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 ذوق زدگی نتانیاهو
از قطع پروازهای اروپایی به ایران
تصمی��م  از  صهیونیس��تی  رژی��م  نخس��ت وزیر 
برخی از ش��رکت های هواپیمای��ی اروپایی برای توقف 
پروازهایشان به ایران استقبال کرده خواستار اقدامات 

سخت تری علیه جمهوری اسالمی شد.
بنیامین نتانیاهو تصمیم ش��رکت های هواپیمایی 
ایرفرانس، بریتیش ایرویز و کی ال ام برای توقف پروازها 
به مقصد ایران را حرکتی "خوب" توصیف کرده از دیگر 
شرکت ها نیز خواست تا از این اقدام تبعیت کنند. وی 
که در کنفرانسی مطبوعاتی در سفر به لیتوانی سخن 
می گف��ت، با تکرار ادعاهای ضدایرانی خود گفت نباید 
به ایران به خاطر آنچه خشونت منطقه ای و تالش برای 

گسترش تروریسم نامید، پاداش داده شود.
بریتیش ایرویز و ایرفرانس روز پنج شنبه از توقف 
پرواز های��ش به مقص��د تهران خب��ر دادند.هواپیمایی 
انگلیس��ی علت ای��ن تصمیم را ع��دم صرفه اقتصادی 

پروازها اعالم کرده است.  صداو سیما  

 رایزنی هند با اروپا
برای ادامه واردات نفت از ایران 
یک رس��انه هندی گزارش داده دهلی نو در حال 
انجام مذاکراتی با کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا به 
منظور یافتن راه هایی برای یافتن مفری از تحریم های 

آمریکا و ادامه واردات نفت از ایران است.
هندوستان تایمز نوشت: طبق گفته منابع رسمی، 
هن��د جدا از تالش برای مجاب کردن آمریکا مبنی بر 
اینکه تحریم های این کش��ور علیه ایران پس از خروج 
از برجام بر اقتصاد هند اثرات منفی خواهد داشت، در 
ح��ال رایزنی با اعضای اتحادی��ه اروپا به منظور یافتن 

راه هایی برای گریز از این تحریم ها است. فارس

اخبار

خروج نیروهای ایرانی از سوریه غیرقابل اجرا است
مشاور امنیت ملی آمریکا پس از دیدار با همتای روس خود گفت که مسکو 

معتقد است که خروج نیروهای ایرانی از سوریه غیر قابل اجرا است.
ج��ان بولتون افزود: هدف ما این اس��ت که همه نیروه��ای ایرانی به ایران 
بازگردند و معتقدم که پوتین نیز با این تمایل ما درباره بازگشت نیروهای ایرانی 

همراه است اما روس ها معتقدند که خروج نیروهای ایرانی از سوریه غیرقابل اجرا 
است. وی گفت: تحریم ها علیه ایران در تاریخ تعیین شده اعمال خواهد شد و روسیه 

نیز هیچگونه درخواست معافیت از تحریم ها علیه ایران نکرده است.
مش��اور امنیت ملی آمریکا  افزود که هنور به توافقی با مسکو درباره مداخله روسیه 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا نرس��یدیم و ما هرگونه مداخله در انتخابات سال 
2018 را نخواهی��م پذیرفت و تمامی اقدامات الزم برای جلوگیری از تاثیرگذاری بر آن 

را اتخاذ خواهیم کرد.  فارس 

درحاشیه
آمریکا برای مقابله با برجام متحدانش را می ترساند 
معاون وزیر خارجه روس��یه تاکید کرد که دولت آمریکا در برخورد با توافق 
هس��ته ای با ایران، از حربه تهدید و حتی ترس��اندن متحدین خود در این رابطه 

استفاده می کند.
س��رگئی ریابکوف گفت: چنین احساس می شود آمریکایی ها تحریم ها را به 

هر بهانه ای مورد اس��تفاده قرار می دهند. این مس��ئله )اعمال تحریم ها( اکنون به 
ابزاری برای سیاس��ت خارجی این کش��ور تبدیل شده و ما نمونه بارز آن را در رابطه 

با ایران میبینیم. برخورد آمریکا با توافق هس��ته ای با ایران ش��امل تهدید و ترساندن، از 
جمله ترساندن نزدیک ترین متحدین خویش است.

وی یادآور شد: عالئمی که از طرف واشنگتن ارسال می شود، گویای این است: یا شما 
به اقدامات خود در رابطه با ایران که فکر می کنید درست است ادامه می دهید یا اینکه با 

ما همراه شده و از مزایای کار آزاد و بازار آمریکا بهره مند خواهید شد.  تسنیم

دیپلمات
بودجه ۱۸ میلیون یورویی اروپا ربطی به بسته پیشنهادی ندارد

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران گف��ت: بودجه 18 میلیون یورویی اروپا 
مربوط به همکاری های ایران با اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی 

پیشنهادی اروپا ندارد.
بهرام قاس��می اظهار افزود: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور 

خارجه ایران، بیانیه مشترکی را در 1۶ آوریل 201۶ در تهران امضا کردند که ناظر 
بر همکاری بین طرفهای ایرانی و کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا 

اس��ت. این همکاری ها پیرو تبادل هیات های بلندپایه بین طرفین وارد مراحل اجرایی در 
حوزه های مختلف مانند حوزه کش��اورزی، مهاجرت، صنعت و آموزش عالی ش��ده است.

وی تصریح کرد: کمیس��یون اروپا به نوبه خود س��هم بس��زایی را در تقویت همکاری ها 
بین اتحادیه اروپا و ایران برعهده دارد. حمایت از ش��رکت های کوچک و متوسط و ارائه 

کمک های فنی به سازمان توسعه تجارت ایران بخشی از این پروژه ها هستند.  مهر

سخنگو

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

اعتبار ساقط مى باشد. نوبت سوم

سند كمپانى خودرو سوارى پرايد به شماره موتور: 00497878 و شماره شاسى: s1412282956190 و 
شماره انتظامى 141م23- ايران 11 به نام وحيد حاج حسنى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار

برگ سبز سوارى پژو روآ مدل 1387 رنگ نقره اى آبى متاليك بشماره پالك ايران 32- 473 ج 82 بشماره 
موتور 11687001104و شماره شاسى NAAB31AA28H052397 بنام ابوالقاسم كالته سيفرى فرزند على 

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

بــرگ ســبز خودرو ســوارى پرايد 111 مــدل 1389 بشــماره پالك ايــران36-655م22 بشــماره موتور 
3775057 و شــماره شاســى S5430089035465بنام فاطمه كســكنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

بــرگ ســبز خودرو ســوارى پــژو405 مــدل 1385 بشــماره پــالك ايــران85-398د33 بشــماره موتور 
12485123983  وشماره شاسى 13241853 بنام اميرباغانى فرزند محمدعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار)

فاكتور فروش و شناســنامه(برگ ســبز) خودرو سوارى هاچ بك سيســتم پژو تيپ 206TU3 مدل 1394 
بشــماره موتــور165A0020278و شــماره شاســى NAAP03EE7FJ211017و شــماره پــالك ايــران 94-

736ب82به نام محمد نعمى زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى ســوارى هاچ بك پرايد تيپ 111 نوك مدادى متاليك مدل 91 ش موتور 4559262 شاسى 
S5430091709815پالك ايران72-554د92 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

بدين وسيله اعالم مى دارد اصل دفترچه قرارداد شماره 4222مورخ 86/3/17 فى مابين شركت شهرك 
هاى صنعتى مازندارن و شركت گوهردشت سام موضوع حق انتفاع يك قطعه زمين به شماره F3 به متراژ 2000 

مترمربع از اراضى شهرك صنعتى سارى مفقود و باتوجه به فسخ قرارداد از درجه اعتبار ساقط گرديد.سارى

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397 
نظر به دستور ماده 12- قانون ثبت اسناد و امالك 52 و 59 آيين نامه قانون ثبت و ماده 13-قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 و ماده 13-آيين نامه آن، 
اشــخاصى كه در سه ماهه اول ســال 1397 شمسى نسبت به مجهول المالك واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان 

تقاضاى ثبت نموده اند و يا مشمول تجديد آگهى گرديده اند بشرح ذيل اعالم مى گردد:
1-پــالك 17/224 –اصلــى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان آقاى مهدى آبشــين فرزند غالمعلى مقدار 
140 ســهم مشــاع از 720 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 73043 مترمربع واقع در قريه 

معصوم آباد.
2-پــالك 11/300 –اصلــى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان آقاى دين محمد شــاهى فرزند حســينعلى 
مقدار 88 ســهم مشــاع از 288 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 590 مترمربع واقع در قريه 

شفيع آباد.
از اين رو چنانچه شخص يا اشخاصى اعم از حقيقى يا حقوقى ادعا و اعتراضى نسبت به اصل و ماهيت امالك 
منــدرج در آگهــى دارند مى توانند ظرف مدت 90 روز از تاريخ انتشــار نوبت اول آگهى و اشــخاصى كه به حدود 
و حقــوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت ســى روز از تاريخ انتشــار نوبت اول آگهى اعتراض خــود را كتبا به اداره 
ثبت اســناد و امالك راميان تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت دادخواست به مرجع ذيصالح قضائى نموده و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره تحويل نمايد.درغير 

اينصورت عمليات ثبتى ادامه خواهد يافت.م-الف: 8253 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/03 

بهمن سارلى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان راميان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760329012001404 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد رضا شــاكرى نســب فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه 874 صادره از ... در ششدانگ يك واحد 
دامــدارى به مســاحت 561/96 متــر مربع پالك 8 فرعــى از 19- اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك 8 فرعى از 
19-اصلى قطعه واقع در كهك خريدارى از مالك رســمى ورثه همت اله چهارباشــلو محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 510
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/3-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         

رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

انحصار وراثت
خانم كبرى عبدى خواجه غياثى به ش ش 1322 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 512/11/97 
از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان اروجعلى المع اشتلق به 
ش ش 3158 در تاريــخ 1397/04/28 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-على اصغر المع اشــتلق كد ملى  7450279207 تاريخ تولد 1395 صادره از تهران نسبت 
با متوفى:پســر 2-معصومه  المع اشــتلق كد ملى 00110220900 تاريخ تولد 1381 صادره از تهران نســبت 
بــا متوفى:دختر 3-مهديه المع اشــتلق كــد ملى 0111129631 تاريــخ تولد 1387 صادره از تهران نســبت با 
متوفى:دختر 4- كبرى عبدى خواجه غياثى ش ش 1322 تايخ تولد 1359 صادره از ميانه نسبت با متوفى:همسر 
5- فاطمه رضوانى اشــتلق ش ش 671 تاريخ تولد 1340 صادره از بستان اباد نسبت با متوفى:مادر  6-خانعلى 
المع اشتلق ش ش 747 تاريخ تولد 1332 صادره از بستان اباد نسبت با متوفى:پدر و مرحوم ورثه ديگيرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را بستاند ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/1169
رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

                                                                                 آگهى دعوت افراز 
چون آقاى / خانم اسماعيل گنجعلى (وكالتا/ اصالتا) __ فرزند غالمرضا احدى از مالكين مشاعى پالك 1205- 
اصلى واقع در بخش يك- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 8931- ز مورخ 97/5/20 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين 
ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/7/7 در اين اداره 
و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 

يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/3- م الف/938
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

انحصار وراثت
خانــم مريــم عطاپــور بــه بــه ش ش 0011178248 مطابــق دادخواســت تقديمــى بــه كالســه پرونده 
574/10/97از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان الياس 
عطاپور به شماره شناسنامه 628 در تاريخ 97/04/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1- نورسته شاهمرادى به ش ش 276 تاريخ تولد 1130 صادره از هشترود نسبت 
با متوفى:همســر 2- فاطمه عطاپور به ش ش 31528 تاريخ تولد 1356 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند 
3- ولى اله عطاپور ش ش 1573 تاريخ تولد 1358 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند 4- يداله عطاپور ش 
ش 4094 تاريــخ تولد 1361 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزنــد 5- ذبيح اله عطاپور ش ش 1859 تاريخ 
تولد 1364 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند 6- مريم عطاپور ش ش 0011178248 تاريخ تولد 1368 
صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى بمدت يك ماه به اين شــعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر 

خواهد شد. م الف/1171
رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى فقدان سند مالكيت
بدينوسيله آقاى عبدالغفور بلوچزهى فرزند ابراهيم به استناد دو برگ استشهاد محلى كه و امضا شهود و به 
گواهى دفترخانه 17 نيكشهر رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك زمين محصور بمساحت 527/46 
مترمربع پالك 1937 فرعى از 57- اصلى واقع در شهرستان نيكشهر خيابان شهيد بهشتى جزء قطعه دو بخش 15 
بلوچستان شماره سريال (893227 سرى الف 94) كه بنام صدراالشاره صادر و تسليم گرديده بعلت اسباب كشى 
مفقود شــده و تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى پالك مذكور را از اين اداره نموده است لهذا مراتب در اجراى 
تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه اجرائى قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مزبور و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 
روز اعتراض كتبى خود را بانضمام اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد 
تــا مورد رســيدگى قرار گيرد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونــى مذكور و عدم وصول اعتراض و يا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا ســند معامله ارائه نشود نسبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/93
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمرضا عرب باستناد 2 برگ استشهاد محلى كه به امضا شهود و بگواهى دفترخانه شماره 18 رسيده 
مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1753 واقع در بخش يك مورد ثبت 1996 جلد 21 صفحه 1 بعلت 
جابجائى و اسباب كشى مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 
120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد 
مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت باين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. شماره چاپى سند 392843- تاريخ انتشار 97/6/3
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى عباس ساجى با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را دفتر اسناد رسمى 74 زهك 
به شماره 12185-97/05/14 گواهى نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ پالك 329 فرعى از 
1- اصلى واقع در بخش 5 سيستان ملكى عباس ساجى كه ذيل ثبت 1307 صفحه 388 دفتر جلد 9 بنانم عباس 
ســاجى در و تســليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر اسباب كشــى مفقود گرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك 
اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى ميشود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه ســند مالكيت و يا ســند معامله تســليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر  اعتراض نرسيد و يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و 

تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: روز شنبه 97/6/3- م الف/936
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

                                                                     آگهى دعوت افراز 
چون خانم مريم صيادى (وكالتا/ اصالتا) __ فرزند محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 1/214- اصلى واقع 
در بخش 2- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 8992- ز مورخ 97/5/20 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/7/7 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/3- م الف/941
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل پالك 19288 فرعى يك – اصلى واقع در بخش دو سيســتان 
شهرســتان زابل اســالم آباد مورد تقاضاى سلطان بزى كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى 
نامبرده تحديد حدود در روز شنبه 97/7/7 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و 
مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت 
پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون 
ثبــت بعمــل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى 
ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى 
ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط 
معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت 
پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد 

شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/6/3- م الف/946
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000885-1397/2/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ســلطان بزى فرزند موســى بشماره شناسنامه 392 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 286/20 مترمربع در قســمتى از پالك 950 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهر 
زابل اســالم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى حسين نهى بيكس محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/945– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/6/3 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/6/18
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / محمدرضا جعفرى قهى مالك / مالكين 2 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
74/232 واقع در قريه كوهان به نشانى دماوند روستاى كوهان موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 151501 و 
شماره ثبت 4570 صادره به تاريخ 1320/7/29 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر عمومى در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، 
تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين 
مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور 
منابع آب دماوند به نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه 
نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران 
(امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5504- 

تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/3- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/13
اداره امور آب تهران - دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609988735300995 شعبه اول دادگاه انقالب دادگسترى شهرستان قروه تصميم نهايى 
شماره 9709978736300241 ، شاكى: دادگسترى شهرستان قروه با نمايندگى آقاى سيد جالل حاجى نصيرى 
به نشانى قروه م بسيج خ فرماندارى  ، متهم : آقاى احسان فتاحى فرزند اسمعيل به نشانى كردستان قروه ، اتهام: 
حمل مشــروبات الكلى خارجى ، پرونده كالســه 9609988735300995 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگسترى 
شهرستان قروه تصميم نهايى شماره 9709978736300241 ، شاكى: دادگسترى شهرستان قروه با نمايندگى 
آقاى ســيد جالل حاجى نصيرى به نشــانى قروه م بسيج خ فرماندارى  ، متهم: آقاى احسان فتاحى فرزند اسمعيل 
به نشــانى كردســتان قروه ، اتهام: حمل مشروبات الكلى خارجى ، گردشــكار: متهم فوق الذكر به اتهام فوق تحت 
تعقيب قرار گرفته دادگاه با وصول پرونده و ثبت آن به كالسه باال اينك به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه 
دادگاه انقالب قروه بتصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 9710438734000373 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان قروه آقاى احسان فتاحى فرزند اسماعيل متهم است به نگهدارى مشروبات 
الكلى به ميزان 730 قوطى با خودروى پژو پارس 57/277 و 54 دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامى ، عدم 
حضور متهم و اســتعالم بعمل آمده در جهت ارزيابى مشــروبات مكشوفه استعالم بعمل آمده كه داللت بر مالكيت 
خودرو به متهم دارد بزه انتسابى را محرز و مسلم تشخيص و با استناد به بند پ ماده 22 و ماده 23 قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز به تحمل يك سال حبس تعزيرى و پرداخت مبلغ 2/474/400/000 ريال جزاى نقدى (معادل 
پنج برابر ارزش مشروبات مكشوفه) به نفع صندوق دولت و ضبط خودروى سوارى فوق الذكر به نفع سازمان جمع 
اورى و فروش اموال مكشــوفه صادر مى گردد يادآورى مى گردد مشروبات مكشوفه سابقاً معدوم گرديده است 
راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كردستان است. م الف/415
رئيس شعبه اول دادگاه انقالب قروه

متن آگهى 
نظــر به اينكه به موجب مفاد پرونــده 970119 اين دادگاه حكم به محكوميت آقاى احســان فتاحى فرزند 
اسماعيل باتهام حمل مشروبات الكلى صادر گرديده. لذا تحت تعقيب اين دادگاه با توجه به مجهول المكان بودن 
ادرس فعلى آن مى باشد. لذا به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى در امور دادسرا و دادگاههاى عمومى 
و انقالب مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار كشور و براى يك نوبت آگهى ابالغ دادنامه به ايشان ابالغ مى 

گردد تا در فرجه قانونى در اين شعبه حاضر شود در غير اينصورت دادگاه اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/413
رئيس شعبه  اول دادگاه انقالب قروه

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خواندگان مجهول المــكان 1- مصطفى امينى 2- زهرا 
امينى 3- كبرى امينى 4- محمدرضا امينى 5- طاهره امينى 6- فاطمه امينى 7- مجتبى كريمى

خواهان آقاى مجيد پامنارى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى امينى و غيره به خواسته الزام به تنظيم 
ســند و ... مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709982210200124 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/31 ساعت 10/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/614
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومــى و انقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواست شماره 970139 در پرونده كالسه فوق براى على محمديان به اتهام استفاده غيرمجاز از آب روستايى 
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/7/16 ساعت 
10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/612
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه آقاى خشايار حيدرى فرزند ارسطو به اتهام شروع به تحريق و قدرت نمايى از طرف اين دادسرا 
تحت تعقيب است و به جهت معلوم نبودن محل اقامت او ابالغ احضاريه ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه دوم 
داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان قروه جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شويد در صورت عدم 

حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/402
 داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان قروه

                                                                         آگهى دعوت افراز 
چون آقاى ســاقعلى ساالرزاده (وكالتا/ اصالتا) ... فرزند عباســعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1/991- 
اصلى واقع در بخش 2- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 8944- ز مــورخ 97/5/20 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين 
ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/7/7 در اين اداره 
و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 

يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/3- م الف/940
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومــى و انقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواســت شــماره 970591 در پرونده كالسه فوق براى رضا جعفرى فرزند اســمعيل به اتهام تقاضاى كيفر 
نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1397/7/15 ساعت 10/00 
تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد. م الف/613
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مژگان مرادى بشماره شناسنامه 1334 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970299 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى حجت اله كرمى 
گندمى به شــماره شناسنامه 870 در تاريخ 1396/8/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى ميثم كرمى گندمى فرزند حجت اله به ش ش 59628 صادره از تهران پسر متوفى 
2- آقــاى رضــا كرمى گندمى فرزند حجت اله به ش ملى 0440406031 صادره از تهران پســر متوفى 3- آقاى 
محمــد طاها كرمــى گندمى فرزند حجت اله به ش ملــى 0430301758 صادره از دماوند پســر متوفى 4- خانم 
مژگان مرادى فرزند قنبرعلى به ش ش 1334 صادره از تهران همسر متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مذبــور را در يك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5503
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول اسناد رسمى (ملك)
شــماره پرونده:139604029105000857- به موجب پرونده اجرايى كالســه 9600940 له بانك ملت 
مديريت شعب استان سمنان به نشانى سمنان بلوار 17 شهريور عليه آقاى احتشام احمدى به آدرس سمنان خيابان 
هفت تير ، هفت تير 44 پالك 12طبقه اول شرقى كدپستى 3515779778 به موجب سند رهنى شماره 41458 
مورخ 94/8/20 تنظيمى دفترخانه 5 سمنان ملك شماره ثبتى 1837/36 قطعه دوم بخش يك سمنان به مالكيت 
احتشــام احمدى در قبال مبلغ 562/621/148 ريال اصل طلب و مبلغ 69/582/200 ريال خســارت تاخير تا 
تاريخ 96/11/3 و مبلغ 398/725 ريال خســارت روزشمار طبق نامه شماره 97,543946 مورخ 1397/4/28 
بستانكار اعالم نموده كه بعد از صدور اجرائيه هيچگونه وجهى بابت اصل طلب دريافت نگرديده و حق بيمه از طرف 
بانك پرداخت نشده است و تقاضاى مزايده ملك مورد رهن را دارد كه به شرح گزارش دفتر بازداشتى مى باشد 
وضعيت ثبتى پالك 36 فرعى از 1837 اصلى بخش يك ناحيه . بشرح ذيل اعالم ميگردد. مشخصات ملك: يك قطعه 
آپارتمان نوع ملك طلق به پالك ثبتى 36 فرعى از 1837 اصلى ، مفروز و مجزا شــده از 2 فرعى از اصلى مذكور 
قطعه 2 واقع در بخش 01 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك سمنان استان سمنان به مساحت 73/25 مترمربع ، به حدود 
شماالً اول بطول 3/2 متر ديواريست به فضاى پالك 1838 و 1840 دوم كه شرقى است بطول 1/55 متر سوم 
بطول 2/55 متر چهارم كه غربى است بطول 0/75 متر ديوار و پنجره ايست به نورگير مشاعى پنجم بطول 3/6 متر 
ديواريست به فضاى پالك 1838 و 1840 اصلى شرقاً بطول 8 متر ديواريست به فضاى باقى مانده پالك 1845 
اصلى جنوباً اول بطول 4/3 متر درب و ديواريست به بالكن مسقف سه طرف باز دوم بطول 3/1 متر ديواريست 
به فضاى حياط مشاعى غرباً اول بطول 4/5 متر دوم كه جنوبى است بطول 2/15 متر درب و ديواريست به راه پله 
مشاعى سوم كه جنوبى است بطول 0/15 ديواريست اشتراكى با طبقه اول واحد غربى. مشخصات منضمات ملك: 
مشخصات مالكيت: مالكيت احتشام احمدى فرزند بابا شماره شناسنامه 12291 تاريخ تولد 1355/12/19صادره 
از تهران داراى شــماره ملى 0058007512 با جز ســهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان 
عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 6408 تاريخ 1393/6/17 دفترخانه دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 
شهر سمنان استان سمنان با شماره مستند مالكيت 41458 تاريخ 1394/8/20 دفترخانه دفترخانه اسناد رسمى 
شــماره 5 شــهر سمنان استان سمنان موضوع سند مالكيت اصلى بشماره چاپى 488878 سرى ه سال 91  كه در 
صفحه 505 دفتر امالك جلد 23 ذيل شــماره 10028 ثبت گرديده اســت محدوديت دفتر امالك: رهنى شــماره 
41458 مورخ 1394/8/20 دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شهر سمنان استان سمنان كه بنفع بانك ملت شعبه 
ميدان امام رضا ع ســمنان به مبلغ 610000000 ريال به مدت 48 ماه ثبت شــده و ملك فوق پس از ارجاع به 
كارشــناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است. مورد ارزيابى 
عبارتست از ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى واقع در طبقه اول واحد شرقى به مساحت 73/25 مترمربع 
بانضمام بالكن مســقف به مســاحت 3/80 مترمربع قطعه دوم تفكيكى باقيمانده پالك 1837/2 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از اصلى مرقوم بقدر ســهم از عرصه و مشاعات و مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئيننامه 
اجرايى آن واقع در بخش يك سمنان با حدود و مشخصات مندرج در سند مالكيت مربوطه آپارتمان مذكور در يك 
مجتمع ساختمانى 6 واحد استقرار دارد كه سازه ساختمان فلزى سقف تيرچه نما سنگ داراى دو باب اطاق خواب 
، هال ، آشــپزخانه ، حمام و ســرويس بهداشــتى ، كابينت ، كف اطاق ها موزائيك ، كف هال و آشپزخانه سراميك ، 
كابينت ، ديوار آشــپزخانه و ســرويس هاى بهداشتى تا زير سقف كاشى ، دربهاى داخلى چوبى ، پنجره هاى آهنى ، 
داراى انشعابات آب و برق مستقل و گاز مشترك ، سيستم سرمايشى كولر ، گرمايشى بخارى گازى داراى پايان كار 
شــماره 8196/3 مورخ 83/2/15 شهردارى سمنان عمر ساختمان حدوداً 14 سال با توجه به مراتب فوق الذكر 
و موقعيت مكانى ملك و عمر ساختمان و در نظر گرفتن ساير موارد در ارزيابى و جميع جهات بهاى ششدانگ پالك 
ثبتى 1837/36 اصلى بخش يك سمنان با متعلقات ساختمانى مربوطه بمبلغ 689/250/000 ريال (ششصد و 
هشتاد و نه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال) بعنوان مبلغ پايه مزايده تعيين و اعالم ميگردد. مزايده از مبلغ 
پايه ارزيابى 689/250/00 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد ضمناً در روز مزايده 
نيم عشر اجرايى و حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا 
نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص 
نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در روز شــنبه مورخ 1397/06/24 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در محل 
اجراى ثبت سمنان به نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس، اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ، شعبه اجرا برگزار 
مى گردد. فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و درجلسه شركت نمايند 
در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول 
حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در 
صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد. ضمنا شركت 
در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 

مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1397/6/3
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: حسين حسينى ارمكى مجهول المكان  ،مشخصات محكوم له: محسن سليمانى فرزند 
حســن على به نشانى كاشان خ اميريه پشت دانشــگاه آيت ا... يثربى كوچه باباقربانى پ 6 ، به موجب راى شماره 
163 تاريخ 97/3/5 حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته به موجب 2 فقــره چــك 686058-96/6/25 و 686059-96/7/10 هر يك 50/000/000 
ريال و پرداخت مبلغ 148/000 تومان بابت خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه وجوه اســناد تجارى مســتند دعوى از تاريخ سررســيد تا زمان وصول تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد 
هزينه نيم عشــر دولتى قابل پرداخت اســت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى احضار متهم
مربــوط بــه دادگاه بــا فــرض وجــود كيفرخواســت – دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواســت شــماره 970601 در پرونده كالسه فوق براى جعفر كتى به اتهام تصرف عدوانى و فروش مال غير 
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/7/11 ساعت 
10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد امد. م الف/611
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

تواف��ق  از  آمری��کا  خ��روج  هس��ته ای تنها یک بهانه بود پرونـــــده
ت��ا این رژی��م بخواهد در ذیل این خروج ش��رایط 
تحریم های بیشتر علیه ایران را اعمال کند؛ آمریکا 
می  خواه��د به وس��یله این تحریم ها ته��ران را در 
منطقه منزوی کند، به رژیم غاصب صهیونیس��تی 
مش��روعیت بیشتری بخشد و به بیان دیگر حاشیه 
امن��ی برای این رژیم کودک کش فراهم کند و در 
نهایت با تحمیل خواس��ته هایش ب��ه ایران زمینه 

حذف جمهوری اسالمی ایران را نیز فراهم کند.
از گزینه تحریم اس��تفاده کرده تا بتواند ایران 
را پای میز مذاکره بکشاند؛ چراکه فکر می کند در 

میز مذاکره بهتر می تواند از تهران امتیاز بگیرد!
مقام��ات اروپای��ی از جمل��ه  آلم��ان، انگلیس 
و فرانس��ه بارها ب��ر حفظ توافق هس��ته ای تأکید 
کرده اند، رایزنی های مختلفی نیز داش��ته اند، بطور 
مثال وزارت خارجه فرانس��ه از بررس��ی پیشنهاد 
وزیر خارجه آلمان درباره ایجاد یک نظام پرداخت 

مالی جدای از آمریکا برای حفظ برجام خبر داد.
چند روز پی��ش بود که وزیر خارجه آلمان در 
سخنانی از ضرورت ایجاد یک نظام پرداخت مالی 
مس��تقل از آمریکا توس��ط اتحادیه اروپا با ایران و 
حفاظت از ش��رکت ها در مقابل تحریم های اعمالی 

از سوی آمریکا، سخن گفت.
آنگال م��رکل صدراعظم آلمان این پیش��نهاد 
وزیر امور خارجه خود را تمجید کرده و آن را مهم 

ارزیابی کرده است. 
اما به نظر می رس��د مقامات اروپایی کمی کند 
حرک��ت می کنن��د، آنها بر حمای��ت و حفظ توافق 
هسته ای اصرار دارند اما، شرکت هایشان روی حرف 
مقاماتشان حساب باز نمی کنند؛ چنانچه به تازگی 
خطوط هوایی انگلستان )بریتیش ایرویز( اعالم کرد 
پروازهای خود به تهران را در ماه س��پتامبر متوقف 
خواهد کرد و سپس خطوط هوایی فرانسه نیز از 18 
س��پتامبر پروازهای خود به ایران را متوقف خواهد 

ک��رد. طب��ق گزارش ها خطوط هوای��ی »کی ال ام« 
هلن��د نیز پروازه��ا به ایران را متوق��ف کرد. خروج 
ش��رکت های توت��ال، زیمنس و دیگر ش��رکت های 
اروپای��ی از ایران نیز نمون��ه دیگر از بی اعتنایی این 

شرکت ها به وعده های مقامات اروپایی است. 
برخ��ی محافل رس��انه ای معتقدن��د اگر اروپا 
تنه��ا ب��ه حمایت لفظ��ی از برجام بس��نده کند و 
اقدامات پیش��گیرانه ای در قبال تحریم های آمریکا 
علی��ه ایران اتخاذ نکند منافع��ش به خطر خواهد 
افت��اد، آمریکا ب��ه دنبال بی ثبات ک��ردن و ناامنی 
در منطقه اس��ت، از درگیری کشورهای منطقه به 
خواسته هایش می رس��د، اما خاورمیانه بیخ گوش 
اروپا اس��ت، هر تنش و اتفاق ناگواری، دودش در 
چشم اروپا نیز فرو خواهد رفت و آنها نیز امنیتشان 
به خطر خواهد افتاد، آمریکا، سوریه را به جوالنگاه 
تروریست ها تبدیل کرده است، اروپا نیز تاوان پس 
داد، اروپ��ا باید بداند اگر مان��ع تحریم های آمریکا 
علیه ملت ایران نش��ود، بسیاری از منافعش بویژه 
در بع��د امنیت به خطر خواهد افتاد، اروپا می داند 
ایران نقش مؤثری در ثبات و تأمین امنیت منطقه 
ب��ه عهده دارد، از این رو هرگون��ه بحران در ایران، 
شرایط ثبات در اروپا را به دلیل تداوم شیطنت های 

آمریکا در غرب آسیا به خطر خواهد انداخت. 
در همین رابطه دیپلماس��ی ایران��ی به نقل از 
تحلیل هفته نامه اشپیگل با تیتر اگر ایران به سوریه 
بعدی تبدیل ش��ود چه؟ می نویس��د؛ سیاست های 
ترام��پ در خاورمیانه باید اولویت اول کش��ورهای 
اروپایی باش��د. این بار بر خ��الف بحران های قبلی، 
آلمان و س��ایر کش��ورهای اروپایی باید ب��ا نگاه به 
آینده سیاست خارجی پیش��گیرانه ای اتخاذ کنند. 
هیچ بعید نیست که همین روزها بخواهیم در مورد 

بحران ایران صحبت کنیم. بعد از بحران اروپا، بحران 
اوکراین و بحران پناهندگان، مسئله ایران می تواند 
مرحله مه��م دیگری برای صدراعظمی آنگال مرکل 
باش��د. با این حال، آلمان و اروپ��ا می توانند درگیر 
بحرانی ش��وند که رخداد آن قابل پیش بینی است. 
پس از بحران پناهندگان خ��ود آنگال مرکل گفت: 
سیاس��ت نادیده گرفتن اش��تباه بوده است. ما باید 
متوجه می ش��دیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن 

است و زودتر از این ها کاری برایش می کردیم.
در م��ورد ایران هم همین اس��ت. ایران ناآرام 
اس��ت. ماه ها اس��ت که م��ردم برای نش��ان دادن 
نارضایتی ش��ان به خیابان ها آمده اند...تحریم های 
ش��دیدی که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصمیم 
به اعمال مجدد آنها گرفته اس��ت، تنها این بحران 

را بدتر خواهد ک��رد. دولت ترامپ بارها هدفش را 
از این اقدامات بیان کرده اس��ت: به زانو درآوردن 
حکومت اس��المی. تحریم ها به منظور به پای میز 
مذاکره کشاندن ایرانی ها اتخاذ شده است و یا هم 
می خواهند حکومت را بی ثبات کنند. این رویکردی 
بسیار خطرناک است. از لحاظ سیاسی، ایران یکی 
از تنها کش��ورهای تقریبا پایدار در منطقه است و 
ترامپ با اقداماتش می تواند ایران را به یک سوریه 

دیگر تبدیل کند.
البت��ه ایران تنها کش��وری نیس��ت که ترامپ 
با سیاس��ت های خارجی اش بی ثبات کرده اس��ت. 
حمای��ت یک جانبه و فتنه گرایانه اش از عربس��تان 
و اس��رائیل، به آنها قدرت بیشتری بخشیده است. 
ایران از طریق نیروهای گماش��ته ای که در عراق، 
لبنان، س��وریه و یمن دارد ب��ه دنبال افزایش نفوذ 

خود است.
خاورمیانه همس��ایه اروپا است. همان طور که 
بحران پناهندگان نشان داد، هر اتفاقی که در آنجا 
رخ دهد، عواقبش خواس��ته یا ناخواس��ته دامنگیر 
اروپا خواهد ش��د. اگ��ر آمریکا آت��ش بی ثباتی در 
خاورمیانه را شعله ورتر کند، امنیت اروپا در معرض 
خط��ر خواهد بود. خود آمریکا در ش��رایط بس��یار 
متفاوتی قرار دارد. بخش عمده ای از نفت و گاز این 
کش��ور از خاورمیانه تأمین می شود و آمریکا روابط 
نزدیکی با اس��رائیل دارد، اما اگر جنگی داخلی در 
ایران آغاز شود، تأثیر مستقیمی بر آمریکا نخواهد 
داش��ت. ایران کشوری چند قومیتی است که بیش 
از 80 میلی��ون نف��ر جمعیت دارد ک��ه چهار برابر 

جمعیت سوریه قبل از آغاز جنگ است.
از طرفی دیگر، ای��ران و خاورمیانه در انتهای 
لیس��ت اولویت های سیاس��ت خارجی آلمان قرار 

دارن��د. وقتی که در ماه ژوئ��ن، وزیر دفاع آلمان با 
مش��اور امنیت ملی، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع 
آمریکا دیدار کرد، حتی اسمی هم از ایران نبرد که 

آن هم به خاطر بی اعتنایی به ایران بود.
از اوای��ل نوامب��ر ترامپ می خواه��د دور دوم 
تحریم ه��ا را آغ��از کند که به مراتب س��ختگیرانه 
تر اس��ت و جل��وی صادرات نفت ای��ران را خواهد 
گرفت. کاخ سفید می خواهد شریان حیاتی اقتصاد 
ایران را ببرد. اتحادیه اروپا در تالش است با مقابله 
ب��ا تحریم های آمری��کا و یافتن راهی ب��رای ادامه 
تجارت با ایران توافق هس��ته ای را حفظ کند. این 
کار درستی است اما، آن قدرها موثر نیست. پایان 
یافتن توافق هس��ته ای تنها فاجعه ای نیس��ت که 

ممکن است رخ دهد.
اروپا فقط نباید به این بس��نده کند که راهی 
برای حفظ توافق بیاید. باید به واش��نگتن گوشزد 
کند سیاس��ت های بی ثب��ات کنن��ده اش در قبال 
ایران و خاورمیانه، علیه منافع امنیتی اروپا اس��ت. 
سیاس��ت های ترام��پ در خاورمیانه بای��د اولویت 
اول کش��ورهای اروپایی باش��د. این ب��ار بر خالف 
بحران های قبلی آلمان و س��ایر کشورهای اروپایی 
باید با نگاه به آینده سیاست خارجی پیشگیرانه ای 

اتخاذ کنند.
تحلیلگر هفته نامه اش��پیگل آلمان به درستی 
موقعیت را درک کرده و درباره آن نوش��ته اس��ت. 
هر چند جمهوری اسالمی ایران اجازه ایجاد چنین 
وضعیتی را نخواه��د داد و با حمایت مردم خود از 
این گردنه نیز عبور خواهد کرد، اما اگر شرایطی که 
تحلیلگر این هفته نامه آن را پیشبینی کرده است 
بر فرض اتفاق بیفتد، اروپا نخس��تین جایی خواهد 
بود که از این وضعیت و ش��رایط بیشترین ثدمه را 
خواهد دید. جمهوری اس��المی ایران لنگر ثبات و 
امنیت منطقه اس��ت، با نب��ود آن امنیتی در غرب 
آسیا نخواهد بود و قطعاً این شرایط ناامنی به اروپا 

نیز کشیده خواهد شد.  دیپلماسی ایرانی

امنیت اروپا به امنیت ایران گره خورده است


