا 

تحریم های ایاالت متحده کارساز نشود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه 
ب��از ماندن س��وئیفت نیز از دیگر نکاتی اس��ت که 
اروپایی ه��ا باید آن را تضمی��ن کنند، تصریح کرد: 
ب��ر این اس��اس باید اذع��ان کرد ص��رف محکوم 
کردن اقدامات آمریکا برای کش��ورمان نفعی ندارد 
زی��را برای ف��ردی مانند ترامپ که ه��م اکنون از 
معاهده های بین المللی مختلف خارج ش��ده چنین 

رویکردهای سیاسی اروپا اهمیت ندارد.
قاضی زاده هاشمی ضمن تاکید بر اینکه متاسفانه 
برخی کشورهای اروپایی نمی توانند مستقل از ایاالت 
متحده تصمیم گیری کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین 
برای اینکه قاره س��بز نش��ان دهد مستقل از آمریکا 
اس��ت، می تواند بانک های مرکزی اروپ��ا را ملزم به 
رابطه مستقیم با ایران کند تا از این طریق تحریم ها 

آسیبی به سرمایه گذاری ها و تجارت بین کشورهای 
عضو اتحادیه و ایران اسالمی وارد نکند.

به نظر نمی رسد اروپایی ها بخواهند 
مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد 

عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس 
اعتق��اد دارد تعهدات اعالمی اروپایی ه��ا در بیانیه 
نشس��ت وین در واقع نوعی توجیه ب��وده و الزام آور 
نیست از این رو منافع کشورمان تامین نخواهد شد.

حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی نیز گف��ت: باید 
اذع��ان کرد که بیانیه صرفا مربوط به اعالم موضع 
طرف ه��ای مقاب��ل در ی��ک توافقنامه اس��ت و به 
نوعی الزام آور نیس��ت. وی با اشاره به اینکه برخی 
از محوره��ای مورد نظر کش��ورمان در قالب تعهد 
اروپایی ها در بیاینه پایانی نشس��ت وین ذکر شده 
اما باید یادآور شد که الزامی برای اجرای آن درنظر 
گرفته نشده است، اظهارکرد: بنابراین مسئوالن و 
مذاکره کنندگان عرصه دیپلماسی کشورمان ابتدا 
باید برای تحقق منافع کشورمان در راستای ادامه 
فعالی��ت برجام، ضمانت های مش��خص و دقیق از 

کشورهای اروپایی دریافت کنند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه امروزه 
ش��اهد هس��تیم توافقنامه های چندجانب��ه مانند 
برجام به دلیل بدعهدی برخی کش��ورها لغو شد، 
ادام��ه داد: بنابراین انگلیس، آلمان و فرانس��ه باید 
مصداق های مشهود و ابزارهایی برای اجرای مفاد و 
بندهای برجام پیش بینی کنند و به کشورمان ارائه 
کنند نه اینکه در بیانیه صرفا اعالم اراده سیاس��ی 

برای فعالیت با ایران کنند.
حاجی دلیگان��ی در ادام��ه تصریح کرد: بر این 
اساس می توان در صدور بیانیه مشاهده کرد صرفا 
توجیهات��ی ب��رای ادامه فعالیت برجام ارائه ش��ده 
اس��ت؛ از این رو توصیه های اروپایی ها برای تامین 

منافع کشورمان اثربخش نخواهد بود. 

وقتی اروپا برای انجام اقدامات عملی وقت کشی می کند

دست خالی قاره سبز در قبال برجام
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