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 تمجید رئیس مجلس پاکستان
از نقش محوری ایران 
رئیس مجلس ملی پاکس��تان ب��ا تمجید از نقش 
مح��وری جمهوری اس��امی در افزایش وحدت میان 
ملت های مس��لمان، خواس��تار تقویت همکاری ها با 

ایران در زمینه تجارت و انرژی شد.
اسد قیصر در دیدار با محمد جواد ظریف، از نقش 
محوری جمهوری اسامی در افزایش وحدت در جهان 
اس��ام تمجید کرد. رئیس مجلس پاکستان همچنین 
خواستار همکاری های نزدیک میان دو کشور همسایه 

در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و انرژی شد.  
وی ضم��ن اع��ام حمای��ت کش��ورش از وحدت 
میان مس��لمانان، بر اهمیت تاثیر روابط دوستانه میان 
پاکستان و ایران بر روی صلح، توسعه و رفاه در منطقه 

تاکید کرد.  ایرنا 

گستاخی یک مقام پیشین صهیونیستی 
علیه ایران 
معاون پیشین شورای امنیت رژیم صهیونیستی با 
اذعان به اینکه نیروی سه گانه اتمی )تریاد( در اختیار 
دارند، گفت:  تل آویو حق حمله به تاسیسات هسته ای 

ایران را برای خود محفوظ می داند.
چاک فِِرلیچ مدعی شد؛ حتی اگر اقدامات اقتصادی، 
دیپلماتی��ک و در نهای��ت گزین��ه نظام��ی بتواند مانع 
دستیابی ایران به ساح هس��ته ای شود، بازهم تل آویو 
بای��د خودش را برای بدترین س��ناریو آماده کند. وی با 
اذعان تلویحی به وجود برنامه تسلیحاتی اتمی در رژیم 
صهیونیستی، گفت: »تمام دنیا همین االن نیز مطمئن 
است که اس��رائیل ظرفیت )تسلیحاتی( اتمی دارد... نه 
هر ظرفیت اتمی، بلکه نوع پیش��رفته و عظیم آن، یک 

"تریاد" )نیروی سه گانه اتمی(.   باشگاه خبرنگاران

اخبار

آمریکا دیگران را به سرپیچی از قطعنامه 2231 دعوت می کند
س��فیر و نماین��ده دائم ایران در س��ازمان مل��ل گفت: آمریکا ن��ه تنها خود 
قطعنامه 2231 را نقض کرده، بلکه آش��کارا دیگران را نیز به س��رپیچی از این 

قطعنامه دعوت می کند.
غامعلی خوشرو در این نشست که برای بحث در مورد میانجیگری و حل و 

فصل اختافات برگزار شده بود، اظهار داشت: میانجیگری باید از زاویه وسیع تری 
چون تقویت حاکمیت قانون در سطح بین المللی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت های عضو این سازمان در راستای تقویت حاکمیت قانون 
دو تعهد اساسی دارند: اول اینکه از تهدید یا استفاده از زور خودداری کرده و دوم اینکه 
اختافات خود را از طرق مس��المت آمیز حل و فصل  کنند. وی با اشاره به تجاوز آمریکا 
به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت به عراق در اوایل قرن جاری، بدون در نظر گرفتن 
نقش شورای امنیت، گفت: این اقدام نقض صریح منشور سازمان ملل بود.  تسنیم 

معادله 
باید بگویم که حفظ برجام به نفع امنیت خود ما است

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید ب��ر اینکه حفظ برجام 
به نفع امنیت کش��ورهای عضو این اتحادیه اس��ت گفت: حفظ برجام با توجه به 

بازگشت تحریم های آمریکا، کاری چالش برانگیز است.
فدری��کا موگرینی  در دیدار با  الکس��اندر ون در بلن رئیس جمهور اتریش 

گف��ت: م��ا فرصتی برای تب��ادل نظر درب��اره کاری که داریم می کنی��م تا توافق 
هس��ته ای ایران را حفظ کنیم، داش��تیم؛ توافقی که بعد از مذاکراتی طوالنی در وین 

حاصل شد در نتیجه ما باید روح وین را حفظ کنیم. بار دیگر باید بگویم که حفظ برجام 
به نفع امنیت خود ما است.

وی ادامه داد: توافق)برجام( دارد کار می کند، حفظ توافق با توجه به اعمال مجددد 
تحریم ه��ای آمری��کا کاری چالش برانگیز اس��ت اما ما با همه کش��ورهای عضو در حال 

همکاری هستیم تا اطمینان حاصل کنیم، برجام ادامه یابد.  مهر

دیپلمات
برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه بار دیگر 
تصریح کرد که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

بهرام قاس��می تصریح کرد: مذاکرات برجام که به توافقی مس��تحکم و بین 
المللی انجامید نش��انی از حسن نیت ایران و پایبندی به اصل گفت وگو و تاش 

در جهت بهره گیری از روش های منطقی و مس��المت آمیز بود که می توانس��ت 
مبنایی اصولی و خردمندانه برای س��نجش میزان حس��ن نیت و پایبندی کشورهای 

غربی به تعهدات خود باش��د که با خروج یکجانبه یکی از مدعیان غوغا ساالر، زیاده جو  
دیگران کارنامه غیر قابل قبولی از خود بجای گذاشته اند. 

وی تاکی��د ک��رد: جهانی��ان و دولتمردان فرانس��ه نیز به خوبی می دانند سیاس��ت 
منطقه ای ایران در راستای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و مبارزه با تروریسم و 

افراط گرایی است.  صداوسیما  

سخنگو
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اجراييه
ش پ :9/926/96 محكوم له:محمد رشــتيان غنى پور ف حســينعلى با وكالت معصوم السادات غنى پور به 
نشانى بابل خ شريعتى معلم 14 درب اول طبقه دوم دفتر وكالت ناطقى محكوم عليه:على قربانى –مجهول المكان به 
موجب رأى شــماره 92-97/2/18 شعبه نهم شوراى حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت 55,000,000 ريال اصل خواســته و 760,000 ريال هزينه دادرســى .اجراى احكام مكلف اســت حق 
الوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 96/11/4 تقديم دادخواست تا وصول محكوم به را محاسبه و در حق 
محكوم له ايصال نمايد. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابــالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف بابل-محسن سيار

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان سارى
پيرو آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون اخيرالذكر تحدود حدود 949 فرعى از 3427 اصلى واقع در قريه بينجلو 
بخش 1 سارى محسن موسى خواه رازلبقى ف محمد نسبت به شش دانگ اعيانى يك قطعه زمين به همراه ساختمان 
كه تمامت عرصه وقف اســت به مســاحت 148,10 مترمربع طبــق رأى 139760310001014161 – 97/6/3 
در ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه 97/7/2 انجام مى شود، لذا ازمتقاضيان و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق 
ارتفاقى دعوت مى گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند .بديهى است در صورت عدم حضور 
متقاضى يا نماينده قانونى آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد 
خواهد شــد.معترضين مى توانند به اســتناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت 
30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى نمايند در غير اين صورت با ارائه 
گواهى عدم تقديم دادخواست توسط متقاضى يانماينده قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله عمليات ثبتى با 

رعايت مقررات ادامه مى يابد.تاريخ انتشار:97/6/10.م/الف
مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك  سارى

آگهى فقدان سند مالكيت 
ش پ:01/97/6208 خانم سهيال رضايى جامخانه و سيد مجتبى شورقى اسكوئى با ارائه دو برگ استشهاد 
محلى مصدق كه به تاييد دفترخانه 37 ســارى رســيده اعالم نمودند كه ســند مالكيت ششدانگ پالك 9 فرعى از 
877 اصلــى واقع در بخش يك ثبت ســارى مورد ثبت 70092 صفحه 280 دفتــر 524 به علت جابه جايى مفقود 
گرديده خواهان صدور سند مالكيت المثنى شده اند، لذا در اجراى ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف 10 
روز از تاريخ نتشار آگهى اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد 
دريافــت نمايند.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا 
ســند معامله ارائه نشــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.
ضمنا برابر ســندرهنى شــماره 111197-95/9/25 دفتر 37 سارى در رهن بانك مسكن مى باشد.تاريخ انتشار 

آگهى: 97/6/10 .م/الف
مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك سارى

اجرائيه
مشخصات محكوم له :مجيد ايمانى به نشانى:گلستان ميالن 6 پالك 28- مشخصات محكوم عليه :فاطمه درمانلو 
به نشانى:مجهول  المكان- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 97-26-مورخ 97/1/20 شوراى حل اختالف شعبه 
10 محكوم عليه محكوم اســت به الزام به تنظيم سند يك دستگاه پرايد به شماره انتظامى 495ج44-ايران21 و 
پرداخــت مبلغ 825/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت 

ميباشد.م الف/1187
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

انحصار وراثت
اقاى حسين نادرى به ش ش 6759 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 48/11/97  از اين شعبه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شــده شادروان محبوب يزدانى به ش ش 14 در تاريخ 
96/11/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ناصر 
نادرى ش ش 2345 متولد 1349 صادره از تهران نسبت با متوفى : فرزند 2-منصور نادرى ش ش 7390 متولد 
1352 صادره از تهران نســبت با متوفى : فرزند 3- حســن نادرى ش ش 10080 متولد 1359صادره از تهران 
نســبت با متوفى : فرزند 4-حســين نادرى ش ش 6759 متولد 1364صادره از تهران نســبت با متوفى : فرزند 
5- يوسف نادرى ش ش 26141 متولد1365 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند  6-ليال نادرى ش ش 824 
متولد 1356 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد. م الف/1225
شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى مزايده نوبت دوم
در مورد پرونده اجرائى كالســه 930541 / ش 1 ح فيمابين محكوم لهم ســكينه و زينب و عباس و مدينه و 
على همگى فاميلى سلطانى فرزند ابراهيم و محكوم عليهم ولى و شرف نسا و حجت اله همگى فاميلى سلطانى فرزند 
ابراهيم كه مطابق با اجرائيه شماره 9210425840300096 مورخه 1392/07/16 كه محكوم عليهم محكوم اند 
به فروش يك باب منزل مسكونى به متراژ 260 متر مربع واقع در قريه عزيز به شماره 17 طبق نظريه كارشناس كه 

قابل افراز نمى باشد و با عنايت به نظريه كارشناسى به مشخصات ذيل الذكر: 
1 – آدرس ملك بجنورد – قريه عزيز – شماره 170 شرق سپاه – خيابان امام محمد باقر (ع) – كوچه قداست 
پالك 6 متعلق به ابراهيم سلطانى   2 – ملك مذكور طى يك برگ قولنامه عادى به تاريخ 1370/07/15 توسط مرحوم 
ابراهيم سلطانى از آقاى احمد عزيزى خريدارى شده است و هم اكنون در آن شرف نساء نامور همسر مرحوم و آقاى 
حجت ســلطانى با خانواده خويش در آن ســكونت دارند كه طبق اظهارات آقاى على ســلطانى تاكنون وجهى به عنوان 
اجاره توسط ايشان به مابقى وراث پرداخت نشده است. 3 – كل عرصه ملك فوق الذكر 260 متر بوده كه در آن يك 
ساختمان بصورت همكف ( يك سقف ) با ديوار باربر آجرى و سقف تيرآهن با پوشش طاق ضربى با مساحت حدودا 
100 متر مربع با قدمت حدودا 30 ســال در آن احداث گرديده اســت و اعيان مذكور شامل سه عدد اتاق بزرگ و 
آشــپزخانه و حمام و تراس مســقف مى باشد كه دو اتاق آن در اختيار آقاى حجت سلطانى با خانواده خود و يك اتاق 
خانم شرف نساء نامور در آن سكونت دارد سرويس بهداشتى به صورت آجرى به مساحت 5 متر مربع در داخل حياط 
مى باشد ساختمان بدون نماسازى و كف سازى محوطه حياط بوده و درب ورودى اصلى به ملك چوبى و دربها و پنجره 
ها و حفاظ طبقه مسكونى همكف آلومينيوم با شيشه تك جداره مى باشد بدنه داخلى ساختمان گچ سفيد و كف واحد 
سيمانى مى باشد در قسمت شمالى ملك پشت ساختمان مسكونى بقاياى ساختمان تخريب شده قديمى به مساحت 
حدودى 35 متر مربع با ديوار گلى و سقف چوبى غيرقابل استفاده وجود دارد ملك مذكور داراى انشعابات آب و برق 
و گاز بوده و فاقد سابقه ثبتى مى باشد در حال حاضر با توجه بررسى هاى انجام شده و موقعيت جغرافيايى ملك و 
ابعاد و نوع كاربرى مســكونى ملك و عرف منطقه و قدمت بنا و ســازه و ارزش امالك مشابه و همجوار عوامل نافذ و 
موثر در ازريابى امالك لذا ارزش اعيان و عرصه توسط كارشناس محترم دادگسترى به مبلغ 980/000/000 ريال 
معادل نود و هشت ميليون تومان كارشناسى گرديده است و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده كه اموال 
توقيفى در روز سه شنبه مورخ 97/06/27 راس ساعت 10 الى 10/30 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى 
احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل 
از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند . بديهى 
است مزايده از قيمت ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى 

(نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد - كريمى

دادنامه
پرونــده:9/489/96 دادنامــه:414-97/5/15 خواهان:حمزه آقاجانى دالور با وكالت منوچهر يوســف پور 
مرزبالى به نشانى بابل جنب شهردارى ساختمان فراز ط 2 دفتر وكالت خوانده:قدرت آقاجانى دالور خواسته:مطالبه 
وجه ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعــوى حمزه آقاجانى دالور با وكالت منوچهر يوســف پور مرزبالى به طرفيت 
خوانده قدرت آقاجانى دالور به خواســته مطالبه وجه به مبزان 100,000,000 ريال به اســتناد دو فقره چك بانك 
رفــاه كارگران و صادرات بــه شــماره 932002/727233-95/2/18 عهده رفاه كارگــران و 887/012493-
95/1/15 بانك صادرات كه به علت كســرى موجودى گواهى عدم پرداخت از شعبه بانك رفاه كارگران و صادرات 
صادر گرديده شــورا باتوجه به دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى و بقاى وصول مستندات در يد خواهان كه 
اشــتغال و اســتدامه ذمه خوانده را مســتصحب مى نمايد و خوانده نيز نســبت به دعوى خواهان و مدارك ابرازى 
دفاع و تعرضى ننموده لذا شــورا دعوى خواهان را صحيح و وارد تلقى مســتندا به مواد198-519-523 ق آ د م 
(تبصره ماده 2 قانون صدور چك) خوانده را مجموعا به پرداخت 100,000,00 ريال اصل خواســته و 1,350,000 
ريال هزينه دادرسى و نيز حق الوكاله وكيل از باب رعايت قواعد تسبيب والضرر در حق خواهان محكوم مى نمايد.

اجراى احكام مكلف است حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه را از تاريخ 95/2/18 و95/1/15 سررسيد چك 
لغايت وصول محكوم به محاســبه و در حق محكوم له ايصال نمايد.رأى صادره غيابى بوده و ظرف بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 

بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف بابل-محسن سيار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760327001000750 مورخ97/5/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن مينا خانى فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 599صادره از زنجان 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 49,74 متر مربع پالك16956 فرعى  از41,7اصلى مجزى شده از 588 
فرعيواقع در بخش7 زنجان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است .  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 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. 

تاريخ انتشار نوبت اول :97/6/10- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/6/25 
مجتبى محمدلو- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى 
خواهان رونوشــت حصر وراثت رضوان حيدرى فرزند كرم به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
970418 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شيرعلى قاسمى 
گوجانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر است به: 1- مهسا قاسمى 
گوجانــى فرزند شــيرعلى بــه ش ش 4610505770(فرزند) 2- منا قاســمى گوجانى فرزند شــيرعلى به ش ش 
4611105881 (فرزند) 3- رضوان حيدرى فرزند كرم به ش ش 2876 (همســر) 4- خورشــيد صالحى فرزند 
حفيظ اهللا به ش ش 1062(مادر). 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. 
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان آماده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم حسين كرامتى مارشك فرزند اكبر خواهان 
آقاى/خانم صنوبر كالتى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/خانم حسين كرامتى به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987587100436 شعبه 21 دادگاه خانواده 
مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/21 ساعت 08:00 تعيين 
كه حســب دســتور 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف21792
تاريخ انتشار: 1397/06/10

 مدير دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
پرونده كالســه 95099875880600202 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى در خصوص 
اســتان قدس رضوى به طرفيت اداره ثبت اســناد و امالك ناحيه يك مشــهد و آقاى محمود عدالتى غالم حســينى 
فرزند على و خداداد سلحشــور دادنامه صادره در شــعبه بدوى در خور نقض بوده و با توجه به اينكه دادگاه ماهيتا 
در خصوص خواســته خواهان وارد رســيدگى نشده يا تلقى حكم به قرار به استناد ماده 353 قانون ائين دادرسى 
مدنى نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رســيدگى ماهوى اعاده مى گردد راى صادره قطعى مى باشــد. م.الف 

21792
تاريخ انتشار:1397/06/10

 منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى جواد عابد اسكندرى رونجى فرزند محمدابراهيم 
تجديدخواه آقاى عليرضا احمدى ماريان دادخواســتى به طرفيت شــما و غيره به خواسته اعتراض ثالث مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987575900351 شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان خراسان 
رضوى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/21 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئيم دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده جواد عابد اسكندرى و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت 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 فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 21794
تاريخ انتشار: 1397/06/10

منشى شعبه 29 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوى

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: عليرضا سيفى فرزند جواد به نشانى نشر آگهى ،مشخصات محكوم له: عليرضا برخى 
فرزند محمدآقا به نشــانى كاشــان بازار مسگرها روبروى سراى گمرك طالفروشــى برفى ،محكوم به: به موجب راى 
شــماره 80 تاريخ 97 حوزه هفتم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – 
دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت 
يك فقره چك به شماره 857362 مورخ 1395/11/5 عهده بانك سرمايه و پرداخت مبلغ 2/370/000 يال بابت 
خسارات دادرسى هزينه هاى دادرسى و روبروى دادخواست اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و 
پرداخت هزينه نشر آگهى پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه سند تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 95/11/5 
تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين االجراى محاســبه و تعيين مى شــود در حق 
خواهان صادر و محكوم مى نمايد راى صادره غيابى است وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د مدنى رعايت گردد. هزينه 
نيم عشر دولتى پرداخت گردد. 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 استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد 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 هفتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ
بدينوســيله پيــرو ابالغيه هاى قبلى به آقــاى جان محمد خيرى فرزند على جان فعال مجهــول المكان ابالغ مى 
گردد كه در خصوص تجديدنظرخواهى خانم ســميه قربانى فرزند عزيزاهللا بطرفيت شــما نســبت به دادنامه 209 
صادره از شــعبه 13دادگاه خانواده مشهد در پرونده كالسه 97609987586300621 به موجب دادنامه شماره 
9709975133600698 – 1397/5/27 تجديدنظرخواهى موجه و دادنامه شــعبه 13 خانواده مشــهد نقض و 
حكم به الزام شمابه طالق همسرتان صادر و اعالم گرديد و در صورت عدم حضور شما سر دفتر طالق به نمايندگى از 
دادگاه نسبت به اجراى صيغه طالق خلع نوبت اول با رعايت موازين شرعى و قانونى و ثبت آن اقدام خواهد نمود. 
اين راى ظرف بيســت روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهى در همين شــعبه و بيســت روز ديگر قابل فرجام 

خواهى در ديوان عالى كشور مى باشد. م.الف21795
تاريخ انتشار: 1397/06/10

 مدير دفتر شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى به آقاى/ محمد مهدى عارفــى فرزند احمد خواهان آقــاى/ مهدى كمالى قاليباف 
دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محمد محمدى قرقى و محمد جبارى و محمد مهدى عارفى به خواســته تنظيم 
ســند و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609987577900301 شعبه 14 دادگاه 
تجديدنظر اســتان خراســان رضوى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/12 ســاعت 09:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت 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 نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م.الف 21796
تاريخ انتشار: 1397/06/10

 مدير دفتر شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوى

آگهى دادنامه 
پرونده كالســه 9509987580000600 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى تصميم نهايى 
شــماره 9709975133400677 تجديدنظرخواه: آقاى ســيد مقداد مقدس فرزند ســيد حســين با وكالت خانم 
راشين قيومى اناركى فرزند محمد به نشانى استان خراسان رضوى – شهرستان مشهد- شهر مشهد- تقاطع آبكوه و 
كالهدروز- كالهدوز 22/1 (بيست و دو مميز يك )- پالك 436- ساختمان على- طبقه اول- واحد 2 و آقاى احسان 
بذرافشان فرزند محمد جواد به نشانى استان خراسان رضوى- شهرستان مشهد- شهر مشهد- احمد آباد- خيابان 
قائم- نبش قائم 18- ساختمان پزشكان- طبق سوم- واحد 9 -تجديدنظر خواندگان: 1-آقاى عباس غالميان كالتى 
به نشــانى اســتان خراسان رضوى- شهرستان مشهد- مشهد- بلوار وكيل آباد- بلوار هنرستان – هنرستان 16- 
پالك 3- ســاختمان نوساز(فعال مجهول المكان)2-آقاى على سالك فرزند مهدى با وكالت آقاى سيد هاشم حسينى 
پناه فرزند سيد ابوالحسن به نشانى استان خراسان رضوى-شهرستان مشهد- شهر مشهد- بلوار سجاد- بهارستان 
17- پــالك 111- طبــق دوم-تجديدنظرخواســته: راى شــماره 9709977580000005-97/1/14 شــعبه 
17 دادگاه عمومــى حقوقى مشــهد -تاريخ ابالغ راى بدوى به تجديدنظرخواه: 97/1/29-تاريخ ثبت دادخواســت 
تجديدنظرخواه: 97/2/15-جلســه شــعبه چهارده دادگاه تجديدنظر اســتان در وقت فوق العاده تشكيل است و 
پرونده كالسه فوق تحت نظر است. دادگاه- با مشاوره و توافق اعضاء ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير راى صادر 
مى گردد:(راى دادگاه )در خصوص تجديدنظرخواهى آقاى ســيد مقداد مقدس فرزند ســيد حســين با وكالت آقاى 
احســان بذرافشــان به طرفيت آقايان على ســالك فرزند مهدى عباس غالميان كالتى و احمد برادران و خانم ترانه 
اكبرى از دادنامه شماره 9709977580000005- 97/1/14 شعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى مشهد كه طى آن 
حكم به بطالن مبايعه نامه شــماره 8911563- 95/1/18 و فســخ مبايعه نامه شماره 8911562- 95/1/17 و 
محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسى صادر شده است و نسبت به دعوى تجديدنظرخواه دائر بر 
تحويل مبيع ،اخذ پايانكار ، اخذ صورت مجلس تفكيكى و الزام به تنظيم سند رسمى و پرداخت خسارات دادرسى 
حكم به بطالن صادر شــده اســت نظر به اينكه در دعاوى مطروحه راجع به ملك به پــالك ثبتى 183/219/3681 
اصلى بخش 10 مشهد كه در رهن بانك مى باشد الزم بوده بانك هم طرف دعوى قرار گيرد به ويژه راجع به تنفيذ 
يا عدم تنفيذ قراردادهاى انتقال لذا دعاوى مذكور به نحو صحيح و قانونى اقامه نشده است لذا به استناد مواد 2، 
353 و 358 قانون آئين دادرسى مدنى آراى صادره نقض و قرارعدم استماع دعاوى نخستين صادر مى گردد اين 

راى قطعى است.  م.الف21797
تاريخ انتشار: 1397/06/10

 رئيس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى

حصروراثت
نظر به اينكه خانم طيبه بالش آبادى داراى شناسنامه شماره 2747 به شرح دادخواست به كالسه 97/469 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن بالش آبادى به شناسنامه 
4 در تاريــخ 76/7/12 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-محترم مهدوى فرزندمحمدعلى  248 متولد1316 همسر2-عباس بالش آبادى فرزندحسن ش ش54869 
متولــد1357 فرزند3-محمــد بالش آبادى فرزندحســن ش ش5138 متولــد1353 فرزند4-علــى بالش آبادى 
فرزندحســن ش ش7166 متولد1350فرزند5-طاهــره بــالش آبــادى فرزندحســن ش ش2141 متولد1347 
فرزند6-رضــا بــالش آبادى فرزندحســن ش ش545 متولــد1359 فرزند7-طيبه بالش آبادى فرزندحســن ش 
ش2747 متولد1349 فرزند-ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
(قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار(م الف 97/100/79

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى مجيد توكلى ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شــماره 10/10 صادره از پرونده كالســه 
5/96/442 شــعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده ايد به 45/000/000 ريال به انضمام 
هزينه و تاخير و تاديه و ديگر هزينه هاو خسارات دادرسى در حق آقاى سامان صحبا فرزند محمدحسين كه پس از 
ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايستى مفاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از 

سوى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت.
(دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار (م الف97/100/78

راى دادگاه
در خصوص دعوى خواهان خانم زهرا كريم آبادى فرزند حســين به طرفيت خوانده آقاى حســين كريم آبادى 
فرزند غالمرضا طرفين ساكن سبزوار به خواسته ى تقاضاى صدور حكم مبنى بر اجازه ازدواج به شرح دادخواست 
، دادگاه بــا عنايــت به محتويات پرونده ، دادخواســت تقديمــى ، اظهارات خواهان كه به دليــل غيبت پدر و نياز به 
ازدواج تقاضاى اذن در ازدواج را از دادگاه نموده اســت، مالحظه تصوير شناســنامه خواهان كه حكايت دارد متولد 
1379/4/21 و 18 ســاله مى باشد، استماع شــهادت شهود و نتيجه تحقيقات محلى از آخرين اقامتگاه خوانده در 
روستاى رحمت آباد جوين كه حكايت از مفقود بودن خوانده دارد و با توجه به اينكه خوانده با ابالغ از طريق جرايد 
در دادگاه حاضر نشده و دليل و مدركى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است نظر به اينكه استيذان از پدر با توجه 
به غيبت طوالنى وى ممكن نمى باشد و نيز با توجه به سن خواهان و احتياج وى به همسر و با توجه به نظريه قاضى 
محترم مشاور، دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستند به قواعد الضرر و الحرج و مواد 1044 قانون مدنى و 198 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر اجازه ازدواج خواهان و ثبت آن در دفتر رسمى ثبت ازدواج را صادر و اعالم مى 

نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى است.
(م الف 97/100/87)

محمد كاظم توحيدى زاده- رئيس شعبه اول دادگاه خانواده دادگسترى سبزوار

اخطار وقت رسيدگى
خواهان:آقاى جواد كاملى فرفرزند ناصر به طرفيت خواندگان اداره اوقاف سبزوار و على اكبر رامشك و حسين 
عظيميان و گلى عظيميان به خواسته دعاوى غيرمالى تقديم دادگاه هاى عمومى و شهرستان سبزوار نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان سبزوار واقع در اســتان خراسان رضوى –دادگسترى 
ســبزوار- ابتداى بلوار توحيد شــهر ارجاع و به كالســه شــماره 16 رقمى 9709985183200296 پرونده ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن در مورخه 1397/7/14 ســاعت 8 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان 
بــودن خواندگان (آقاى حســين عظيميان و گلى عظيميان و مريم عظيميان )و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.(م 

الف 97/100/81)
دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به خانم مريم مروى شرق فرزند ولى اله فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى اسماعيل موفق 
نيا فرزند حسين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه و حكم بر محكوميت خوانده به مبلغ دو ميليون و پانصدوسى 
هزار تومان و ديگر هزينه ها و خسارات دادرسى به طرفيت شما به شعبه 10 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالسه 10/96/741 ثبت و به موجب راى شماره 288-62 .97/4/27 بخواسته فوق محكوم گرديده ايد. مراتب 
يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشار قابل واخواهى در 

همين شعبه و سپس قابل تجديدنظر در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. (م الف 97/100/94)
دبير شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
پرونده كالسه 9709982210700006 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9709972210700745 ، خواهان: آقاى محمد كريمى فرزند قدمعلى به نشانى استان تهران 
شهرستان دماوند شهر دماوند ميدان معلم بل شورا جنب شركت گاز ، خوانده: آقاى همت محمدى به نشانى دماوند 
بل شــورا قلعه ســنگى پشت شركت گاز ، خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت محكوم به 2- مطالبه خسارت ، گردش 
كار: خواهان محمد كريمى ، دادخواستى داير بر اعسار از پرداخت محكوم به و تقسيط ميزان ديه موضوع محكوميت 
در دادنامه شماره 9609970222301862 به طرفيت همت محمدى مطرح مى نمايد پرونده به شعبه 102 دادگاه 
كيفرى 2 دادگســترى شهرســتان دماوند ارجاع گرديده منتها هيچ يك از طرفين در وقت رسيدگى حضور نيافته و 
شهود نيز حاضر نمى گردد دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه 
بر شــرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده به شــرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد. دادنامه: در خصوص 
دعوى آقاى محمد كريمى به طرفيت آقاى همت محمدى ، به خواســته اعســار از پرداخت محكوم به و تقسيط ميزان 
ديه موضوع محكوميت در دادنامه شماره 9609970222301862 مالحظه مى گردد كه خواهان داليل كافى جهت 
اثبات اعســار خود ارائه ننموده است فلذا مســتندا به ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به بطالن دعواى 
خواهان صادر مى گردد راى صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. م الف/632
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: بهمن پناهى امرائى به نشــانى گيالوند شهرك ســپاه غربى پ 18 واحد 8 ، مشخصات 
محكوم عليه:محســن دهقان به نشــانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1223 مورخ 97/3/23 
شــوراى حل اختالف دماوند حوزه يك كه وفق دادنامه شــماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 992/500 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ خسارت تاخير تاديه دين بر مبناى شاخص از تاريخ تقديم دادخواست 96/3/4 لغايت زمان اجراى 
حكم و مبلغ 3500000 ريال بابت نيم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. محكوم علهى مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد ان را بموقع اجرا بگذارد. م الف/641
 رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: جعفر شــكرى به نشانى دماوند روســتاى يهر كوچه شهيد ناصر حسنى منزل شخصى ، 
مشــخصات محكوم عليه:مهدى عطايى به نشــانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 1235 مورخ 
97/5/28 شــوراى حل اختالف دماوند حوزه يك كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده 
است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 370/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/1/15 لغايت اجراى كامل حكم طبق 

شاخص و مبلغ 1250000 ريال بابت نيم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. م الف/640
 رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه خانم فرانك فالح با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4594 مورخ 97/6/4 
دفتر اســناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 29 فرعى از 3226 اصلى 
واقع در بخش 1 بروجرد ذيل دفتر الكترونيكى شــماره 139720325004003452 سند جلدى 644352 بنام 
مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك 
الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتباً پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره 
تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد 

شد. آدرس ملك: بروجرد انتهاى خيابان بهار پايين تر از چهارراه فرهنگ سمت راست ، تاريخ انتشار: 97/6/10
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

                                                              آگهى دعوت افراز 
چون آقاى / محمدرضا كيخا مقدم (اصالتا) __ فرزند ابوتراب احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1870- اصلى 
واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9101- ز مورخ 97/5/24 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 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 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: 1397/6/10- م الف/955
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 4239/1052 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 118 صفحه 
34 ذيل ثبت 17600 بنام خانم زهرا دار محمدى صادر و تســليم گرديده اســت سپس نامبرده برابر استشهاديه 
المثنى اعالم مفقوديت ســند به علت جابجايى را نموده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نمود لذا 
برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دســت وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى 
است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در 
غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شماره 
چاپى ســند برگى 661012ب90 مى باشــد. برابر سند رهنى به شــماره 22544 مورخ 1394/07/26 دفتر 20 
شاهرود در قبال مبلغ 1810000000 ريال به مدت 60 ماه در رهن موسسه اعتبار آزاد ثامن قرار گرفت. تاريخ 

انتشار 97/6/10
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

گروه دیپلماسی  مقام��ات پرونـــــده برخ��ی  ادع��ای 
آمریکایی مبنی بر اینکه نمی خواهند نظام ایران را 
تغییر دهند در حالی مطرح می شود که باید گفت 
آمریکا نه تنها توان تغیی��ر رژیم در ایران را ندارد 
بلکه با استفاده از فشار و تحریم ها نیز توان مقابله 
با ملت ایران را نخواهد داش��ت و به غلط و اشتباه 

از واژه "نمی خواهیم" استفاده می کند.
"نمی خواهیم رژی��م ایران را تغییر دهیم" این 
جمله ای اس��ت که به تازگی رئیس کارگروه اقدام 
علیه ایران و نماینده ویژه آمریکا بیان کرده است.

برای��ان هوک  طی س��خنانی در بنیاد دفاع از 
دموکراس��ی ها افزود: نظام ایران آزادی های دینی 
را سرکوب می کند و نسبت به هرگونه تفکر جدید 

مسامحه در این کشور به خرج نمی دهد.
نماینده آمریکا در امور ایران همچنین مدعی 
ش��د؛ ملت ایران از دولت خواسته اند که از سوریه 
خارج ش��ود.  در ادامه اظهارات ض��د ایرانی هوک 
آمده؛ تهران حوثی ها را به موش��ک تجهیز می کند 

تا به وسیله آن ریاض هدف قرار داده شود. 
وی اظهار داش��ت:  رژیم سعی می کند اروپا را 
قانع به ماندن در توافق هسته ای کند، اما تاش به 

انجام اقدامات تروریستی مخفیانه در اروپا دارد.
نماین��ده آمری��کا در ام��ور ای��ران در ادامه 
گفت:  ما یک کمپین فش��ار را شروع کرده ایم تا 
از مناف��ع آمریکایی ها دفاع کند. مس��یر اول این 
فش��ارها تحریم ها هستند. شش دور از تحریم ها 
علیه ایران در دوران ریاس��ت جمهوری )فعلی( 
اعمال شده اند. ما قصد داریم که واردات نفت از 
ای��ران را به صفر نزدیک کنیم. کمپین فش��ار ما 
به افش��ای مس��یرهای درآمد ایران ادامه خواهد 
داد. 12 بن��دی ک��ه وزیر خارجه پامپئو پیش��تر 

اعام کرد، اهداف ما هس��تند.
وی مدعی ش��د:  ما خواهان تغییر رفتار ایران 

هستیم و هدفمان تغییر رژیم نیست.

به نظر می رس��د آمریکایی ها با خودش��ان نیز 
صادق نیس��تند، آنه��ا در حالی ادع��ا می کنند به 
دنب��ال تغییر نظ��ام در جمهوری اس��امی ایران 
نیس��تند که بررس��ی ابعاد رفتاری آنها حکایت از 
تاش مذبوحانه واشنگتن و متحدانش برای تغییر 

نظام در ایران است.
به بیان دیگر مش��روعیت رژیم صهیونیستی؛ 
حذف ایران از معادالت منطقه ای و تغییر حکومت 
س��ه هدف مهم آمریکا اس��ت که بع��د از انقاب 
اس��امی تاکنون برای  رس��یدن ب��ه این 3 هدف 

عمده تقای زیادی را داشته است.
حمایت از صدام در 8س��ال جن��گ تحمیلی 
علیه ملت ایران، حمایت از منافقین و نیز تا ادعای 
توهم آمیز فعالیت های هس��ته ای ایران و رسیدن 
تهران به بمب هسته ای که پس از یک دهه منجر 
به توافقی شد که پس از دو سال و نیم تقریبا بدون 
هیچ دس��تاوردی برای جمهوری اسامی با خروج 

آمریکا از برجام این توافق نتوانست دوام بیاورد.
نکته مهم دیگ��ر اینک��ه آمریکایی ها از کلمه 
"نمی خواهی��م" در براب��ر تاش ب��رای تغییر نظام 
در ای��ران اس��تفاده کرده ان��د؛ وقت��ی می گویی��م 
نمی خواهیم یعنی اینکه توان مقابله و براندازی را 
داری��م اما این کار را بنا به دالیلی انجام نمی دهیم 
ام��ا، بکار بردن این کلمه از س��وی آمریکایی ها در 
برابر ایران اش��تباهی راهبردی اس��ت، چرا که نه 
تنه��ا ملت ایران اجازه هیچگونه دس��ت درازی به 
کشورش��ان را نخواهند داد بلکه آنها نیز توان الزم 
برای تغییر نظ��ام در ایران را ندارند و خود آمریکا 

نیز به آن واقف است!
آمریکا به خوبی می داند اتحاد و انس��جام ملی 
میان مردم با وجود همه مشکات داخلی و برخی 
نامایمات و نیز فش��ار تحریم ها گسستنی نیست 
و ای��ن مس��ئله را ملت ای��ران در راه پیمایی های 
ب��ا ش��کوه از جمله 22بهمن و حمای��ت از انقاب 

اسامی و نظام ثابت کرده اند.

حتی به اعتقاد برخی سیاس��تمداران س��ابق 
آمریکایی نیز آمریکا برای فش��ار بر ایران آن هم با 

اهرم تحریم هیچ شانسی ندارد چنانچه 
دیپلم��ات کهن��ه کار و س��فیر اس��بق آمریکا 
در چندی��ن کش��ور مختلف در یادداش��تی تأکید 
کرده سیاست جدید واش��نگتن برای اعمال فشار 
ب��ر ایران، »هیچ شانس��ی« برای موفقی��ت ندارد.  
پیکرینگ می نویس��د: سیاس��ت جدی��د دولت در 
قبال ایران، هیچ شانس��ی برای موفقیت در تغییر 
رفتار ایران یا تغییر نظام این کشور نخواهد داشت. 
سیاست فش��ار حداکثری ]علیه ایران[ و مطالبات 
دست نیافتنی بر فرضیه هایی بسیار معیوب درباره 
ایران و اس��تفاده عاقانه از قدرت آمریکا اس��توار 

هستند.
وی گفته؛ دولت های آمریکا بایستی از تجارب 
گذشته درس می گرفتند که تاش برای فشار وارد 
ک��ردن به دولت یک کش��ور متخاصم، خفه کردن 
اقتص��ادش و من��زوی کردن��ش از دنی��ا به ندرت 
کارگ��ر می افتند به ویژه وقت��ی که هدف مطلوب، 

نامشخص و به شدت مورد مناقشه است.
این مقام کهنه کار آمریکایی نوشته آمریکا بعد 
از اتمام جنگ جهانی دوم، اقداماتی را برای تغییر 
رفتار حکومت ه��ای متخاصم با آمری��کا یا مقابله 
نظامی با آنها آغاز کرده اس��ت. او س��پس نوش��ته 
اس��ت: این اقدامات به دلی��ل فراگیر و مبهم بودن 
اه��داف آمریکا و وج��ود نقائص��ی در راهبردهای 

آمریکا و همچنین نقص در فهم مشکل با شکست 
مواجه شدند.

پیکرین��گ در ادام��ه ب��ه تاش ه��ای ناموفق 
آمری��کا برای مقابله ب��ا کوبا و عراق اش��اره کرده 
اس��ت. وی س��پس به تاش ها در واشنگتن برای 
تغییر حکومت ایران پرداخته و نوشته ایرانی ها به 
خاطر دارند که س��یا در سال 1۹۵3 )کودتای 28 
مرداد 1332( دولت منتخب مردمی ایران را عزل 

کرده و شاه مستبد را بر سر قدرت نشاند. 
او از ترامپ خواس��ته که از اش��تباهات گذشته 
درس بگیرد؛ وی نوشته است: رئیس جمهور ترامپ، 
علی رغم کنار کشیدن از برنامه جامع اقدام مشترک، 

محکوم نیست که اشتباهات گذشته را تکرار کند.
نکته مهم دیگر آنکه تناقض گویی و بی صداقتی 
میان مقامات آمریکایی به ش��کل قابل ماحظه ای 
دیده می ش��ود چنانچه بریان هوک  مدعی اس��ت 
ک��ه نمی خواهی��م رژیم را در ای��ران تغییر دهیم 
ام��ا دونالد ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا مدعی 
تغییر شرایط تهران ش��ده و با اظهاراتش سیاست 

براندازی حکومت در ایران را تایید کرده است.
چند وق��ت پیش نیز ترامپ در یک نشس��ت 
خبری با نخس��ت وزی��ر ایتالیا در کاخ س��فید در 
پاس��خ به س��وال یک خبرنگار از تمایل خود برای 
دیدار و مذاک��ره با رئیس جمهوری ایران خبر داد 
و چند س��اعت بعد مایک پامپئو وزیرخارجه اش از 

مذاکره با ایران با قید شر و شروط خبر داد.
ای��ن چند گانگ��ی و اظهارات متف��اوت و نیز 
چند صدای��ی از مقامات آمریکایی حکایت از عدم 
انس��جام و وح��دت داخلی میان ه��ا در برابر ایران 
اس��ت و دقیقا نقطه مقابل در میان س��ردمدارن و 
دولتمردان جمهوری اس��امی ونیز مردم البته به 
جز تع��داد معدودی، این وحدت و انس��جام برای 

مقابله با قلدری های آمریکا به چشم می خورد. 
گفتنی است؛ جمهوری اسامی ایران با اقتدار 

در برابر همه فشارهای آمریکا ایستادگی می کند.

بریان هوک: نمی خواهیم رژیم ایران را تغییر دهیم

نمیتوانید!


