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هنوز جنگ کام ًال تمام نشده بود که فاتحان ،جلسهاي گذاشتند با توافقنامة
«سايکسپيکو»؛ سوريه و لبنان به فرانسه رسيد ،عراق و شرق اردن و فلسطين
هم تحتالحماية انگليس شدند .تعصبات کور عربي در ميان مناطق جداشدة
عثماني ،که خو ِد انگليسها به آن دامن زده بودند ،باعث شده بود که بزرگان
و صاحبنفوذان مناطق عربي ،براي مخالفت با ترکهاي عثماني ،به حرفهاي
انگليسيها و نجابت ادعايي آنها اعتماد کنند و زير يوق آنها بروند.
همان روزها بود که «آرتور بالفور» وزير خارجة انگليس ،به وعدة سالها
پيش وفا کرد و طي يک نامة فدايت شوم ،دِين خود را به «روچيلد» يهودي
و صهيونيست ادا کرد:

او امتياز توليد برق فلسطين را با قراردادي به «روتبرگ» يهودي داد و امتياز
استخراج معادن را به شرکت يهودي «پتاس»؛ زبان عِبري را هم در کنار
زبان عربي رسميت بخشيد .انگليس بر زمينها و مزارع فلسطينيها عوارض
و مالياتهاي سنگين بست تا يا زمينهايشان را رها کنند ،يا دادگاه آنها را
مصادره کند .و هنوز اعراب منطقه به انگليسيها اعتماد داشتند و فقط گاهي
که معترض ميشدند ،به لندن ميرفتند و شکايت ميکردند!
با بلند شدن بوي اشغال از عملکرد انگليسيها ،مردم فلسطين و مسلمانان
دلسوز منطقه ،خيلي زود از دولت ها و بزرگانشان مأيوس شدند و مبارزات
پراکنده با اشغالگران شروع شد .سال  1929ميالدي ،يک درگيري خونين بين

از هراره تا تهران ۲۳ -

* اولين نمايندة انگليس براي ادارة فلسطين« ،هربرت ساموئل»
يهودي بود .او امتياز توليد برق فلسطين را با قراردادي به «روتبرگ»
يهودي داد و امتياز استخراج معادن را به شرکت يهودي «پتاس»؛
زبان عِبري را هم در کنار زبان عربي رسميت بخشيد .انگليس بر
زمينها و مزارع فلسطينيها عوارض و مالياتهاي سنگين بست
تا يا زمينهايشــان را رها کنند ،يــا دادگاه آنها را مصادره کند.

چگونه اعتماد به انگلیس
پیروزی را به شکست بدل کرد؟
* بــوي پيــروزي نزديک
شــده بود که بوي خيانت
هم از سوي ديگر بلند شد.
تمام پادشــاهان و رؤساي
دستنشاندة عرب ،به تکاپو
افتادند تا ايــن مجاهدان
خشمگين و مصمم را ساکت
کنند« .ملک سعود» پادشاه
حجا ِز تازه سعوديشــده ،با
لبيکبهتقاضايشرافتمندانة
آمريــکا و انگليــس ،به
فلســطينيها تلگراف زد:
به حسن نيت دوست خود،
انگلستان ،اطمينان داشته و
به قولي که در خصوص اجراي
عدالت در فلســطين داده
اســت ،اعتماد کامل داريم.

«آرتــور بالفور» وزير خارجة انگليس ،دِين خود را به «روچيلد» يهودي و صهيونيســت ادا کرد و در نامهای نوشــت«:لرد
روچيلد عزيزم .راســتي خوشــوقت و مشــعوفم که به نام دولت شاهنشــاهي بريتانيا ،با کمال صراحت ،وعدة ذيل را به
شــما ابالغ ميکنم .اين وعده ،عطف به درخواســت جمعيت يهودي صهيونيست اســت که به اين وزارتخانه رسيد و با آن
موافقت شــده است .دولت شاهنشــاهي انگلســتان ،نظر لطف مخصوص به تشــکيل کانون ملي يهود در فلسطين دارد

«لرد روچيلد عزيزم.
راستي خوشوقت و مشعوفم که به نام دولت شاهنشاهي بريتانيا ،با کمال
صراحت ،وعدة ذيل را به شما ابالغ ميکنم .اين وعده ،عطف به درخواست
جمعيت يهودي صهيونيست است که به اين وزارتخانه رسيد و با آن موافقت
شده است .دولت شاهنشاهي انگلستان ،نظر لطف مخصوص به تشکيل کانون
ملي يهود در فلسطين دارد و در آيندة نزديک ،نهايت سعي و کوشش در راه
رسيدن به اين هدف و تسهيل وسايل آن مبذول خواهد شد .اين هم به طو ِر
وضوح معلوم باشد ،نبايد امتيازات سياست يهودي به ساير اقوام ضرري آورد».
و همه ميدانستند که اين جملة آخر فرمايشي است.
اعالمية بالفور مربوط به سال  1917ميالدي بود .قيوميت انگليس بر
فلسطين ،بهصورت رسمي از سال 1922( 1304م) آغاز شد ،گرچه از دو سال
قبل از آن اجرا شده بود .در اين بين ،يهوديها خود را براي تصاحب فلسطين
آماده ميکردند؛ آژانس بينالمللي يهوديان ،براي مهاجرت و اسکان يهوديان
تشکيل شد و «صندوق تأسيس حکومت صهيونيستي در فلسطين» تشکيل
شد .از طرفي هم درگيريهاي صهيونيست هاي ساکن فلسطين ،که کمکم زياد
ميشدند ،با مسلمانان شروع شده بود.
اولين نمايندة انگليس براي ادارة فلسطين« ،هربرت ساموئل» يهودي بود.

مسلمانان و يهوديان افراطي پيش آمد .ديوار بُراق ،مکان مقدسي که پيامبر
از آنجا معراج آسماني شان را آغاز کرده بودند ،به تصاحب يهوديها درآمده
و نامش را ديوار ندبه گذاشتند .قيام براق اولين حرکت منسجم مردمي براي
پس گرفتن اين مکان مقدس بود .بعد از اين قيام ،اعتصابهاي سراسريِ
فلسطينيها و بايکوت کامل يهوديان آغاز شد که تن انگليسيها را لرزاند.
آنها هم هرچه توانستند بر مردم فشار اقتصادي آوردند تا هر روز فلسطينيها
فقيرتر و يهوديهاي مهاجر غنيتر شوند.
َ
ِ
بعد از قيام براق ،حرکت بيدارگرانة «شيخ ع ّزالدين ق ّسام» به مبارزات روح
تازهاي دميد .شيخ اهل سوريه بود و درسخواندة االزهر مصر .تا آخ ِر ماجرا را
خوانده بود؛ به فلسطين رفت ،جوانان مسلمان را جمع کرد و مبارزة مسلحانه
عليه انگليسيها شروع شد .تنها بودند و بدون حامي ،اما ايمانشان ،انگليسيها
را به سختي انداخت.
سال 1935( 1314م) ،شيخ عزالدين پس از چند روز محاصره و درگيري،
شهيد شد و راه پيروزي نهايي را نشان داد .شهادت عزالدين قسام مردم را بيدار
جان دوباره گرفت و فلسطين ،در حالت تعطيلي
کرد؛ اعتصابات و مبارزات ِ
کامل فرو رفت.
گروههاي مبارز مختلف ،در کرانة باختري ،در شهر نابلس دور هم جمع

آگهی دعوت سهامداران شرکت البراتوار
داروسازی ارس بازار سهامی خاص ثبت شده
به شماره  897آمل و شناسه ملی 10760138551
جهت تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده

آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت دوم)

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت البراتور داروســازی ارس
بازار ســهامی خاص ثبت شــده به شــماره  897آمل و شناسه ملی
 10760138551دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
شــرکت که در ســاعت  10صبح  1396/7/3به آدرس آمل -خیابان
هراز -نرســیده بــه امامزاده عبداهلل -شــهرک صنعتی -کد پســتی
 4616159453تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوقالعاده:
 -1تصمیمات راجع به اصالح اساسنامه

هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پالک  5821واقع در بخش یک بهبهان
بعمل نیامده و برابر سند رسمی/قولنامه عادی یک قسمت مفروزی به آقای
هادی نخبه فرزند فضلاله انتقال داده شده که باستناد ماده  13قانون تعیین
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و آییننامه مذکور ،تحدید
حدود اختصاصی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  191/64متر مربع در
قسمتی از پالک فوق در تاریخ  96/7/12راس ساعت  8صبح بعمل خواهد
آمــد .لــذا از مالکین مجاور و متقاضی دعوت میشــود تا در وقت مقرر در
محل حضور بهمرســانند .عدم حضور مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید
حدود نخواهد شــد .اعتراض معترضین بر حدود و حقــوق ارتفاقی پس از
تنظیم صورتمجلس تحدیدی میبایست توسط معترضین ظرف یک ماه از
تاریخ تســلیم به واحد ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی
تاریخ انتشار96/6/22 :
صورت پذیرد.
 8/385م الف

کاظمی  -رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان مســکونی بمساحت 164/12
مترمربع واقع در قطعه اول تفکیکی پالک  3147فرعی مجزی شــده از  1076فرعی از 38
اصلی بخش  5قزوین به موجب تقســیمنامه شماره  10251مورخ  83/3/25دفترخانه 40
قزوین ذیل ثبت  53381صفحه  199دفتر  220به نام فاطمه رضاپور لشــکامی صادر شده
اســت نامبرده طی وارد شماره  96/6/4 -113/96/8205با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود
مدعی شــده که ســند مذکور مفقود گردیده است و با این سند معامله انجام نگرفته و ثبت
دفتر امالک موید این ادعا میباشــد و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده که
مراتب به اســتناد ماده  120آئیننامه اصالحی قانون ثبت اعالم میگردد تا هر کس بنحوی
از انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت یا معامالتی بنفع او شده و یا مدعی وجود سند در
نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض
خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف مدت مقرر
اعتراض به این اداره نرســد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد و آگهی در یک
تاریخ انتشار96/6/22 :
نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.

علی شهسواری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  2قزوین

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت خانم لیال فکری شرامین فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شــده به کالســه  9609984277300346از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضاقلــی ا حمدی گاوگانی به شش  64و ش ملی
 1699482780صادره از آذرشــهر به سال  96/6/6در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حبیب احمدی به ش.ش  147و ش ملی  1279899941صادره از آذرشــهر بعنوان پســر
متوفی.
 -2اکرم احمدی گاوگانی به ش.ش  73و ش ملی  1699542392صادره از آذرشــهر بعنوان
دختر متوفی.
 -3لیال فکری شــرامین به ش.ش  3210و ش ملی  1698840721صادره از آذرشهر بعنوان
همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت
یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف واحد سه آذرشهر
جواد پورعلیاکبر

شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا (سهامی خاص) در حال تصفیه ثبت شده به شماره 8512
و شناسه ملی 10100365541
در اجرای مفاد ماده  225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و
حقوقی که ادعایی نسبت به این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج
اولین آگهی با در دســت داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی  -خیابان نلسون ماندال (آفریقا)
بعد از میرداماد نبش یزدانپناه پالک  1کد پستی  1968874914مراجعه فرمایند بدیهی است
پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمیشود.

مدیر تصفیه  -محمدحسن آقایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آقای حجتاله صادقی نیارکی فرزند فتحاله شــما حســب کیفرخواست صادره از دادسرای تنکابن در پرونده
 960374کالســه شعبه  103کیفری  2دادگاه تنکابن به اتهام تهدید و توهین تحت تعقیب کیفری میباشد
لذا به لحاظ مجهولالمکان بودنتان وقت رســیدگی روز چهارشــنبه مورخه  96/7/19ساعت  9:30صبح به
شما ابالغ میگردد تا در جلسه رسیدگی شرکت نموده و از خود دفاع نمایید درغیر این صورت دادگاه غیابی
رسیدگی مینماید و رای مقتضی صادر خواهد کرد.
شعبه  103دادگاه جزایی تنکابن
م الف 431/96
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای صمد نجفیزاده فرزند محمد شــما حسب کیفرخواســت صادره از دادسرای تنکابن در پرونده کالسه
 960387شــعبه  103کیفری  2دادگاه تنکابن به اتهام ســرقت تحت تعقیب کیفری میباشــد لذا به لحاظ
مجهولالمکان بودنتان وقت رســیدگی روز یکشــنبه مورخه  96/7/26ســاعت  8:30صبح به شــما ابالغ
میگردد تا در جلسه رسیدگی شرکت نموده و از خود دفاع نمائید .درغیر این صورت دادگاه غیابی رسیدگی
مینماید و رای مقتضی صادر خواهد کرد.
شعبه  103دادگاه جزایی تنکابن
م الف 432/96

دادنامه

پرونده کالسه  9609981922100058شعبه  103کیفری دو شهر تنکابن ( 103جزایی سابق) تصمیم نهایی
شماره 9609971920900540
شــاکی :آقای حســین پیرا فرزند اسفندیار به نشــانی مازندران  -تنکابن  -ســلیمانآباد  -بازار دورمیدان
خدمات کامپیوتر نوین
متهم :آقای مهدی ایقانی به نشانی مازندران  -تنکابن
اتهامها -1 :ضرب و جرح عمدی  -2توهین به اشخاص عادی  -3تهدید
رای دادگاه :درخصوص اتهام مهدی ایقانی  -اهل و ساکن تنکابن  -فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب
و جرح عمدی و تهدید نفســانی و توهین دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواســت صادره از دادســرا و شکایت
شــاکی خصوصی و گواهی پزشــکی قانونی و شهادت شــهود و متواری بودن متهم با مواد  448و  549و
 452و  462و بنــد الف مــاده  488و  709و  449و  559و ماده  608و  669تعزیرات و مواد  131و  134و
بند  6ماده  19قانون مجازات اســامی مشارالیه را به پرداخت یک صدم دیه کامله بابت حارصه سمت چپ
صورت و دو دهم درصد دیه کامله بابت تورم سمت چپ صورت در حق شاکی و پرداخت  1/000/000ریال
جزای نقدی در حق صندوق دولت و  74ضربه شالق تعزیری بابت بزه تهدید با رعایت قاعده مجازات اشد
محکوم مینماید .رای صادره حضوری ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر در محاکم
تجدیدنظر استان خواهد بود.
رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو تنکابن  -عبداله اقبالی
م الف 433/96

دادنامه

پرونده کالسه  9309981922001123شعبه  103کیفری دو شهر تنکابن ( 103جزایی سابق) تصمیم نهایی
شماره 9609971920900543
شــکایت -1 :آقای مهران جعفریان  -2آقای محسن جعفریان همگی به نشانی شهرستان تنکابن شیرود -
روبهروی واچک  -نمایندگی تویوتا
متهم :آقای ابوالفضل ذبیحی به نشانی شهرستان رامسر
اتهامها -1 :ضرب و جرح عمدی  -2توهین به اشخاص عادی  -3تخریب  -4تهدید
رای دادگاه :درخصوص اتهام ابوالفضل ذبیحی  -اهل و ســاکن تهران  -فاقد ســابقه کیفری دائر به ایراد
ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به مهران و محسن جعفریان دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره
از دادسرا و شکایت شکات خصوصی و گواهیهای پزشکی قانونی و شهادت شهود و متواری بودن متهم بزه
انتسابی را محرز و مسلم دانسته با انطباق عمل ارتکابی متهم با مواد  448و  5949و  452و  462و بند الف
ماده  488و  714و  449و  559و  710قانون مجازات اسالمی با ماده  608تعزیرات و بند  6ماده  19قانون
مجازات اسالمی مشارالیه را به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت ارش  2خراش گردن و سه دهم درصد دیه
کامله بابت ارش تورم انگشت سوم دست راست در حق محسن جعفریان و پرداخت دو دهم درصد دیه کامله
بابت ارش تورم ســمت چپ صورت و ســه دینار بابت کبودی مخاط سمت چپ داخل دهان در حق مهران
جعفریــان و پرداخت  1/000/000ریال جزای نقدی بابت توهیــن در حق صندوق دولت محکوم مینماید
رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود.

رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو تنکابن  -عبداله اقبالی
م الف 434/96

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139660326006000714مورخه  1396/5/2هیئت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا بیات
بابلقانی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  1107صادره از تهران در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه باغ انگوری به مساحت  31238/55مترمربع قسمتی از پالک 61
اصلی واقع در روستای بابلقانی بخش  5مالیر خریداری از مالک رسمی آقای حبیباله
کرمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/6/22 :
محمدرضا امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

مالف 1542

شدند و خواستههايشان را اعالم کردند:
1ـ توقف کامل مهاجرت يهوديان به فلسطين
2ـ ممنوعيت انتقال امالک اعراب به يهوديان
3ـ تشکيل دولت پارلماني مستقل ملي در فلسطين
قرار شد اعتصابات تا رسيدن به اهداف ،ادامه پيدا کند .عالوه بر آن،
مردم قوانين را رعايت نکنند ،ماليات ندهند و ...انگليسيها که سر لج
افتاده بودند ،مجوز مهاجرت گروه جديدي از يهوديان به فلسطين را براي
نيمة دوم سال صادر کردند .مردم به شهرکهاي نوساختة يهوديها حمله
کردند .درگيريهاي خونين ،شدت گرفت .هم زمان تبعيد گروهي و اجباري

فلسطينيها به خارج هم آغاز شد .هر کس تبعيد ميشد ،زمين و خانهاش
هم بهنفع يهوديها مصادره ميشد .نوبت به اعدامهاي گسترده هم رسيد .از
طرفي ،نيروهاي کمکي انگليسي از مصر و جاهاي ديگر به کمک ميآمدند؛ و
از طرف ديگر هم ،سيل مسلمانان مصر و سوريه و اردن و عراق ،براي جهاد وارد
فلسطين ميشدند .اوضاع هر روز براي اشغالگران سختتر ميشد.
بوي پيروزي نزديک شده بود که بوي خيانت هم از سوي ديگر بلند شد.
تمام پادشاهان و رؤساي دستنشاندة عرب ،به تکاپو افتادند تا اين مجاهدان
خشمگين و مصمم را ساکت کنند« .ملک سعود» پادشاه حجا ِز تازه سعوديشده،
با لبيک به تقاضاي شرافتمندانة آمريکا و انگليس ،به فلسطينيها تلگراف زد:
«به فرزندان ما ،اعراب فلسطيني.
اوضاع جاري فلسطين ،ما را بهشدت ناراحت کرده است .ما پادشاهان عرب،
شما را بهمنظور جلوگيري از خونريزي بيشتر ،به آرامش دعوت ميکنيم .به
حسن نيت دوست خود ،انگلستان ،اطمينان داشته و به قولي که در خصوص
اجراي عدالت در فلسطين داده است ،اعتماد کامل داريم .اطمينان داشته
باشيد که از سعي و کوشش پيگير در راه مساعدت شما دريغ نخواهيم کرد».
اوضاع مدتي آرام شد و آتش به زير خاکستر رفت .انگليسيها فکر کردند
با شرايط بهوجودآمده ،ميتوان گا ِم اصلي را برداشت .سال 1937( 1316م)
پيشنهاد دادند که فلسطين به دو منطقة يهودي و عرب تقسيم شود .اتحادية
ملل متحد هم با آن موافقت کرد .جمعيت نگهبانان فلسطين ،با نمايندگاني
از مصر ،عراق ،لبنان ،اردن و سوريه ،در دمشق دور هم جمع شدند و اعالم
کردند :حتي انديشيدن به تقسيم فلسطين غلط است و انگلستان هم بايد
حکومت فلسطين را به مردم آن واگذار کند .در پي اين جلسه ،نيروهاي
انگليسي و صهيونيست به سران مبارز فلسطيني حمله ،و تمام شوراها
وکميتههاي فلسطيني را منحل کردند .اعتصابات سراسري دوباره شروع شد و
مبارزات مسلحانه آن قدر شدت گرفت که باالخره در همان سال ،انگليسيها
طرح تقسيم فلسطين را پس گرفتند .انگليس تصميم گرفت حس انقالبي
فلسطينيها را کام ًال خاموش ،و دوباره ،کمکم زمينهها را آماده کند .براي
همين «کتاب سفيد» را منتشر کرد که در آن آمده بود« :فلسطين نه بهصورت
دولتي عربي درآيد و نه به شکل يهودي .و در صورت ايجاد يک دولت متحد از
اعراب و يهوديان ،بايد جمعيت يهود ،يک سو ِم جمعيت عرب نگه داشته شود».
انگليسيها اهل صبر و حوصله بودند و براي رسيدن به مطامعشان ،دهها
سال برنامهريزي و زمينهچيني ميکردند .اما صهيونيستها اهل صبر نبودند و
از کتاب سفيد خشمگين شدند .هرچه بود اين درگيريها طول نکشيد ،چون
سه ماه بعد از چاپ کتاب سفيد ،جنگ جهاني دوم شروع شد .اين بار به طو ِر
متوسط ،هر سال از جنگ به اندازة کل جنگ اول کشته بهبارآورد .يعني طي
شش سال ،بيش از شصت ميليون نفر کشته شدند؛ برخي در ميدان جنگ،
که کل اروپا و شمال آفريقا و قسمت زيادي از آسيا را گرفته بود ،برخي در
بمبارانها ،و برخي نيز از گرسنگي و در اثر قحطي ناشي از جنگ .به هر نحو
بيش از شصت ميليون نفر جان دادند.

دادنامه

پرونده کالسه  9509983869200340شــعبه  2دادگاه خانواده شهرستان
شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9609973869200075
خواهان :آقای سیدحســین میراحمدی باباحیدری فرزند ســیدعلیاصغر با
وکالت آقای علی رضائیپور فرزند خداکرم به نشــانی استان چهارمحال و
بختیاری -شهرستان شهرکرد -شهرکرد -خیابان سعدی -جنب کالنتری
 -11نبش کوچه 45
خوانده :خانم منیژه اســدی فرزند محمدجواد به نشــانی شهرکرد چهارراه
دامپزشکی -ساختمان پرویز دفتر وکالت آقای مجتبی نادری
خواسته :الزام به تمکین

* رأی دادگاه*

درخصــوص دعوی آقــای سیدحســین میراحمــدی باباحیــدری فرزند
سیدعلیاصغر با وکالت آقای علی رضائیپور فرزند خداکرم به طرفیت خانم
منیژه اســدی فرزند محمدجواد به خواســته الزام به تمکین ،بدین شرح که
خواهان اجما ًال اظهار داشــته همســرش بدون عذر موجه به مدت  3سال
اســت منزل مشــترک را رها نموده و با مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه
حاضر به تمکین و ادامه زندگی مشترک نمیباشد .دادگاه با عنایت به جمیع
محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه مربوطه وجود علقه
زوجیت دائم بین طرفین را محرز و مســلم دانسته در مورد خواسته نظر به
اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرســی به وی در دادگاه حاضر نشده و
الیحهای ارسال ننموده و در نتیجه دفاعی از خود به عمل نیاورده و بنابراین
دلیلی که عدم تمکین وی از شــوهرش را توجیه نماید به نظر نرسیده و با
توجه به نظر قاضی محترم مشــاور مســتنداً به مواد  1102و  1114قانون
مدنــی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف زناشــویی محکوم
مینمایــد .رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.

ابراهیم صالحی
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرکرد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139660326006000711مورخه  1396/5/2هیئت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی بیات بابلقانی فرزند علیپاشا به
شماره شناســنامه  767صادره از مالیر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ انگوری
به مســاحت  31238/55مترمربع قسمتی از پالک  61اصلی واقع در روستای بابلقانی بخش 5
مالیر خریداری از مالک رســمی آقای حبیباله کرمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/6/22 :
مالف1544

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی افراز

نظر به اینکه آقای ایپکعلی اســدی فرزند الهیار با ارائه سند مالکیت مشاعی پالک
 55فرعی از  242اصلی بخش بهار همدان واقع در روستای سردارآباد به مقدار 57/6
شعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی ،تقاضای افراز ملک
مذکور را نموده اســت و ادارات ذیربط نیــز موافقت خود را با افراز ملک فوق اعالم
نمودهاند .در اجرای ماده  17آئیننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا و طبق ماده 3
و  5آئیننامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی
پالک فوقالذکر که خود را ذیحق میدانند دعوت میشــود چنانچه اعتراضی نسبت
به تصرفات نامبرده دارند در تاریخ  1396/7/16روز یکشنبه ساعت  10:00صبح که
عملیات افراز انجام میپذیرد در محل حاضر و مراتب را اعالم نمایند.
بدیهی اســت که عدم حضور مالکین مشــاعی مانع از عملیات افراز نخواهد شد .در
صورتی که نیاز به ابالغ آگهی باشــد فقط یک نوبت که مدت آن  10روز اســت در
همین روزنامه منتشر خواهد شد.

قدیر یوسفینیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ
م الف 312

ر ّد خون ۱۰ -

خیال خام صهیونیستها در ورشو
تشکیل امپراطوری اسرائیل!
در اگوســت .1929م ،در پــاى
ديوار ندبه درگيرى شــديد بين عد ه
زيادى از اعضاى مســلح ســازمان
بتار با مسلمانان روى داد ،كه منجر
به تظاهــرات و زد و خوردهايى در
روزهاى بعد شــد .در نهايت ،تعداد
زيادى از مسلمانان و صهيونيستها
كشته و زخمى شدند.
اگرچه سازمان بتار در اساسنام ه
خــود ذكر كــرده بود كــه فعاليت
عمدهاش بر پاي ه مسائل نظامى است؛
ولى در مواقع الزم به فعاليت سياسى
نيز مىپرداخت .از آن موارد مىتوان
كمك به ژابوتنســكى در رســيدن
به برخــى از اهدافــش در رابطه با
تشكيالت تجديدنظرطلبان را نام برد.
ژابوتنسكى كه رهبرى سازمان
تجديدنظرطلبان را به عهده داشت،
طرفدار سياست تشكيل دولت يهود
در فلسطين بود .ولى سازمان جهانى
صهيونيســم بر خالف او ،از سياست
گامبهگام پيروى مىكرد ،و از اين نظر
با او همســويى نداشت .در اين مورد
وقتى ژابوتنســكى ديد تالشهايش
به جايى نرسيد ،ضمن ابراز انزجار از
مقامات سازمان ،عضويت خود در آن
را لغو كرد ،و از همفكران و هوادارانش
نيز خواســت اين كار را انجام دهند.
ولى عد ه زيادى از هوادارانش از انجام

تجديدنظرطلبان را از كسانى كه مخالف
ترك سازمان جهانى صهيونيسم هستند
پاكســازى كند .به دنبال اين تصميم،
بدون مقدمه اعالم كرد كه اعضاى هيأت
اجرايى سازمان تجديدنظرطلبان را بر
كنار كرده است ،و اعضاى سازمان بايد

* در  11ســپتامبر .1938م ،كنفرانس ســازمان بتــار دوباره در ورشــو برگزار
شــد .در آن زمان مناخيم بگين  25ســال داشــت ،و با ســخنرانىهاى مكرر و
مهيــج خود در طــول كنفرانس ،اعضاى شــركتكننده در كنفرانــس را برضد
تهديدهــاى آلمان تحريك مىكــرد .در نتيجه ،ج ّوى به وجــود آورد كه اعضاى
ســازمان بتار خواســتار تصرف ســرزمين فلســطين در اســرع وقت شدند.
ترويج ايدئولوژى فاشيســتى ،با شــعار جنگ يا مرگ در لهســتان تشكيل شد.
طى يك رأىگيرى ،مخالفت يا موافقت
خود را با اين عمل اعالم كنند.
«رأىگيــرى در آوريل .1933م
انجام شــد ،و نتيج ه آن ،در حالى كه
انتظارش نمىرفت ،به نفع ژابوتنسكى
تمام شــد .در ايــن رأىگيرى 93/8
درصــد به انجام ايــن كار رأى مثبت
دادند ،و تنها  1/6درصد با آن مخالفت
كردند».
طبق اظهاراتى كه در اين باره شده،
اعضاى ســازمان بتار را مىتوان عامل
اساســى كســب موفقيت ژابوتنسكى
در اين كار به حســاب آورد .مردخاى
كاتس ( ،)Mordechai Katzيكى از عناصر
مهم سازمان بتار علت حمايت از او را

*اهداف و برنامههاى سازمان بتار در جريان اولين
كنفرانس آن ،از ســوى ژابوتنسكى به اين ترتيب
اعالم شد .1 :تشــكيل امپراطورى اسرائيل در دو
طرف رود اردن .2 .لژيونيســم (تشكيل گروههاى
نظامــى داوطلب) .3 .انضباط شــديد.4 .تحكيم
منزلت قوم يهود .5 .بسيج قوا.
اين عمل خــوددارى كردند؛ زيرا
معتقد بودند چنين كارى ســبب
تضعيف سازمان جهانى صهيونيسم
مىشود.
ژابوتنســكى ،به دنبــال اين
تجديدنظر در افكار و اعمال خود،
و همچنيــن بحــث و مجادله با
هوادارانــش ،هنگامــى كه موفق
به جلب نظر آنان نشــد ،تصميم
گرفــت تشــكيالت و ســازمان

به اين صورت بيــان كرد كه :چون او
رهبرى يك انقالب سودمند در جنبش
صهيونيســم را به عهده داشت ،و براى
رهبرى انقالب بايد جنب ه تقدس قايل
شد؛ دستورات ژابوتنسكى را چه درست
و چه غلط بايد اجرا كرد.
يكــى ديگر از اقدامات سياســى
سازمان بتار ،عبارت بود از راهپيمايى
در خيابانهــاى شــهر تلآويو ،براى
نشان دادن مخالفت سازمان با اتحادي ه

آگهی مزایده نوبت دوم

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم به موجب پرونده اجرائی کالســه  951914آقای امیرمصطفایی فرزند
محمود محکوم اســت به پرداخت و تحویل  200قطعه ســکه تمام بهار آزادی در حق خانم شــوبو فرزامی و
همچنین پرداخت مبلغ  105000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور
توسط محکوم علیه سهماالرث آقای امیرمصطفایی از پالک ثبتی  1فرعی از  1937اصلی بخش  3تحت ثبت
 1004که ارزش سهماالرث آقای امیر مصطفایی به نظر کارشناس به مبلغ  2397500000ریال قیمتگذاری
گردیده در روز دوشــنبه مورخ  1396/7/3از ســاعت  9الی  10و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختالف
واقع در میدان آزادی ســنندج با حضور نماینده محترم دادسرا عمومی و انقالب سنندج و دادورز محترم اجرای
احکام شــوراها به مزایده گذاشته میشود طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای
احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشــنهادات خود را کتب ًا در روز مزایده تســلیم نمایند .برنده
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را اعالم و پرداخت نماید و بالفاصله مبلغ  ٪10از قیمت پیشنهادی
به حساب سپرده دادگستری واریز نمایید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشنهادی
را به حســاب دادگستری فراهم نمایید بدیهی اســت وفق ماده  139قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج خیابان اکباتان روبهروی اداره آموزش و پرورش کدپستی
6615659193
مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است :طبق نظریه کارشناسی ارزش سهماالرث آقای امیر
مصطفایی  2397500000ضمن ًا یک نسخه از آگهی مزایده در محل ملک الصاق گردد.

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصر وراثت

فاطمه عرب دارای شناســنامه کدملی  4600134575به شــرح دادخواست به
شماره کالسه  960241از این شورا برابر درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان مهدی عرب به شمارهشناســنامه  157در
تاریخ  96/5/4اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر اســت به  -1فاطمه عرب فرزند مهدی تت  1380و شش
 4600134575صادره از گرمســار -دختــر -2 ،فاطمه ناظریه فرزند عبدالعلی
تت  1326شم  4561636799صادره از سمنان -مادر  -3محمد عرب فرزند
حسن تت  1315شس  1249و شم  4568848052صادره از سمنان -پدر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ،از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد .و اال گواهی صادر خواهد شد.
504مالف

رئیس شورای حل اختلخاف شعبه اول
شهرستان گرمسار

آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله به اطالع آقای سعید محتشم به شمارهشناســنامه  502شهر آغاجاری
فرزنــد علی به آدرس بهبهان بلوار امیرکبیر بلوار شــهید بیانــی خیابان  20متری
فیمابین مرکز آموزشی سما و ســالن شهرداری کوچه سوم فرعی دوم سمت چپ
فع ً
ال مجهولالمکان رسانیده میشــود که بانک مهر اقتصاد (سهامیعام) به شماره
ثبت  429709باســتناد به ســند رهنی شــماره  94/6/14-27794دفترخانه 139
بهبهان تقاضــای صدور اجرائیه به مبلــغ  2478090000ریال بابت اصل بدهی و
مبلغ  427046195ریال بابت خســارت تأخیر تأدیه که تا تاریخ  95/12/22محاسبه
گردیــده و روزانه مبلغ  24442ریــال جریمه روزانه به آن اضافــه میگردد ضمن ًا
خســارت تأخیر روزانه تا روز وصول طلب معادل  30درصد میباشــد علیه شــما و
آقای محمدعلی جعفری به عنوان راهــن و بدهکار پرونده نموده چون آدرس متن
ســند موافق با واقع نبوده لذا حسب درخواســت بانک بستانکار مراتب جهت اطالع
شــما و برابر ماده  18آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء برای یک نوبت
در روزنامه منتشــر و پس از سپری شــدن ده روز از تاریخ انتشار اجرائیه ابالغ شده
محسوب و عملیات اجرائی علیه شما شروع خواهد شد.
 8/390م/الف

كارگرى (هیستادروت) اين كار در سال
.1933م از ســوى اعضاى سازمان بتار
صورت گرفت .زيــرا تجديدنظرطلبان
با اهداف و اقدامات هستادروت مخالف
بودند.
در  11سپتامبر .1938م ،كنفرانس

نظامى داوطلب).
 .3انضباط شديد.
 .4تحكيم منزلت قوم يهود.
 .5بسيج قوا.
 .6زبان عبرى.
 .7مونيسم.

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای اسدمهرجو با وکالت شماره  15625مورخ  93/7/9دفتر  68سنندج از طرف آقای
امجد گویلی کیالنه و ایشــان نیز با وکالت از طــرف آقای کامران جاللیان و با تقدیم
برگ استشــهادیه مدعی هستند ســند مالکیت ششدانگ پالک  6461فرعی از 6458
فرعــی از  600و  612فرعــی از  46الی  48و  50الی  52و  59و  60فرعی از  1اصلی
واقع در بخش ده ســنندج به نام آقای مظفر نصرتی صادر و تســلیم سپس تماما برابر
سند قطعی شــماره  162971مورخ  92/8/19دفتر  4سنندج به آقای کامران جاللیان
انتقال گردیده است و اصل سند برابر سند رهنی شماره  133656مورخ  85/7/10دفتر
 4ســنندج و مازاد آن نیز برابر سند رهنی  133658مورخ  85/7/10دفتر  4سنندج در
رهن بانک مســکن قرار دارد ،به علت سهلانگاری مفقود و از بین رفته و از این اداره
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نمودهاند لذا مراتب در اجرای ماده  120آئیننامه
اصالحی قانون ثبت مصوب  1380/11/14در یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام
معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده
روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت
المثنی صادر خواهد شد.

جالل شجاعی -رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

ســازمان بتار دوباره در ورشــو برگزار
شــد .در آن زمــان مناخيم بگين 25
سال داشت ،و با سخنرانىهاى مكرر و
مهيج خود در طول كنفرانس ،اعضاى
شــركتكننده در كنفرانس را برضد
تهديدهاى آلمان تحريك مىكرد .در
نتيجه ،ج ّوى به وجود آورد كه اعضاى
سازمان بتار خواستار تصرف سرزمين
فلسطين در اسرع وقت شدند.
بگين همچنين از اعضاى سازمان
خواست كه ســوگند سازمانى خود را
تغيير داده ،و به جاى ســوگند قبلى،
يعنى :من فقط براى دفاع ،اســلحه به
دست مىگيرم ،بگويند :من اسلحه به
دست مىگيرم تا هم از قوم خود دفاع
كنم ،و هم وطنم را به پيروزى برسانم.
اين مســأله سبب شد كه مشاجرهاى
بيــن بگيــن و ژابوتنســكى رخ دهد
ولى علىرغــم آن ،اعضاى بتار اصالح
ســوگند را پذيرفتند ،و آن را تصويب
كردند .اهداف و برنامههاى ســازمان
بتــار در جريان اولين كنفرانس آن ،از
سوى ژابوتنسكى به اين ترتيب اعالم
شد:
 .1تشكيل امپراطورى اسرائيل در
دو طرف رود اردن.
 .2لژيونيســم (تشكيل گروههاى

سازمان ل ِحى
پس از مرگ ژابوتنســكى ،پدر
روحى و فكــرى ســازمان ايرگون
(ســازمان نظامى -قومى إتســل)؛
در ســال .1940م ابراهام اشترن از
سازمان فوق منشعب شد ،تا گروهى
كه نام خود را ل ِحى حيروت ا ِسرائيل،
(مبارزه براى آزادى اسرائيل) گذاشته
و بــه اختصار ل ِحــى ( )Lehiخوانده
مىشود را تأسيس كند.
البتــه اين گروه بيشــتر به نام
مؤسس خود اشــترن معروف شده
است .علت انشعاب آن را نيز سياست
مسالمتآميز ايرگون در قبال نيروهاى
قيموميت انگليس ،كه ژابوتنسكى قبل
از مرگش به آن توصيه كرده بود ،ذكر
كردهاند .سياست لحى در موارد زير
خالصه مىشود:
«دعــوت براى تشــكيل ارتش
يهودى مستقل ،و ايجاد كميت ه ملى
شبيه حكومت موقت در زمان جنگ.
همچنين ارايهى طرح مناسب براى
مهاجــرت داوطلبانــهى يهوديان به
فلسطين .و اعالم هدف صهيونيستها،
كه تشكيل دولت يهودى در دو سوى
كرانههاى رود اردن است؛ و تشكيل
نمايندگى واحد در كنفرانس صلح».

صفحه پاورقی

روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه منتشر میشود

تلفنResearch@kayhan.ir ۳۵۲۰۲۱۱۳ :
آگهی ابطال

اطالعیه شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجرد بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت
تعاونی ســهام عدالت شهرســتان بروجرد میرســاند مجامع عمومی فوقالعاده و عادی به طور
فوقالعــاده مرحله اول که در مورخه  96/6/13برگزار گردید با موضوع انتخاب نمایندگان اعضاء
بدلیل مداخله برخی عوامل و ایجاد تنش در مراحل برگزاری مجمع که موجبات نقض در برگزاری
گردیده بود بدون شمارش آراء مأخوذه و تنظیم صورتجلسه و امضاء آن توسط مقام برگزار کننده
ابطال و کنلمیکن گردید و متعاقبا آگهی دعوت مجدد مجامع فوق منتشر خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
سهام عدالت بروجرد

شماره ابالغنامه9610106110402545 :
شماره پرونده96099861104001۹6 :
شماره بایگانی شعبه960169 :

آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای مرتضــی حیدری فرزند
غالمحســین خواهان آقای حیدر عباسزاده فرزند رئیسعلی دادخواســتی به طرفیت
خوانده آقای مرتضی حیدری فرزند غالمحســین به خواسته اعســار از پرداخت هزینه
دادرسی ،مطالبه وجه  5فقره سفته ،خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609986110400166شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/7/29ساعت  9:30تعیین که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشا ر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.

منشی شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز -احمدپور

استان خوزستان -شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول نیوساید -مجتمع قضایی
شهید تندگویان (انرژی)

دادنامه

پرونده کالســه  9609985510400046شــعبه  11شــورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان
زاهدان تصمیم نهایی شماره
خواهان :آقای هادی نادرینیا فرزند علی به نشــانی سیســتان و بلوچستان -زاهدان -بلوار انقالب 48
کوچه شهید میرشکاری  13سمت چپ درب چهارم
خوانده :آقای محمدحسین نیکپی سالکده فرزند حکیمعلی به نشانی مجهولالمکان
خواســته :مطالبه وجه ســفته به شمارههای ( 165862ســری/الف) و ( 165863سری/الف) و 165864
(سری /الف) مورخ  95/11/20به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینههای دادرسی و خسارت تاخیر تادیه

رأی شورا

در خصوص دعوی آقای هادی نادرینیا فرزند علی بطرفیت آقای محمدحســین نیکپی سالکده فرزند حکیم
علــی به خواســته مطالبه مبلغ  25/000/000ریال (دومیلیون و پانصدهزار تومان) بابت ســه فقره ســفته به
شــمارههای  165862سری /الف و  165863ســری/الف و  165864سری/الف همگی مورخه 1395/11/20
خزانهداری کل به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه شــورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و
مالحظه فتوکپی مصدق ســفتهها و اظهارات خواهان بدین توضیح دعوی بشــرح دادخواســت تقدیمی بابت
نصب و راهاندازی دوربین مداربســته از آقای محمدحسین نیکپی سالکده مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان
طلبکارم که ایشان بابت بدهی خود مبادرت به صدور سه فقره سفته نموده و با وصف مراجعه مکرر از پرداخت
آن امتناع تقاضای محکومیت وی را دارد نظر به اینکه خوانده با وصف دعوت از طریق نشــر آگهی در جلســه
رسیدگی حاضر نشده و ایراد و تکذیبی نسبت به خواسته خواهان به عمل نیاورده است و با عنایت به اظهارات
شــهود ارائه شده از سوی خواهان که موید ادعای وی میباشــد دادخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد
ن دادرســی دادگاههای عمومی و
مــواد  307و  309قانون تجارت و مواد 198و  515و  519و  522قانون آئی 
انقالب در امور مدنی مصوب  1379حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  25/000/000ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1/575/000ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص نرخ
تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میشود از تاریخ تقدیم دادخواست ( )96/2/19لغایت یومالوصول در حق
خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی زاهدان میباشد.

مجید خسروی -قاضی شورای حل اختالف شماره  11زاهدان

نشانی :استان سیستان و بلوچستان -شهرستان زاهدان -خیابان ثاراهلل -جنب مسجد ثاراهلل ،مقابل انبار
کتاب -مجتمع شوراهای حل اختالف شماره  3زاهدان -تلفن و فاکس ۰54-33422632

م الف ۷۲۹

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه9610106110703109 :
شماره پرونده9609986110700228 :
شماره بایگانی شعبه960240 :

خواهان هادی بنوادی و رحمان عطائي اصل به طرفیت خواندگان ســعید
نبهانــی فرزند عبدالرزاق به خواســته اعتراض به عملیــات اجرایی تقدیم
دادگاههــای عمومی اهواز نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  4دادگاه
حقوقی اهواز واقع در اســتان خوزســتان اهواز انتهای عامری اول نیوساید
مجتمع قضایــی تندگویان ارجاع و به کالســه  960240ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن  96/7/5و ساعت  11/5صبح تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست خواهانها و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا
خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه  4دادگاه حقوقی اهواز

