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رایزنی ظریف با همتای سریالنکایی 
وزرای خارج��ه ایران و س��ریالنکا در کلمبو راه های 
گسترش همکاری های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

محمدجواد ظریف با »تیلک ماراپانا« همتای خود 
دیدار و درخصوص روابط دوجانبه و مهترین مس��ائل 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد. 
در این دیدار طرفین درخصوص راه های گسترش 
همکاری های دو جانبه و یافتن زمینه های بیشتر روابط 
دو کش��ور گفت وگو کردند. نفت و انرژی، پتروشیمی، 
س��اخت و س��از، تب��ادالت بانک��ی، کش��اورزی و... از 

ظرفیت های مورد گفت وگوی دو وزیر خارجه بود. 
همکاری های نزدیکتر در مس��ائل جهانی به ویژه 
در س��ازمان ها و مجامع بین المللی از دیگر محورهای 
گفت وگوها بود. وزیر خارجه ایران همچنین با »رانیل 
ویکرمس��ینگ« نخس��ت وزیر س��ریالنکا نی��ز دیدار و 
درخص��وص آخرین تحوالت روابط دوجانبه، مس��ائل 
 منطق��ه ای و بین المللی گفت وگو و تب��ادل نظر کرد. 

 خبرگزاری صداوسیما

امیدواری به کمک ایران برای پایان دادن 
به جنگ یمن

طبق اس��نادی که از گزارش هیأت کارشناس��ی 
نظارت بر تحریم های یمن به دست آمده، کارشناسان 
س��ازمان ملل امیدوارن��د ایران ب��رای حصول هرچه 

سریع تر راهکار پایان جنگ یمن، کمک کند.
طبق اس��ناد به دس��ت آم��ده توس��ط خبرگزاری 
»آسوشیتد پرس« هیأت کارشناسی نظارت بر تحریم ها 
علی��ه یم��ن، در گزارش جدی��دی به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل احتم��ال داده که ایران ب��ه زودی باعث 
بازگش��ت صلح به منطقه می شود. ایران نقش مهم در 

حل بحران منطقه دارد.  تسنیم

اخبار

نمی توانیم به مستشاران ایرانی بگوییم از سوریه خارج شوید
نماینده رئیس جمهور روس��یه در امور س��وریه با بیان این که حضور ایران در 
س��وریه به منظور مبارزه با تروریس��م اس��ت افزود که ما نمی توانیم به نیروهای 
ایران��ی بگویی��م که از این کش��ور خارج ش��وید و این مس��اله ج��زو اختیارات 

رئیس جمهور سوریه است.
الکس��اندر الورنتیف، گفت: به دس��تور رئیس جمهور به بسیاری از کشورهای 

منطقه از جمله سوریه، لبنان، ایران و عربستان سعودی سفر می کنم و هدف تمامی 
این س��فرها ایجاد راه حل برای بحران س��وریه اس��ت، در رابطه با مساله حضور ایران در 
سوریه نیز بحث و گفت وگو کردیم همان طور که در نشست پوتین، رئیس جمهور روسیه 

و ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رابطه با این مساله گفت وگو شد.
وی افزود: کش��ورهای غربی خواستار خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه هستند، 

اما موضع ما روشن است.  تسنیم

دیپلمات
ترامپ نشان داد رفتارش از یک ثبات عقالنی برخوردار نیست 
س��خنگوی پیش��ین وزارت خارجه گفت: صرف ورود ب��ه مذاکره و خروج از 
مذاک��ره به ویژه با طرفی با مختصات آمری��کا نه تنها موجب حفظ اعتبار و آبرو 
نخواهد ش��د بلکه نش��انه ضعف مل��ی و کاهش منزلت سیاس��ی بین المللی نیز 

خواهد شد.
سیدمحمدعلی حسینی گفت: ترامپ نشان داده رفتار و گفتارش از یک ثبات 

و پختگ��ی عقالن��ی برخوردار نبوده و بیش از هر چیز بر هیجانات و خوی و مس��لک 
قلدرمآبانه اش سوار است. 

وی گفت: رژیم آمریکا عموما و دولت آقای ترامپ، خصوصا، از هیچ یک از برنامه ها 
واقدامات خصمانه علیه ملت و دولت ایران صرف نظر نکرده و تغییر رویه نداده بلکه بعضا 
بر ش��دت آن افزوده اند. از این رو پیشنهاد مذاکره از سوی آقای ترامپ از کانال رسانه ای 

را تبلیغی عوام فریبانه است.  ایسنا 

دیدگاه 
برجام نمایش وحشت است

رئیس جمهور آمریکا در یک س��خنرانی مدعی شد ایران به زودی با دولت او 
وارد گفت وگو خواهد شد.

دونالد ترامپ که در جمع هوادارانش در ش��هر »تامپا« در ایالت »فلوریدا« 
س��خنرانی می کرد گفت: من ایاالت متحده را از توافق هس��ته ای وحش��تناک و 

یکجانبه ایران خارج کردم. 
ترام��پ بار دیگ��ر این ادعا که به موجب این تواف��ق »1.8 میلیارد دالر پول نقد 

به ایران« بابت یک توافق تبادل زندانیان پرداخت ش��ده بود را تکرار کرد. البته رقم این 
پرداخت 1.7 میلیارد دالر اس��ت که ترامپ گاهاً آن را 1.8 میلیارد دالر عنوان می کند. 
وی گف��ت: 1.8 میلیارد دالر ]به ایران[ پرداخت ش��د. 1.8 میلیارد دالر پول نقد! توافق 
هس��ته ای ایران، نمایش وحش��ت اس��ت. گفتنی اس��ت؛ آمریکا به دنبال حذف ایران از 

معادالت منطقه است.  باشگاه خبرنگاران

در حاشیه 

آگهى مفقودى
مــدرك فارغ التحصيلــى اينجانب هدايت اله ويســى خيرآباد علياء فرزندكرامتعلى به شــماره شناســنامه  
96صادره از گچساران در مقطع كارشناسى رشته تاسيسات حرارتى و برودتى  صادره از واحد دانشگاهى نجف آباد 
به شماره 26425مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. .از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را 
به دانشــگاه آزاد اسالمى واحدنجف آباد  ارسال نمايد. ياســوج. نوبت اول: 97/4/28 – نوبت دوم:97/5/11- 

نوبت سوم: 97/5/25

برگ  سبز(شناســنامه) خودور وانت دو كابين پيكاب ريچ مدل 94 به شــماره انتظامى 644 ق 18 ايران 49 
به شماره موتور 459473 و شماره شاسى 209729 به نام آزاد مظفرى سيسخت مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ياسوج

ســند مالكيت(برگ سبز),ســند كارخانه و كارت خودروســوارى پژو تيپ 206 برنگ نقره اى-متاليك مدل 
1383 بشــماره موتور 10FSS14924148و شماره شاســى 83660709و شماره پالك ايران 84-114ج74 به 

نام مهدى پورامينائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ 405GLX-XU7مــدل 1393 برنگ 
خاكسترى-متاليك بشماره موتور 124K0400146و شماره شاسى NAAM01CA3EH478335و شماره پالك 

ايران 84-679ص 93به نام منيژه جليليان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى زانتيا SX2000مدل 1385 برنگ نقره اى تيره متاليك بشماره 
موتور 00517254و شــماره شاســى S1512284135725و شــماره پالك ايران 11-247و47 به نام سيامك 

بهشتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى پژو JP4 PARS XU7مدل 1392 برنگ سفيد روغنى بشماره موتور 
126K0001612و شــماره شاســى NAAN41DC5CH007760و شــماره پالك ايران 83-439م33به نام 

مهران منصورى زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند و شناسنامه(برگ سبز) و كارت خودرو سوارى پژو تيپ 405 جى ال ايكس 1800آى مدل 1391 برنگ 
نقره اى-متاليك بشماره موتور 12490293802و شــماره شاسى NAAM01CA9CE377380و شماره پالك 

ايران 65-883ص 82 به نام مهديه آبدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و برگ سبز خودرو سوارى پرتون مدل 1385 به رنگ سرمه اى به شماره پالك 636ب36- ايران 22 
به شماره شاسى PL197LNL68099401 به شماره موتور 4G15P-MM3348 بنام طاهره خامه چيان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.كاشان

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى كاميون بارى چوبى مدل 1357 رنگ نارنجى روغنى بشماره پالك 
ايران45-713 ع 84 بشــماره موتور 10045668  وشــماره شاســى 37405114409459 بنام منصور زابلى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

آگهى ابالغ وقت جلسه دادرسى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان
با عنايت به شــكايت خانم ياســمن اسداللهى فرزند عبداهللا عليه  احمد رستم زاده نظربه متوارى و مجهول 
المكان بودن متهم و نامعيين بودن محل اقامت و كســب و كار وى و منتج نشــدن اقدامات انجام گرفته به منظور 
شناسايى محل اقامت و در راستاى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى و با درج مراتب براى يك بار در روزنامه 
ى كثيراالنتشــار بدينوسيله نامبرده به اتهام سرقت تعزيرى يك دستگاه گوشى تلفن همراه ابالغ ميشود تا ظرف 
مهلت حداقل يك ماه از تاريخ نشر آگهى جهت تفهيم اتهام و دفاع از خود با حضور در شعبه اقدام نمايد واال مطابق 

مقررات رسيدگى ادامه يافته و راى مقتضى غيابا اصدار خواهد يافت.
م الف/ 1010

موحد كرمى نيا-داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً
نظر بهاينكه تجديد نظر خوانده آقاى على كهنسال فرزند محمدعلى در پرونده كالسه 960716 ت/8 شعبه 
هشــتم دادگاه تجديدنظر اســتان مجهول المكان بوده مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار منتشر تا 
نامبرده ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسبت به 

مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً به اين دادگاه كتباً ارائه نمايد.
مدير دفتر دادگاه تجديدنظر شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى-فاضل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و ادخواست و ضمائم به خانم پرى زيورى
خواهان ســيد ناصر جدى جهيز دانى دادخواســتى بطرفيت خواندگان ساالر جهانى- پرى زيورى  به خواسته 
اســترداد الشــه سه فقره چك اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709982988600335 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارستان ثبت و وقت رسيدگى و 
اســتماع گواهى گواهان مورخ 1397/08/02 ساعت 12:00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يكنوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م الف/1014
مدينه پور پرويز- منشى دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى هادى نصيرى به شناسنامه شماره 467 شماره به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شماره 97/4/320 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان يداله نصير 
به شناســنامه شــماره 5 در تاريخ 1391/3/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- هادى نصيرى فرزند يداله به ش ش 467 صادره از دماوند پسر متوفى 2- مهدى نصيرى فرزند 
يداله به ش ش 9 صادره از دماوند پســر متوفى 3- پروانه نصيرى فرزند يداله به ش ش 18 صادره از دماوند 
دختر متوفى 4- نسرين نصيرى فرزند يداله به ش ش 12 صادره از دماوند دختر متوفى 5- زهرا نصيرى فرزند 
يداله به ش ش 124 صادهر از دماوند دختر متوفى 6- نرگس عســجدى فرزند ابراهيم به ش ش 2 صادره از 
دماوند همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5349
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نيما نجارى بشماره ملى 0430091079 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970258 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى حسن نجارى به 
شماره شناسنامه 4641 در تاريخ 1397/4/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى نيما نجارى فرزند حســن به ش ملى 0430091079 صادره از دماوند پسر متوفى 2- خانم 
مريم سميعى مجد آبادى فرزند قنبر على به ش ش 1039 صادره از تهران همسر متوفى 3- خانم ربابه شكارى 
فرزند قدرت اله به ش ش 105 صادره از دماوند مادر متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5348
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى يك قطعه زمين بمساحت كل 4201/15 مترمربع بشــماره 518 فرعى از 90 اصلى  
واقــع در آئينــه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه 166 دفتر جلد 731 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 001322 
بنام آقاى هوشنگ رحيمى صادر و تسليم گرديده است. سپس آقاى پدرا رحيمى طبق وكالتنامه شماره 14621-
1395/7/15 دفترخانه 1198 تهران از جانب مالك مذكور با ارائه يك برگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در 
ذيل آن بشماره 000192-000191-1397/4/30 بگواهى دفترخانه 954  تهران رسيده مدعى است كه سند 
مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5346
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى نويد آقا ميرزايى داراى شناســنامه شماره 0430079257 بشرح دادخواست به كالسه 178/4/97 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نبــى اله آقا ميرزايى به 
شناســنامه 48 در تاريخ 97/4/28 اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- نويد آقا ميرزايى فرزنــد نبى اله به ش ش 0430079257 متولــد 1372/5/11 فرزند متوفى 
2- اميــر آقا ميرزايى فرزند نبى اله به ش ش 0430170114 متولد 1381/1/28 فرزند متوفى 3- الهام آقا 
ميرزايى فرزند نبى اله به ش ش 0430064081 متولد 1371/2/13 فرزند متوفى 4- الهه آقا ميرزايى فرزند 
نبى اله به ش ش 0430121717 متولد 1376/4/12 فرزند متوفى 5- آرزو آقا ميرزايى فرزند نبى اله به ش 
ش 0430199732 متولد 1383/7/7 فرزند متوفى 6- ثريا پاشا محمدى فرزند عبدالحميد به ش ش 1180 
متولد 1345/6/1 همســر متوفى 7- ثريا شــاه محمديان فرزند عبداله به ش ش 2687 متولد 1348/12/8 
همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي مــي نمايد تا هر كس 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5347
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت كل 1006649 مترمربع بشماره 1 فرعى از 192 اصلى  واقع 
در آب باريك كه ذيل ثبت و صفحه 106 دفتر جلد 685 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 270771 بنام آقاى على 
محمدى نشتبانى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يك برگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در 
ذيل آن بشــماره 19643-19644-1397/1/7 بگواهى دفترخانه 1023 رسيده مدعى است كه سند مالكيت 
آن بعلت سرقت مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب 
باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5350
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا مرادى فرزند آقاجان
خواهان خانم زهرا مرادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى رامين بيات به خواسته طالق مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988310700489 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/24 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على كشــتگر فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 3690365740 متولد 1374 صادره از سراوان با 
استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 970172 دادخواست مورخ 
97/5/10 تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان محمدرضا 
كشــتگر فرزند اسحق بشــماره شناســنامه 3198 متولد 1336/1/1 صادره از ســراوان در تاريخ 1397/4/7 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- صفا ايوبى نژاد فرزند اله قلى ش ش 155 متولد 1347 
صــادره از خاش زوجه متوفى 2- خديجه محمد گلــى فرزند اصغر ش ش 2264 متولد 1315 صادره از نهبندان 
مادر متوفى 3- على كشــتگر فرزند محمدرضا به ش ش 3690365740 متولد 1374 صادره ســراوان فرزند 
متوفى 4- فاطمه كشتگر فرزند محمدرضا به ش ش 3690177030 متولد 1370 صادره سراوان فرزند متوفى 
، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا 
اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند 
ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) 
ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت 

برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/317
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى ابالغ
آقاى/خانم سيد مرتضى رضوى عمرانى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى/خانم مجتبى ظريفيان 
زيبالوى به طرفيت شما بدينوسيله ابالغ ميشود كه پرونده كالسه960955 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى 
بر پرداخت مبلغ سى و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته ( يك فقره چك به شماره 920870 مورخ 96/2/25 
عهده بانك صادرات) مبلغ يك ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسى مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال 
هزينه درج آگهى- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 96/2/25 الى يوم الوصول بر مبناى شاخص بانك 
مركزى در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مرتب وفق مواد 118-19-

119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد.اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع 
اجراء گذارده خواهد شــد و پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شد مگر اينكه 

محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجراء اعالم نماييد. م. الف 18051
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 190 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ
آقاى /خانم نرگس حسينى فرزند احمد پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى / خانم عبداله اخالقى 
فرزند على محمد به طرفيت شما بدينوسيله ابالغ ميشود كه پرونده كالسه 960382/194 منجر به صدور اجرائيه 
عليه شــما مبنى بر اينكه 1- مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته2- مبلغ جمعا يك ميليون و هشتصد و 
شــصت هزار ريال هزينه دادرســى الصاق تمبر و هزينه درج آگهى در روزنامــه3- حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
كانــون وكال4- خســارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه وجه چــك 95/6/30 تا يوم االداء كه بر مبناى نرخ تورم بانك 
مركزى محاسبه خواهد شد و در حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مرتب وفق مواد 
19-118-119 قانــون اجــراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج ميگردد. اين اجرائيه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد شد 

مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجراء اعالم نماييد. م.الف 18052
تاريخ انتشار:1397/5/11

 مسئول دفتر شعبه 194 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى مفقودى
مجوز حمل سالح گلوله زنى 5 تير گلنگدنى كاليبر 92/7 به شماره سالح ك 385 04749   ساخت ايران به 
نام صفدر شناور فرزند احمد به شماره شناسنامه 376 و كد ملى 4269407409 مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ياسوج (نوبت دوم)

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقايان 1- ميالد عينى فرزند دالور 2- صادق مداحى فرزند شيرعلى 3- بهزاد شفيعى فرزند 
ســلمان مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شــاكى آقاى جهانگير نيازى و محمد عليمرادى و ... در پرونده 
كالسه بايگانى 960038 به اتهام تخريب و ايراد صدمه بدنى عمدى  و اخالل در نظم عمومى جهت دفاع از خود و 
شركت در جلسه رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 10 صبح در شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه 
حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبت اول: 97/5/1 

نوبت دوم: 97/5/11- م الف/627
 رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

متن آگهى
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500500248 
از اين دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پهلوان قنبر زهى فرزند 
محمد بشناسنامه 267 در 97/3/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گرفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- عبداله قنبر زهى فرزند پهلوان به ش ش 3620606668  ، 2- نادر قنبر زهى فرزند پهلوان به 
ش ش 708  ،  3- كريــم قنبر زهى فرزند پهلــوان به ش ش 3610381442  ، 4- عبدالقادر قنبرزهى فرزند 
پهلوان به ش ش 379  ، 5- ناصر قنبرزهى فرزند پهلوان به ش ش 3610998679  ، 6- نور احمد قنبرزهى 
فرزنــد پهلوان بــه ش ش 3611172170  ،  7- محمد عمر قنبرزهى فرزند پهلوان به ش ش 3611766331 
پســران متوفــى 8- مريم قنبر زهى فرزند پهلــوان بــه ش ش 3620606651  ، 9- خديجه قنبر زهى فرزند 
پهلوان به ش ش 3610800267  ، 10- خان بى بى قنبر زهى فاقد شناســنامه همســر متوفى و الغير 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 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م الف/1171
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ميالد خمر فرزند حبيب به ش ش 37100074428 به شــرح دادخواست 
تقديمى ثبت شــده به كالســه 9709985500200254 از اين دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده 
و چنيــن توضيح داده كه شــادروان خيرالنســاء خمرى فرزند محمد به ش ش 5 در اقامتــگاه دائمى خود در تاريخ 
97/4/31 بــدرود حيــات گفتــه و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق فرزند 
متوفــى 2- عبدالســتار خمر فرزند حبيب بــه ش ش 3610750505 – 3- خديجه خمر فرزند حبيب به ش ش 
3610750499 – 4- عاطفه خمر فرزند حبيب به ش ش 3611623067- 5- مرضيه خمر فرزند حبيب به ش 
ش 3612555472 همگى فرزندان متوفى 6- حبيب خمر فرزند محمد على به ش ش 3672301140 همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1174
 قاضى شعبه يك مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
جنــت خاتون شــهنوازى فرزند جهانگير بشــماره شناســنامه 35 متولــد 1358 صادره از خاش با اســتناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشــماره 181-97-1 دادخواست مورخ 
97/5/10 تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان غالمرضا 
بلوچ زهى فرزند محمد كريم بشــماره شناســنامه 200 متولد 1349/7/1 صادره از خاش در تاريخ 97/4/19 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- جنت خاتون شهنوازى فرزند جهانگير ش ش 35 متولد 
1358 صادره از خاش زوجه متوفى 2- حليمه مير بلوچ زائى فرزند خداداد ش ش 3710096006 متولد 1370 
صــادره خــاش زوجه متوفى 3- بى بى در شــهنوازى فرزند بهــادر ش م 3710285585  متولــد 1331 صادره 
خــاش مادر متوفى 4- محمد انــور بلوچ زهى  فرزند غالمرضــا ش م 3711358381 متولد 1397 صادره خاش 
فرزند متوفى 5- محمد يوسف بلوچ زهى فرزند غالمرضا ش م 371325246 متولد 1396 صادره خاش فرزند 
متوفى 6- عبدالحميد بلوچ زهى فرزند غالمرضا ش م 3710276772 متولد 1375 صادره خاش فرزند متوفى 
7- صهيــب بلوچ زهى فرزند غالمرضا ش م 3710693845 متولد 1384 صادره خاش فرزند متوفى 8- هاجره 
بلــوچ زهى فرزند غالمرضــا ش م 3710591007 متولد 1382 صادره خاش فرزند متوفى 9- فاطمه بلوچ زهى 
فرزنــد غالمرضــا ش م 3710400384 متولد 1378 صادره خاش فرزند متوفى 10- عايشــه بلوچ زهى فرزند 
غالمرضــا ش م 3710938589 متولــد 1389 صادره خاش فرزنــد متوفى 11- مريم بلوچ زهى فرزند غالمرضا 
ش م 371106250 متولــد 1392 صــادره خــاش فرزند متوفــى 12- حذيفه بلوچ زهــى فرزند غالمرضا ش م 
3711259804 متولد 1395 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى 
اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف 
حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت 

پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/319
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ثريا قاســمى مطلق فرزند على گرگ به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987430500346 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان على جان اكرميانفر در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/3/7 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1- فرحناز اكرميانفر فرزند على جان ش ش 1007 فرزند متوفى 2- گل بناز اكرميانفر 
فرزند على جان به ش ش 836 فرزند متوفى 3- مسكو اكرميانفر فرزند على جان به ش ش 592 فرزند متوفى 
4- فريــده اكرميانفر فرزند على جان بــه ش ش 32 فرزند متوفى 5- حافظ اكرميانفر فرزند على جان به ش ش 
593 فرزند متوفى 6- على اكرميانفر فرزند على جان به ش ش 835 فرزند متوفى 7- فايز اكرميانفر فرزند على 
جــان بــه ش ش 591 فرزند متوفى 8- فضيل اكرميانفر فرزند على جــان به ش ش 591 فرزند متوفى 9- رضا 
اكرميانفر فرزند على جان به ش ش 6970101959 فرزند متوفى 10- ثريا قاســمى مطلق فرزند على گرگ به 
ش ش 148 همسر 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 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه زمين ديمزار به مساحت 5503/57 مترمربع به پالك 529 فرعى از سنگ 
74 اصلى قريه كوهان كه بنام فاطمه موسى رمضانى فرزند يداله ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور 
مالــك تاكنــون انجام نگرديده از طرفى مطابق مــاده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى 
نامبرده تحديد پالك مذكور در روز شــنبه مورخ 1397/6/3 ســاعت 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:1397/5/11- م الف/5251
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / ســيمين نوايى مالك / قسمتى مشــاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 71/223 
واقع در قريه جيالرد به نشــانى جيالرد كوچه شــهيد حسينى موضوع سند / اسناد مالكيت شماره ثبت 112557 
صادره به تاريخ 1389/6/8 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه/ مسيل / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك 
ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم 
منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى 
شــود با در دســت داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند 
به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است 
عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) 
نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5352- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/5/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/22
اداره امور آب تهران - دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت برات خانى فرزند محمد حســين به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709985500500255 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان بيگم ســرگزى فرزند على به شناســنامه 111 در 1390/7/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت ان مرحومه منحصر اســت به : 1-  برات خانى فرزند محمد حســين بشناسنامه 902 صادره از 
زاهدان فرزند متوفى 2- زهرا خانى فرزند محمد حسين به ش ش 550 صادره از زاهدان 3- مريم خانى فرزند 
محمد حسين به ش ش 5604 صادره از زاهدان همگى فرزندان متوفى والغير، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
در خواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى 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 صادر خواهد شد. م الف/1186
 مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالفضل نوكندى فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 9648 متولد ســال 1357 صــادره از خاش با 
استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 970113 دادخواست مورخ 
97/5/3 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه دو شهرســتان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان ابراهيم 
نوكندى فرزند  على بشــماره شناسنامه 2 متولد 1328/4/12 صادره از بيرجند در تاريخ 97/2/13 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- ابوالفضل نوكنــدى فرزند ابراهيم ش م 3718890992 متولد 
1357 صادره از خاش فرزند متوفى 2- على نوكندى فرزند ابراهيم ش م 3719638405 متولد 1361 صادره 
خاش فرزند متوفى 3- زهرا نوكندى فرزند ابراهيم ش ش 18311 متولد 1351 صادره زاهدان فرزند متوفى 
3- مريم نوكندى فرزند ابرهيم ش ش 183 متولد 1354 صادره خاش فرزند متوفى 5- كنيز رضا يعقوبى فرزند 
محمد ش ش 0652917151 متولد 1333 صادره از سربيشــه همســر متوفى ، اينك پس از انجام تشــريفات 
قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا چنانچه شــخص يا اشــخاصى نسبت به مفاد 
آن اعتــراض يا وصيت نامه اى اعم از ســرى يا عادى يا رســمى از آن مرحوم در اختيــار دارند ظرف مدت يكماه از 
تاريخ انتشــار به شــوراى حل اختالف حوزه دو شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم 
دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات 

اقدام ميگردد. م الف/320
رئيس شوراى حل اختالف شماره دو خاش

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول (نوبت اول) 
به موجب پرونده كالســه 950046 اجرايى صادره از دادگســترى دنا آقاى سيد جهانبخش مرشدى محكوم 
اســت بــه پرداخت مبلغ 7/173/448/000 ريال در حق محكوم له (غالمرضــا ابراهيم نورى با وكالت آقاى فرخ 
كردونى) و پرداخت مبلغ 358/672/400 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت نظر به اينكه محكوم عليه 
نسبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم عليه ملكى واقع در شهر سى سخت 
خيابان مطهرى فرعى سيل بند غربى كوچه امام على (عدل 5) با شماره پالك 1613 فرعى از 441 اصلى به مساحت 
365/09 مترمربع توقيف و توســط كارشناس رسمى دادگســترى ارزيابى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/6/5 
ســاعت 10 الى 12 ظهر در محل اجراى احكام مدنى (شــعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى 
بفروش برسد از قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين 
به خريد جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از اموال اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقدا از برنده وصول خواهد شد. شرح اموال 
مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد = قيمت كل پالك ثبتى شماره 1613 فرعى از 441 اصلى به 

مساحت 365/09 مبلغ 1/500/000/000 ريال تعيين و ارزيابى شده است. 
دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ريحان اسدنيا فرزند خونباز به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609987430501086 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
خونباز محمديان نصرآباد عليا در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1342/3/7 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به :1- نرگس محمديان نصرآباد عليا فرزند خونباز بــه ش ش 245 فرزند متوفى 2- 
گالبتــون محمديــان نصرآباد عليا فرزند خونباز به ش ش 2338 فرزنــد متوفى 3- مخمل محمديان نصرآباد عليا 
فرزند خونباز به ش ش 244 فرزند متوفى 4- اياز ايروانى فر فرزند خونباز به ش ش 761 فرزند متوفى 5- على 
ناز محمديان نصر آباد عليا فرزند خونباز به ش ش 550فرزند متوفى 6- عزيز محمديان نصرآباد عليا فرزند خونباز 
بــه ش ش 931 فرزنــد متوفى 7- كيهان ايــران زاده فرزند خونباز بــه ش ش 2575 فرزند متوفى 8- رحمان 
محمديان نصرآباد عليا فرزند خونباز به ش ش 750 فرزند متوفى 9- شعبان محمديان نصرآباد عليا فرزند خونباز 
بــه ش ش 2265 فرزند متوفى 10- ريحان اســدنيا فرزند خونباز بــه ش ش 1436 فرزند متوفى 11- ايران 
محمديان نصرآباد عليا فرزند بهروز به ش ش 243 همســر 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 باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه به ورثه خانم ساره خاتون مومن آبادى
در پرونــده كالســه ى 9609982312100076 (بايگانــى 970716) موضــوع اجرائيــه ى لــه بانك رفاه 
كارگــران عليــه پرى ناز مومن آبادى (احدى از ورثه مرحوم خانم ســاره خاتون مومن آبادى) محكوم عليه به عنوان 
احــدى از محكوم عليهم به نحو تضامن محكــوم به پرداخت مبلغ 5/400/000/000 ريال بابت اصل خواســته، 
1/079/566/000 ريــال بابــت هزينه دادرســى ، 108/053/999 ريال به عنوان واخواســت و نيز پرداخت 
خسارت تاخير وفق قرارداد به ماخذ 22 درصد از سال 85 تا زمان وصول در حق محكوم له كه مى بايست تضامنا 

بپردازند ضمنا هزينه اجرايى بر عهده محكوم عليها مى باشد.
مدير شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى سمنان – حميدرضا رفيعيان

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســيد ابراهيم رحيم زاده زيدانلو فرزند ميرزا رحيم   به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709987514200560 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنن 
توضيح داده كه شــادروان زهرا هاشــمى زيدانلودر اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
منحصر اســت به:  1-ريحانه 2- ســيد ابراهيم3- ســيد محمود 4- سيد حسين 5- سيد على 6- صدرى بى بى 
همگى رحيم زاده زيدانلو (فرزندان) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م.الف 18060
تاريخ انتشار: 1397/5/11

مسئول دفتر شعبه 312 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

برخی در داخل تالش می کنند  خواس��ته خود را در جامعه جا پرونـــــده
بیندازند که راه حل اقتصاد آش��فته و بحرانی کشور 

تنها مذاکره و پیگیری دیپلماسی است.
ش��رایط بحرانی اقتصاد کشور به باور بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی و سیاسی پایان خواهد داد 
و از زبان مردم این نیز بگذرد. اما نمی توان نس��بت 
به وضعیت موجود بی تفاوت بود و اقدامی نکرد، به 
ویژه از دولتمردان توقع و انتظار است که در چنین 
ش��رایطی کوشش و جنبش بیشتری داشته باشند 
و حتی با شب بیداری های خود به وضعیت کنونی 

بیندیشند و درپی راه حل باشند.
روشن است، دولت کنونی و مستقر، که دولت 
پیش��ین را مته��م به کم کاری، ضع��ف مدیریت و 
تصمیمات اش��تباه و غلط می کرد و مس��بب همه 
اتفاقاتی که در چند ماه آخر عمر پایانی دولت دهم 
را ن��ه تحریم ها بلکه ناکارآمدی دولت می دانس��ت 
اکنون حق ندارد بگوی��د که تحریم های اقتصادی 

آمریکا باعث چنین وضعیتی شده است.
قطعاً شرایط موجود زاییده تصمیماتی است که 
در تیم اقتصادی دولت گرفته ش��ده و عوامل پشت 
پرده در آن دخیل هستند و فردی همچون ولی اهلل 
سیف رئیس پیشین بانک مرکزی که یکی از عوامل 
بروز چنین شرایطی است مهره ای بوده برای اجرای 

دستوراتی که از پشت پرده صادر می شد.
اما ش��رایطی ک��ه اکنون در فض��ای اقتصادی 
کش��ور حاکم اس��ت، ب��رای چند روز ی��ا چند ماه 
گذشته تاکنون نیست، بلکه ونزوئالیی کردن ایران 
از س��ال 92 آغاز شد، آن زمان که گفته شد خزانه 
خالی اس��ت و انبار کاالهای اساسی نیز تهی از کاال 
اس��ت، کلید چنین سیاس��تی زده ش��د، مذاکرات 
هس��ته ای با آمریکا و توافقی به نام برجام محصول 
نش��ان دادن ناتوانی در اداره کشور که بجا مانده از 

دولت پیشین است از سوی دولت مستقر بود.
چگونه می توان این سخنان را که از سوی آقای 

روحانی در جایگاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
و پیش از پیروزی در سال 92 گفته هضم کرد که 
»تورم باالی 30 درصد و کاهش قدرت خرید پول 
ملی ب��ه کمتر از نصف، بی��کاری باالی 13 درصد 
همه ضعف ها و هم��ه ناکارآمدی ها را نمی توان به 
پای تحریم نوشت.« و پس از پیروزی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری با 180 درجه تغییر در سخنان 
خ��ود بگوید؛ »تحریم ظالمان��ه باید از بین برود تا 
س��رمایه بیاید، تا مس��أله محیط زیست حل شود، 
تا اشتغال جوان ها حل شود، تا صنعت جامعه حل 
ش��ود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی 

زیاد شود، تا بانک ها احیا شود تا...«
حت��ی در همان زمان رس��انه های وابس��ته به 
طیف اصالح طلب موج گس��ترده ای از فضاس��ازی 
برای تلقین تأثیر تحریم ها بر کشور آغاز کردند که 
تا پیش از آن مش��کالت ایجاد شده در زمان دولت 
پیشین را ناکارآمدی دولت دهم معرفی می کردند.

سعید حجاریان تئوریس��ین جریان اصالحات 
هم��ان اوایل پیروزی روحانی در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 92 در گفت وگو با یک��ی از روزنامه های 
هم طیف خود گفته بود؛ »روشنفکران درباره تحریم 
سکوت نکنند« و در زیر تیتر آن نوشته بود »تحریم 

و ما ادراک ماالتحریم«
چنین سیاست و راهبردی از سوی اصالح طلبان 
با همراهی دولت مس��تقر پدی��ده توافق را به وجود 
آورد، این که فریاد زده شد اوضاع کشور خوب نیست 
و فش��ارها تأثیر گذاشته پس باید مذاکره کرد تا هر 
آنچه آقای روحانی گفت به دس��ت آید، دیپلماسی، 

راه حل سیاسی و مذاکره وارد عمل شد.
نتیج��ه ای��ن راه حل سیاس��ی، دیپلماس��ی و 
مذاک��ره پ��س از 5 س��ال اکنون به بار نشس��ته و 

همگان آن را می بینند.
برجامی ک��ه قرار بود به گفت��ه رئیس جمهور 
همه مش��کالت از آب گرفته ت��ا بیکاری و محیط 
زیس��ت را حل اکن��ون همچون بختک��ی به جان 

کشور افتاده است.
همان هایی که 5 س��ال پیش نسخه پیچیدند 
که برای برون رفت از مش��کالت اقتصادی موجود، 
باید با آمریکا مذاکره و به توافق رسید، اکنون هم 

همان نسخه تکراری را داده اند.
با این تفاوت که 5 س��ال پیش مذاکره کردند و 
برجام را به دس��ت آوردند و در قبال آن هسته ای را 
دادند رفت، که البته قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها 
بچرخد هم چرخ اقصاد و معیش��ت مردم، و اکنون 
ب��رای عب��ور از ناکاذآمدی ها خ��ود و حفظ برجام 
می گویند برای حل آش��فته بازار اقتصادی تنها راه 
دیپلماس��ی، مذاکره و راه حل سیاسی است. اگر بار 
دیگر مردم فریب چنی��ن وعده ای را بخورند، پس 
باید گفت این حق چنین مردمی اس��ت که تبعات 

بار اول را می بینند و تن به اشتباه دوم می دهند.
ام��ا بای��د پذیرفت ای��ن دوران نی��ز می گذرد 
بدون این که صدمه و لطمه ای به ایران وارد ش��ود، 
گردنه ای که اکنون ایران در راه آن قرار گرفته، پیچ 
تندی دارد، اما قطار انقالب راهبری دارد که آن را 
ازاین گردنه به سالمت عبور خواهد داد. انقالب در 
حال پوس��ت اندازی است، وارد شدن به 40 سالگی 
انقالب با تغییراتی همراه اس��ت، روش��نگری های، 
افش��ا شدن ها، اعالم اسامی مفس��دانی که در بدنه 
نظام و انقالب بوده و هنوز هم هستند، همه اینها از 

برکات انقالب است و باید به فال نیک گرفت.
مذاکره، دیپلماس��ی و راه حل سیاس��ی نسخه 
ایران نیس��ت، اگر اعتقاد به داش��تن دستاورد در 
برجام هس��تید، بار دیگر تن ب��ه مذاکرات بدهید، 

این ب��ار کم لطف��ی و کف��ران نعمت به دس��تاورد 
مذاکرات نکنید شاید اوضاع بهتر شد! 

از س��ویی دیگر برخی که دوب��اره می خواهند 
حل ش��دن همه نامالیمات بویژه مسائل اقتصادی 
کش��ور را به پای میز مذاکره ب��ا آمریکایی ها گره 
بزنند؛ باید پرسید از یک سوراخ دوبار گزیده شدن 
کافی نب��ود که باز می خواهید مص��داق این مثال 
ش��وید. روزنامه »کامرس��انت«، پیرامون وضعیت 
کنونی در روابط آمریکا و ایران چنین نوشته است: 
رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی جنجالی اعالم 
آمادگی کرده که بدون هیچ پیش شرطی حاضر به 
مذاکره مستقیم با ایران است. البته مایک پامپئو، 
وزیر خارج��ه آمریکا تاکید نموده ک��ه تهران باید 
ابتدا آمادگی خود برای امضای توافقنامه هسته ای 
جدیدی در کنار اسناد امضاء شده در سال 2015را 
اع��الم کند. این درحالیس��ت که مقام��ات تهران 
بالفاصله این ابتکارعمل را رد کرده و خواستار آن 
ش��دند که آمریکا ابتدا باید پایبندی خود به توافق 
هسته ای که واشنگتن به طور یکجانبه از آن خارج 

شده را اثبات کند.
"آندری باکلیتسکی" کارشناس مرکز تحقیقات 
سیاسی مسکو توضیح داده است: نباید انتظار داشت 
که مذاک��رات پرمحتوایی بین واش��نگتن و تهران 
انجام ش��ود، چ��را که آمریکا تنها در ازای تس��لیم 
شدن کامل جمهوری اسالمی در برابر خواسته های 
خود حاضر به لغو تحریم ها علیه این کشور خواهد 
بود، این در حالی اس��ت ک��ه مقامات تهران حاضر 
ب��ه چنی��ن کاری نخواهن��د بود. ب��ه همین دلیل 
سرمایه گذاری سیاس��ی برای انجام مذاکرات بین 
دو طرف، اقدامی بی نتیجه است. "رجب صفروف"  
مدی��ر مرکز مطالعات ایران معاصر نیز موضع گیری 
مش��ابهی داش��ته و یادآور شده اس��ت: آمریکا در 
اعمال فش��ارهای خود علیه جمهوری اس��المی به 
ط��ور واضح دیگر از حدمعمول فرا رفته و اوضاع را 
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