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 اظهارات تازه هند
در مورد خرید نفت از ایران

سخنگوی وزارت خارجه هند اعالم کرد: کشورش 
با توجه به تهدید آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران، 
ه��ر اقدامی که الزم و در جهت منافع دهلی نو باش��د 

را انجام خواهد داد.
راویش کومار گفت: سخنان وی اشتباه نقل شده 
اس��ت و س��فارت ایران هم در این زمینه توضیح داده 
اس��ت. ایران برای هند شریکی مهم در زمینه انرژی و 

خطوط اتصالی است. 
ب��ه تازگ��ی مس��عود رضوانیان راه حق��ی یکی از 
دیپلمات ه��ای جمه��وری اس��المی ای��ران در هند با 
هش��دار به مقام های این کش��ور گفت: اگر هند نفت 
ایران را با کش��ورهایی چون عربستان، روسیه، عراق و 
آمریکا جایگزین کند، خود را از دیگر امتیازهای تهران 

به دهلی نو محروم می کند.  مهر 

انتقاد نماینده ایران از رویکرد غرب 
س��فیر و نماین��ده دائم ای��ران نزد س��ازمان منع 
سالح های شیمیایی از رویکرد غرب در سیاسی کردن 

این سازمان انتقاد کرد.
علیرضا جهانگیری تصمی��م اخیر کنفرانس ویژه 
کشورهای عضو کنوانسیون س��الح های شیمیایی در 
تصویب سازوکار انتساب کاربرد سالح های شیمیایی 
را زمینه ساز شکاف در این سازمان خواند و نسبت به 

نتایج خطرناکی که به دنبال دارد، هشدار داد.
وی از ع��دم تکمیل خلع س��الح کش��تار جمعی 
)ش��یمیایی( آمریکا ابراز تاس��ف کرد و آن را تهدیدی 
ب��رای صلح و امنیت بین المللی خواند. گفتنی اس��ت؛ 
غربی ه��ا همچنان ب��دون چون چرا از سیاس��ت های 

آمریکا پیروی می کنند. باشگاه خبرنگاران

اخبار

اروپایی ها در مبادالت مالی یورو را جایگزین دالر کنند
یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تاکید کرد که 
تی��م مذاکره کننده در ادامه مذاکرات در برجام باید موضوع جایگزینی یورو و یا 

سایر ارزها به جای دالر در مبادالت مالی را مدنظر قرار دهد.
مس��عود گودرزی، با اش��اره به صحبت وزیر خارجه روس��یه مبنی بر توافق 

س��ه کشور اروپایی عضو برجام برای استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفت: 
اروپایی ها باید در بس��ته پیشنهادیشان مشخصا تعیین کنند که می خواهند مبادالت 

مال��ی بر چه اساس��ی پیش رود و اینکه چقدر می توانند نف��ت ما را بخرند، همچنین در 
ادامه راه نقل و انتقاالت مالی بر اساس چه مکانیزم و با چه ارزی انجام می شود.

وی افزود: اروپایی ها باید مکانیزم نقل و انتقال پول و نحوه مبادالت بانکی را تعیین 
کنن��د، چون ما در دوران برجام هم مش��کلی از حیث انتقال پول داش��تیم که با وجود 

گشایش هایی باز هم مشکل وجود داشت. ایسنا

دیدگاه
نگرانی  بی مورد ناتو تاثیری بر برنامه موشکی ایران ندارد

س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکن��ش به بیانیه س��ران نات��و تصریح کر:د 
نگرانی های بی مورد اعضای این سازمان تاثیری بر سیاست جمهوری اسالمی در 

حفظ، توسعه و تقویت توان و برنامه دفاعی موشکی نخواهد داشت.
بهرام قاس��می افزود: تحوالت و مباحث این نشس��ت را دقیقا رصد کردیم؛ 

بویژه رفتارها و فش��ارهای آمریکا بر اعضای این پیمان را دیدیم. متاسفانه به رغم 
آن که بیش��ترین هزینه های نات��و صرف امنیت ایاالت متحده آمریکا می ش��ود، این 

کش��ور طلبکارانه و با ایجاد فشار سعی در تحمیل نظرات و سیاست های خود نسبت به  
دیگر ملت ها، بخصوص کشورهای اروپایی دارد.

وی گفت: جای بسی شگفتی و تامل دارد که برخی در تکرار اتهامات واهی نسبت به 
سیاست های ایران اصرار بیهوده می ورزند. وی اضافه کرد: اما ظاهرا باز در این برهه از زمان 

برخی اعضای ناتو جای آمریکا و ایران را بصورت سفارشی تغییر داده اند.  فارس

سخنگو
ادعای جدید مقام وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا مدعی ش��ده است؛ تنش های اقتصادی 
اخیر در ایران با افزایش فشار مالی آمریکا علیه تهران مرتبط است.

س��یگال پی مندلکر گفت: آمریکا »می خواهد اس��تفاده بس��یار نامناسب از 
درآمد ایران در خاورمیانه« را متوقف کند.

وی ادام��ه داد: »البته ش��ما مردم ای��ران را دیده اید که با ص��دای بلند قیام 
کرده اند، حتی با به خطر انداختن زندگی شان، و در اعتراض به مفاسدی که در داخل 

ایران در حال اتفاق است، فریاد می زنند. و البته حقیقت این است که پول بسیاری برای 
حمایت از اقدامات بد در جای دیگر هزینه شده و در عین حال تمرکز بسیار اندکی روی 

اقتصاد داخلی ایران وجود دارد«.
کارش��کنی های آمریکا در اجرای برج��ام از زمان روی کار آمدن »دونالد ترامپ« به 

عنوان رئیس جمهوری آمریکا شدت گرفت.  تسنیم

دیپلمات

وراث  وكيل  فراهاني  فرمهيني  محمدحسين  آقاي  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
مورخ   224383 شماره  وكالتنامه  با  هنزايي  احمدي  عليرضا  سيد  شادروان 
تحت  كه  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  تهران   96/3/28
تقاضاي  برگ  و  تهران  رسمي1013  اسناد  دفتر   97/3/5 مورخ  شماره3759 
مالكيت ششدانگ يك  فقدان سند  97/3/6 مدعي  07146 مورخ  وارده بشماره 
قطعه زمين به مساحت52/32 مترمربع به شماره8155 فرعي از 7022 اصلي 
در  كه  تهران  بخش2  در  واقع  مرقوم  اصلي  از  فرعي  از شماره1278  مفروز 
 768759 چاپي  شماره78772بشماره  به  ثبت  ذيل  دفتر642    361 صفحه 
باواسطه  است سپس  گرديده  تسليم  و  و سند صادر  ثبت  نوري سليمان  بنام 
سيد  به  161تهران  دفترخانه   48/9/24 مورخ   22161 شماره  سند  برابر  و 
انگاري  سهل  علت  به  وي  سپس  است  گرديده  منتقل  هنزايي  احمدي  عليرضا 
المثني نموده است  سند مالكيت خود را گم و درخواست صدور سند مالكيت 
مي  آگهي  نوبت  يك  در  ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  باستناد  مراتب  لذا 
شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد 
فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف 
اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  منطقه  اين  به  روز  ده  مهلت 
رسيدگي  مورد  تا  نمائيد  دريافت  رسيد  و  تسليم  معامله  سند  يا  مالكيت  سند 
نخواهد  داده  اثر  ترتيب  مالكيت  اصل سند  ارايه  بدون  اعتراض  به  گيرد  قرار 
به صدور سند  نسبت  واخواهي  نرسيدن  و  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  شد 

اقدام خواهد شد.  المثني طبق مقررات  مالكيت 
  13359/م الف                   شهميرزادي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك 

به  محمود  فرزند  بختياري  محمدرضا  آقاي  به  بدينوسيله  اجراييه   ابالغ  آگهي   
انديشه  شهرزيبا  تهران  نشاني  به  تهران  از  صادره  شماره111536  شناسنامه 
جنوبي پالك22 واحد3  ابالغ مي شود بانك دي شعبه قائم مقام فراهاني به استناد 
مبلغ  وصول  جهت   93/8/21 1-9252-121-417-110مورخ  شماره  قرارداد 
و  طلب  اصل  بابت  مبلغ2/300/000/000ريال  بر  مشتمل  ريال   5/252/971/890
بابت خسارت  ريال  مبلغ2/285/971/890  و  بابت سود  مبلغ 667/000/000ريال 
تاريخ تسويه كامل مطالبات طبق  تا  تاريخ  از آن  تاريخ96/6/5 و  تا  تاديه  تاخير 
مقررات عليه شما و متعهدين ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه 
اداره تشكيل شده  اين  به كالسه 139604001012001532/1 در  اجرائي  پرونده 
و در جريان اقدام است.   چون طبق گزارش مورخ 96/10/16 مامور ابالغ اداره 
پست ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي نشاني ميسر نشده لذا  به استناد 
تقاضاي وارده شماره 17906 مورخ95/12/2 وكيل بستانكار و وفق ماده 18 آيين 
نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مفاد اجرائيه فوق الذكر يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت (ده)10 روز 
از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ محسوب مي گردد اقدام به پرداخت 
بدهي خود ننمائيد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.   ضمنا 

اجراييه در تاريخ96/10/16 به محمدرضا فيني ابالغ شده است. 
همتيار  – رسمي  اسناد  اجراي  دوم  اداره  الف                 13357/م     

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين وسيله 
به شركت كاال ماندگار پرديسان به نشانى خ پيروزى، ك قربانى، پ 476 ابالغ مى 
شود كه بانك شهر جهت وصول طلب خود به مبلغ 11/802/819/300 ريال اصل 
و خسارت تا تاريخ 97/1/31 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به 
موجب سند رهنى شماره 13962 تنظيمى دفترخانه شماره 935 تهران عليه شما 
اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9700423 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ 97/2/24 مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند 
فوق شناخته نشده و آدرس فعلى شما نيز براى اين اجرا مشخص نمى باشد لذا 
طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ 
محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننماييد مورد وثيقه مندرج 
در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و 

از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفاء خواهد شد. 
 13348/م الف                             رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى 

به وراث  بدينوسيله  اسناد رسمي  مفاد  اجرا  نامه  آئين  اخطار ماده101    آگهي 
مرحوم علي شيخ مهدي 1-اكبر شيخ مهدي (پدر متوفي) 2-كيارش شيخ مهدي 
تهران  نشاني  به  همگي  متوفي)  (فرزند  مهدي  شيخ  3-كياوش  متوفي)  (فرزند 
 9502170 پرونده  بدهكار  پالك83  تيموري-  كوچه  نظام-  خ خواجه  شريعتي- 
شماره  به  متاليك  سبز    DN6492دليكا ون  سواري  خودرو  ميگردد  ابالغ 
به شماره شاسي LDNL70YH370139975 و شماره   43 انتظامي22-782ت 
در  بستانكار  درخواست  حسب  شما  به  متعلق   4G63S4MSDY3937 موتور 
دادگستري  رسمي  كارشناس  نظريه  طبق  و  باشد  مي  بازداشت  فوق  پرونده 
ارزيابي  ريال)  ميليون  (دويست  200/000/000ريال  مبلغ  به  مورخ97/1/29 
از  روز  پنج  مدت  داريد ظرف  اعتراض  فوق  ارزيابي  به  در صورتيكه  گرديده  
تجديدنظر  كارشناس  دستمزد  بانكي  فيش  ضميمه  به  آگهي  اين  انتشار  تاريخ 
به شماره حساب 0103134800001 به مبلغ2/500/000ريال به دفتر اين اداره 
تسليم بديهي است به اعتراض خارج از موعد يا فاقد فيش كارشناسي ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. 
 13364/م الف                       رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي- علي نژاد

 آگهي فقدان سند مالكيت نظر به اينكه آقاي روح اله اميرحسيني به وكالت از مالك 
به استناد نامه شماره 25086 مورخ 97/2/1 دفترخانه 1053 تهران با تسليم دو 
برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره11687 مورخ 1397/4/3 توسط 
دفترخانه اسناد رسمي شماره1053 حوزه ثبتي تهران و برگ تقاضا به شماره 
وارده 1078012344 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به 
مساحت 56/93 مترمربع به شمره 48952 فرعى از 1 اصلي مفروز و مجزي شده 
از شماره41282 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش12 تهران ذيل ثبت صفحه 
دفتر بشماره چاپي367069 بنام خانم رحيمه خواتون زلفي ثبت و صادر و تسليم 
مالكيت  المثني سند  به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست  گرديده است  
پالك موصوف را نموده است.    لذا مراتب در اجراي ماده120 آئين نامه قانون 
ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي مي شود 
تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند 
انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز  مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد 
رسيدگي قرار گيرد بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه 
دهنده اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر 
داده نمي شود در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني 

سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. 
 13362/م الف        رئيس اداره ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران- غالمرضا غضنفري

 آگهي اخطار ماده 101 آئين نامه اجراي اسناد رسمي بدينوسيله به شركت بازرگاني آورد آهن (تهران ري دو راه مهندس پالك28) بدهكار/راهن پرونده اجرايي كالسه9104444 ابالغ 
ميگردد ملك مورد وثيقه پرونده اجرايي مذكور به : 1-پالك 2 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ6/737/500/000 ريال  2- پالك 51 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/417/900/000  
ريال 3- پالك 53 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/824/000/000  ريال 4- پالك54 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/120/100/000  ريال 5- پالك 55 فرعي از 16 اصلي بخش5 
به مبلغ 7/466/200/000  ريال 6- پالك 56 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/695/000/000  ريال 7- پالك 57 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/899/750/000  ريال 8- پالك 
58 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/962/600/000  ريال 9- پالك 59 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/499/500/000  ريال 10- پالك 60 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
6/724/900/000  ريال 11- پالك 61 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/740/000/000 ريال 12- پالك 62 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/438/000/000  ريال 13- پالك 63 
فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/863/000/000  ريال 14- پالك 64 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 7/406/000/000  ريال 15- پالك 65 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
5/925/000/000 ريال 16- پالك66 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/391/625/000  ريال 17- پالك 67 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/824/050/000 ريال 18- پالك 68 
فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 9/668/000/000  ريال 19- پالك 69 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/216/000/000  ريال 20- پالك 70 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
9/919/900/000  ريال 21- پالك 71 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/135/200/000  ريال 22- پالك 72 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/332/700/000  ريال 23- پالك 73 
فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/041/200/000  ريال 24- پالك 74 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/449/400/000  ريال 25- پالك 75 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
4/662/000/000  ريال 26- پالك 76 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/256/250/000  ريال 27- پالك 77 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 3/713/600/000  ريال 28- پالك 79 
فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/300/800/000  ريال 29- پالك 80 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 8/086/000/000  ريال 30- پالك 81 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
4/167/600/000  ريال 31- پالك 82 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 5/335/850/000  ريال 32- پالك 83 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 4/655/000/000  ريال 33- پالك 85 
فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 6/652/500/000  ريال 34- پالك 86 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 10/375/200/000  ريال 35- پالك 87 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 
3/732/000/000  ريال 36- پالك 90 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 7/139/200/000  ريال 37- پالك 101 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 7/337/400/000  ريال 38- پالك 
102 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 9/980/800/000  ريال 39- پالك 103 فرعي از 16 اصلي بخش5 به مبلغ 10/906/400/000  ريال 40- پالك 78 فرعي از 16 اصلي بخش5 
الحاقي به مبلغ 6/158/750/000  ريال 41- پالك 52 فرعي از 16 اصلي بخش5 الحاقي به مبلغ 6/288/750/000  ريال مورد وثيقه سند رهني شماره12049 تنظيمي دفترخانه 586 تهران 
جمعا به مبلغ 257/445/625/000 ريال ارزيابي گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد ميتوانيد اعتراض كبتي خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابالغ اين 
اخطار به ضميمه فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ460/353/991 ريال واريز به حساب سيبا0105197878000نزد بانك ملى به نام كانون كارشناسان رسمي به دفتر 

اين اجرا تسليم و ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران    13345/م  الف        
اكبرزاده كرد مهيني همگي  ابالغ اجراييه  بدينوسيله به  آقايان و خانمها هومان و هرمين و هلن و هوتن و هومن و هامون و هيالن و شهرت همگي علي  آگهي 
اعظم  خانم  شود  مي  ابالغ  پ252  ط9   6 ورودي  يك  آ  بلوك  اكباتان  شهرك  تهران  نشاني  به  غضنفر  فرزند  مهيني  كرد  زاده  اكبر  علي  غضنفر  مرحوم  وراث 
پرونده  بابت  شما  مورث  بدهي  واحدي  يك  طالي  سكه  عدد   90 تعداد  وصول  براي  تهران  شماره339  ازدواج  دفترخانه  شماره5672  سند  باستناد  آذري  احد 
طبق  لذا چون  است.    اقدام  جريان  در  و  تشكيل  اداره  اين  در  فوق  كالسه  پرونده  و  نموده  اجراييه  به صدور  مبادرت  جنابعالي  عليه  كالسه9700532  اجرايي 
اداره  اين  ابالغ واقعي معرفي نمايد و براي  نيز نميتواند ادرس دقيق شما را جهت  گزارش مامور پست آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده و بستانكار 
لذا  شود  مي  آگهي  محلي  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  از  يكي  در  نوبت  يك  الذكر  فوق  اجراييه  مفاد  بستانكار  تقاضاي  استناد  به  نيست  معلوم   شما  آدرس  هم 
برابر  اجرايي  ننماييد عمليات  بدهي خود  بپرداخت  اقدام  اجراييه محسوب مي گردد  ابالغ  آگهي كه روز رسمي  اين  انتشار  تاريخ  از  10 روز  مدت   چنانچه ظرف 

مي گردد.  تعقيب  شما  عليه  مقررات 
  13352/م الف              رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران– علي نژاد

با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه تحت شماره25948 مورخ 97/3/6 دفترخانه رسمي 759 تهران و  اميدي (مالك)   آگهي فقدان سند مالكيت آقاي مهدي 
به  باب مغازه تجاري واقع در جنوب شرق طبقه همكف  از ششدانگ يك  دانگ مشاع  مالكيت1/5  فقدان سند  تاريخ 97/4/9 مدعي  تقاضاي وارده شماره 13244  برگ 
تهران  از اصلي مذكور واقع در بخش10  از پالك 841 فرعي  از 1322 اصلي مفروز و مجزي شده  به شماره 6508 فرعي  تفكيكي  مساحت38/94مترمربع قطعه دوم 
بانضمام دو واحد پاركينگ به مساحت هركدام 11 مترمربع قطعه شماره هاي11و 12 واقع در جنوب محوطه مشاعي طبق همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 
و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن.   ذيل ثبت به شماره 69282 صفحه155 دفتر304 امالك به شماره چاپي 322716 بنام آقاي مهدي اميدي 
صادر و تسليم گرديده است به علت جابجايي مفقود گرديده ودرخواست صدور سند مالكيت المثني آن را نموده است.   لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اسناد مالكيت 
آن نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 10 روز  اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين اداره ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد.   درصورت عدم وصول 

واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. 
 13350/م الف              شكوري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيباشت 

 آگهي ابالغ اجراييه  بدينوسيله به محمد و ريحانه سه دهي و بدرالسادات مصطفوي وراث مرحوم مهدي سه دهي فرزند محمد بنشاني تهران 45 متري رسالت خ حاجي 
پور كوي طاهري پ8 ابالغ مي شود خانم مهناز عرفان باستناد سند شماره3452 دفترخانه ازدواج شماره333 تهران براي وصول تعداد 110 عدد سكه طالي يك بهار 
آزادي و هزينه سفر حج عمره بدهي شما بابت پرونده  اجرايي كالسه9700520 عليه جنابعالي مباد رت به صدور اجراييه نموده و پرونده كالسه فوق در اين اداره تشكيل 
و در جريان اقدام است.   لذا چون طبق گزارش مامور پست آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده و بستانكار نيز نميتواند ادرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعي 
معرفي نمايد و براي اين اداره هم آدرس شما معلوم  نيست به استناد تقاضاي بستانكار مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
آگهي مي شود لذا چنانچه ظرف مدت  10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجراييه محسوب مي گردد اقدام ب پرداخت بدهي خود ننماييد عمليات اجرايي 

برابر مقررات عليه شما تعقيب مي گردد. 
خسروى فرشيد   – تهران  رسمى  اسناد  اجراى  پنجم  اداره  اجراى  معاون  الف  13344/م  نژاد   علي  تهران–  رسمي  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  رئيس   

از  و مجزي شده  مفروز  اصلي  از 138  فرعي  به پالك52809  مترمربع  به مساحت52/95  زمين  قطعه  يك  مالك ششدانگ  ميرزائي  آقاي مجيد  مالكيت  فقدان سند  آگهي 
پالك14146 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش12 تهران بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 12/5 مترمربع و يكباب انباري به مساحت 1/65 مترمربع كه 
سند مالكيت آن بشماره چاپي 334638 سري ج سال 94 با شماره دفتر الكترونيكي الكترونيك 139520301054010922 ثبت و به نام وي صادر و تسليم گرديده است و 
سپس به موجب سند رهني شماره33514 مورخ 95/6/2 دفترخانه اسناد رسمي شماره 962 شهر تهران به نفع بانك مسكن شعبه مشيريه در رهن قرار گرفته است با ارائه 
دو برگ استشهاديه به شماره 24229 مورخ 97/3/13 دفترخانه 962 تهران كه بامضاء شهود رسيده است و ذيل آن گواهي امضاء گرديد مدعي است كه اصل سند مالكيت 
به علت اسباب كشي به شهرستان مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت  و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در اينصورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور 

المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود. 
بهروز جشان – كفيل ثبت اسناد و امالك خاوران  13343/م الف      

گروه دیپلماسی  ایران و روس��یه در سطح بین پرونـــــده
الملل با تهدیدهای مش��ترکی روبرو هستند مثل 
یکجانب��ه گرای��ی آمریکا که با به قدرت رس��یدن 
ترام��پ افزایش پیدا کرده و یا تروریس��م و افراط 
گرایی اینها مسائلی هستند که می تواند زمینه های 

همکاری راهبردی تهران و مسکو را فراهم کند.
"علی اکب��ر والیتی" مش��اور امور بی��ن  الملل 
رهبری هفته گذشته راهی مسکو شد تا  پیام های  
رهب��ر  معظم انقالب اس��المی  و رئی��س  جمهور 
کش��ورمان  را به رئیس جمهور روسیه ابالغ   کند. 
این  س��فر در ش��رایطی انجام  شده  که آمریکا از 
برجام  خارج  و دس��تگاه دیپلماسی ایران در حال  
مذاک��ره  با گروه  1+4 اس��ت. وضعیت س��وریه  و 
همکاری محور مقاومت به رهبری  ایران با  روسیه 
در خص��وص  مب��ارزه با گروه های تروریس��تی در 
منطقه یکی از کانون های مهم  مورد توجه قدرت 

های منطقه ای و فرامنطقه ای است.
البته نخس��ت وزیر رژیم غاصب صهیونیستی 
نیز با س��فر به روس��یه تالش داشت تا با گفت وگو 
پیرام��ون ای��ران و حضورش در روس��یه در تغییر 
مواضع  رییس جمهور این کشور نسبت به حضور 
تهران در س��وریه اثر گذار باشد که با سنگ رو یخ 
شدن از سوی پوتین مواجه شد چناچنه وی با رد 
ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره سفرش به مسکو، 
گفت: او برای تماشای مسابقه فوتبال به این کشور 

سفر کرده است.
طب��ق بیانی��ه ای ک��ه کاخ کرملی��ن درب��اره 
گفت وگوی این دو در مس��کو منتشر کرده، پوتین 
ب��دون هرگونه اش��اره ای به مباحث مطرح ش��ده 

درباره ایران یا س��وریه، روابط دوجانبه با تل آویو را 
»در حال پیشرفت مثبت« ارزیابی کرد.

پوتی��ن در حال��ی این جمل��ه کنایه آمیز را به 
نتانیاه��و گفت ک��ه وی پیش از ترک فلس��طین 
اشغالی مدعی ش��ده بود برای دیداری بسیار مهم 
با رئیس جمهور روس��یه و صحبت درباره مس��ائل 

امنیتی حول ایران و سوریه به مسکو می رود.
در همین رابطه "شعیب بهمن" رئیس موسسه 
راهبرد پژوهان جهان معاصر درباره اهمیت س��فر 
علی اکبر والیتی  به مس��کو  و تاثیر آن  بر روابط  
ایران  و روس��یه گفت: این س��فر دارای جنبه های 
مختلف��ی اس��ت. اول اینکه  در س��ال های  اخیر 
تهران و مس��کو  تالش کردند،  مناسبات  خود  را 
در زمینه های گوناگون گس��ترش دهند البته این 
توس��عه  روابط  با چالش هایی روبرو بوده اس��ت، 
اما  س��فر والیتی به عنوان نماین��ده  رهبر معظم  
انقالب  به  مسکو  نشان می دهد در شرایط کنونی 
ای��ران تمایل  دارد، مناس��بات  خود را با روس��یه  

توسعه دهد.
وی با  اش��اره  به خ��روج  آمریکا  از برجام  و 
قصد واش��نگتن  برای اعمال  تحریم های  یکجانبه 
علیه ایران  گفت: مس��ائل مربوط  به  توافق برجام  
می تواند بخش با اهمیت  این سفر تلقی شود، زیرا 
روس��یه می تواند در حوزه های سیاسی و اقتصادی  
نق��ش کاهنده  فش��ار علیه  ته��ران را ایفا کند و  
به نظر می رس��د، این موض��وع  یکی  از محورهای  

مذاکرات  میان دو  طرف خواهد بود.
وی تح��والت منطق��ه ای  از جمل��ه  پرون��ده  
س��وریه را یکی  از مهم ترین محورهای مذاکرات 
والیتی ب��ا  مقامات کرملین  خواند و گفت: برخی 

کش��ورهای عرب��ی همچ��ون عربس��تان اقدامات 
دیپلماتیک زی��ادی در این زمینه انج��ام داده اند. 
نخس��ت وزی��ر رژیم  صهیونیس��تی ه��م  قبل از 
س��فر والیتی، به روس��یه رفت و با مقامات مسکو 
به گفت وگو  نشس��ت. گویا  پیشنهاد  تل آویو  به 
مس��کو  این اس��ت، در صورتی که به  ایران  فشار 
وارد ش��ود تا مستش��اران خود را از سوریه خارج 
کن��د، تل آوی��و، آمریکا را مج��اب  خواهد کرد تا 
تحریم ها علیه مسکو درخصوص پرونده اوکراین را 
لغو کند. این پیشنهاد می تواند برای مسکو جذاب 
باشد. در چنین شرایطی س��فر والیتی  به روسیه  
می تواند، همکاری های  دو  کش��ور را در خصوص 
سوریه مستحکم تر کند و این همکاری ها همچنان  

ادامه داشته باشد.
ای��ن  پژوهش��گر مس��ائل روس��یه  درب��اره 

اهمی��ت همکاری های  راهبردی  تهران - مس��کو 
اظهار داش��ت: در س��طح  بین الملل  دو  کشور با  
تهدیدهای مش��ترکی  روبرو هستند  مثال  تهدید  
یکجانبه گرای��ی امری��کا  که با به قدرت رس��یدن 
ترامپ افزایش  پیدا کرده اس��ت. گسترش ناتو به 
ش��رق در کشورهایی همچون حوزه مرکزی  قفقاز 
یا  تهدید مش��ترک دیگری مثل تروریسم وافراط 
گرایی  وهمه  اینها  مسائلی  هستند که می توانند  
زمینه همکاری  راهبردی  ایران و روسیه را فراهم 
کنند به ویژه اینکه هر دو کش��ور اهداف مشترکی 

برای مقابله با تهدیدها دارند.
وی اف��زود: با وجود تمایل��ی که رهبران عالی 
رتبه ایران و روسیه برای راهبردی شدن مناسبات 
دو کش��ور دارند اما، این مس��ئله ب��ا چالش هایی 
روبروس��ت. برخی مدیران س��طح میانی دو کشور 

تمای��ل به توس��عه رواب��ط با غ��رب  دارند. همین 
مس��ئله  سبب ش��ده  تا روابط  ایران و روسیه در 
ح��وزه اقتصادی با توس��عه چندانی روبرو نش��ود. 
مثال در یک دهه گذش��ته رواب��ط اقتصادی ایران 
و  روس��یه به بیش از دو میلیارد دالرافزایش  پیدا 
نکرده یا همکاری های فرهنگی واجتماعی میان دو 

کشورتوسعه نیافته است.
گرچه  در س��طح سیاس��ی دیداره��ا افزایش 
داش��ته، ام��ا ای��ن دیداره��ا در ح��وزه  اقتصادی 
نتیجه ملموس��ی به همراه نداش��ته اس��ت. عامل 
دیگ��ر  فش��ارهای بین المللی اس��ت ک��ه در عدم 
توس��عه روابط  تهران و مس��کو موثرند. این عامل 
گاه��ی اوقات به عنوان متوقف کننده روابط  ایران 
و روس��یه عمل کرده اس��ت. به هرحال، گسترش 
روابط  ایران و روس��یه به سطح راهبردی مستلزم 
اقدام جدی درمناس��بات  دو کش��ور است و قطعا  
س��فر والیتی به مسکو می تواند در این زمینه حائز 

اهمیت باشد.
این دانش آموخته روابط بین الملل در پاس��خ 
به پرسش��ی مبنی بر اینکه با توجه به تجربه ایران 
درتعامل با آمریکا درخصوص توافق برجام، چطور 
می توان با  شرق همکاری داشت ولی در دامن آن 
نیفتاد؟ گفت: مس��ئله ای که  درسیاس��ت خارجی  
ای��ران باید  مورد توجه  قراربگیرد، توازن بخش��ی 
است. ما  نباید یک سیاست کامال  شرق گرایانه  یا 
غرب گرایانه  را دنبال  کنیم زیرا پیگیری سیاست 
شرقی یا غربی با  اصول سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی ایران مغای��رت دارد، بنابراین، اتخاذ یک 
سیاست  توازن بخش، ایران را  قادر می کند با هر 

دو طرف همکاری داشته باشد.

تهدیدهای مشترک زمینه ساز همکاری های راهبردی تهران و مسکو


