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استقبال ظریف از مشارکت شرکت های 
خصوصی ایران در بازسازی سوریه

وزی��ر امور خارجه ایران در دیدار با نخس��ت وزیر 
سوریه ضمن استقبال از مشارکت شرکت های خصوصی 
ایرانی در بازس��ازی سوریه، وظایف سفارتخانه های دو 

کشور را تسهیل حضور این شرکت ها خواند.
محمدج��واد ظریف به دع��وت ولید المعلم همتای 
سوری خود به دمشق سفر کرده، در ادامه دیدارهای خود 
با مقامات سوری، با »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه 
دی��دار و گفت وگو کرد. در این دیدار ظریف پیروزی های 
اخیر جبهه مقاومت را تبریک گفت و اظهار داشت: مردم 
و دولت سوریه به دنبال این پیروزی ها به سمت بازسازی 
کش��ور خود حرکت خواهند ک��رد. وی در ادامه ضمن 
اس��تقبال از برگزاری نمایشگاه بازس��ازی دمشق، آن را 

نشانه و اراده قوی شروع بازسازی توصیف کرد. 
نخست وزیر سوریه نیز ضمن تشکر از حمایت های 
کشورمان گفت: با مشارکت و همکاری کشورهای دوست 
به ویژه جمهوری اسالمی ایران و روسیه و شرکت های 
خصوصی این کش��ورها بازسازی را دنبال خواهیم کرد. 
وی افزود: ما همچنین از مش��ارکت شرکت های ایرانی 

در نمایشگاه دمشق استقبال می کنیم.
ظری��ف نیز از مش��ارکت ش��رکت های خصوصی 
ایرانی در بازس��ازی س��وریه اس��تقبال کرد و وظایف 
س��فارتخانه های ای��ران و س��وریه را تس��هیل حضور 
ش��رکت های خصوصی ایرانی خواند. طرفین بر تبادل 
هیات ه��ای اقتص��ادی و ت��الش ب��رای نزدیک کردن 

بخش های خصوصی دو کشور تاکید کردند.
ظریف پیش از این هم با ولید المعلم دیدار کرده بود 
و وزیر خارجه سوریه خواستار ادامه حمایت های ایران از 
سوریه برای مبارزه با تروریسم شد. گفتنی است، ظریف 

با بشار اسد هم دیدار کرد.  باشگاه خبرنگاران

خبر

روسیه اقدامات غیرقانونی آمریکا در قبال ایران را نمی پذیرد
وزیر خارجه روس��یه در سخنانی در دانش��گاه روابط بین الملل مسکو موضع 

انتقادی این کشور در قبال سیاست های آمریکا را اعالم کرد.
س��رگئی الوروف اعالم کرد روس��یه اقدامات غیرقانونی آمریکا در قبال ایران و 
مذاکرات فلسطینی - اسرائیلی را به رسمیت نمی شناسد. وی افزود: دولت باراک اوباما، 

بحران های زیادی را در خاورمیانه )غرب آس��یا( ایجاد کرد که آن )بحران ها( باید حل 
شوند. الوروف ضمن بیان اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عادی سازی روابط با 

روسیه متهم است، افزود واشنگتن نمی خواهد منازعات را از طریق گفت وگو حل کند.
وزیر خارجه روس��یه گفت تالش ها برای تحمیل نظام تک قطبی با شکس��ت مواجه 
ش��ده اس��ت و جهان برای یافتن راه حل های مش��ترک تالش می کند. وی افزود: مسکو 
مناف��ع خود را بر دیگر طرف ها تحمیل نمی کند ضمن آنکه با اس��تبداد واش��نگتن نیز 

موافقت نخواهد کرد.  صداوسیما

معادله
ترکیه در تجارت با ایران واحدهای پولی ملی را جایگزین می کند

 رئیس جمهوری ترکیه ب��ه تالش آنکارا برای جایگزینی دالر با ارزهای ملی 
در تجارت با ایران، چین و روسیه اشاره کرد.

رجب طیب اردوغان بر ضرورت پایان بخش��یدن به سیطره دالر در تجارت از 
طریق تجارت گام به گام با ارزهای ملی تأکید کرد. وی افزود: پیوند تجارت جهانی، 

خصوصا با دالر ایاالت متحده، در حال تبدیل ش��دن به یک مش��کل بزرگ است. 
کشورها، شرکت ها و تجار باید با این مشکالت مرتبط با دالر ایاالت متحده، فشار ناشی 

از نرخ تبادل ارز و مشکالت ناشی از خود ماهیت تجارت دست و پنجه نرم کنند.
اردوغان گفت: نظام تس��هیل تجارت به بزرگترین مان��ع تجارت آزاد جهانی تبدیل 
شده است؛ وی گفت که اقتصادهای در حال ظهور از این مشکل رنج می برند. وی هدف 
دستکاری در نرخ تبادل ارز های خارجی را ایجاد شک و تردید درباره قدرت و استحکام 

اقتصاد ترکیه دانست.  تسنیم

دیپلمات
تهدید ایران از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با بیان اینکه تل آوی��و در هر کجا با »تهدید 
ایران« مقابله می کند، عراق را به اقدام نظامی تهدید کرد.

آویگ��دور لیبرمن در واکن��ش به ادعای اخیر خبرگ��زاری رویترز، گفت: قطعا 
هرآنچه در س��وریه در جریان است را تحت نظر داریم. در ارتباط با تهدید ایران، ما 

خود را به اراضی س��وریه محدود نمی کنیم. باید این را تصریح کرد. وی در پاس��خ به 
سوالی درباره اینکه آیا ممکن است اسرائیل اهدافی در عراق را هم هدف قرار دهد، گفت: 

دارم می گویم که ما با هرگونه تهدید ایران مقابله می کنیم، مهم هم نیست که این تهدید کجا 
باشد. اسرائیل از حداکثر آزادی عمل برخوردار است. ما این آزادی عمل را حفظ می کنیم.

خبرگزاری رویترز هفته گذش��ته در گزارشی به نقل از منابع آگاهی که خواسته اند 
نامش��ان فاش نشود، مدعی ش��د ایران نیروهای مقاومت مردمی عراق را به موشک های 

بالستیک مجهز کرده است.  فارس

درحاشیه 

مفقودى
اينجانب طغاندردى مرادى فرزند خداوردى به شــماره ملــى 5319570902 مالك خودروى وانت دوكابين 
سيســتم مزدا تيپ بى 2000 اى به شماره شهربانى 69-339 ن 34 شماره موتور FE142207 و شماره شاسى 
NAGDPX2PC19E41292 مدل 1390 رنگ نقره اى-آبى-متاليك اعالم مى دارم به علت فقدان سند كمپانى 
( فاكتور فروش خودرو) تقاضاى صدور المثنى ســند مذكور را نموده ام، لذا چنانكه شــخصى (حقيقى يا حقوقى) 
ادعايى درمورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ نشــر آگهى با در دســت داشــتن مدارك كافى به 

سازمان فروش بهمن موتور واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج، مراجعه نمايد.گنبد

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

برابر راى شماره 139760329012001319 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 حســن شهرابى فرزند رضا به شماره شناســنامه 753 صادره از ... در ششدانگ يك باب دامدارى و محوطه 
متصل به آن به مساحت 6157/94 متر مربع پالك 5 فرعى از 19- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك 5 فرعى از 
19-اصلى قطعه واقع در كهك خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا شهرابى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف: 482
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/13         

رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى احضار متهم
احتراما در خصوص اتهام آقاى محمد زادادى كالته موضوع شــكايت آقاى غالمحســين نيك ساز كه متهم به 
خيانت در امانت نســبت به شــش راس گوسفند مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و بهتجويز 
مــاده 344 ق.آ.د.ك  مراتــب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه 630داديارى 
واقع در دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد به آدرس: اول صدف – وكيل آباد 43 حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نمايد ضمنا متهم مى تواند وكيل به همراه خود در شعبه داشته باشد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسيدگى و تصميم گيرى خواهد شد. م.الف 22205
تاريخ انتشار:1397/06/13

داديار شعبه 630 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوسيله به خواندگان 1- كاظم مستشارى 2- مرضيه درودى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه خواهان 
ها 1- محمد دادمحمدى 2- حسين حقى قشه توقى دادخواستى به خواسته اعتراض ثالث به طرفيت شما به شعبه 
192 شــوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالســه 970465 ثبت و براى مورخه 1397/07/15 ساعت 08:00 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م  مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج مى گردد شما ميتوانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 192 شهرستان مشهد مستقر 
در مجتمع شماره 4 به نشانى كوثر شمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى و اســتماع شهادت شهود در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور 

غيابا رسيدگى خواهد شد. م.الف 22206
تاريخ انتشار: 1397/06/13

 مسئول دفتر شعبه 192 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آقايان 1- وحيد خرمى فرد 2-سينا خرمى فرد پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى مجتبى ظريفيان 
زيبالوى به طرفيت  شــما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالسه 960243 منجر به صدور اجرائيه عليه شما 
مبنى بر مطالبه وجه ســفته محكوم عليه ها محكومند به صورت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه به علت 
عدم واخواست سفته در موعد مقرر از تاريخ تقديم دادخواست 96/3/23 لغايت يوم االداء و محاسبه بر اساس 
نرخ تورم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق مواد 
19-118-119 قانــون اجــراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد 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 22207
تاريخ انتشار: 1397/06/13

مسئول دفتر شعبه 192 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آقــاى ميــالد قربانــى پيرو آگهى هاى قبلــى در خصوص دعوى آقــاى على اكبر مالئى مهنى به طرفيت  شــما 
بدينوســيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالســه 961008  منجر به صدور اجرائيه عليه شــما مبنى بر مطالبه وجه 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/850/000  ريال 
هزينه دادرسى ومبلغ 450/000 ريال بابت هزينه درج آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
مورخ (96/10/25) لغايت يوم االداء كه برمبناى نرخ تورم محاسبه و در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى 
در حــق صندوق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق مــواد 19-118-119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت 
در روزنامه محلى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشــار بموقع اجراء گذارده خواهد شــد 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 22208
تاريخ انتشار: 1397/06/13

مسئول دفتر شعبه 192 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى على امال خوشهوا كه مجهول المكان مى 
باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977503300130 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 
9709987503300065 محكوم به پرداخت مبلغ 38/500/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 84/125 
تومان بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت يوم الوصول بر مبناى شاخص 
تورم در حق محكوم له آقاى محمود رمضانى و نيم عشــر دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت 
داريد نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به 

وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف22301
تاريخ انتشار: 1397/06/13

متصدى امور دفترى شعبه 150 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى ســيد كاظم هاشــمى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود در مورد درخواســت 
آقاى رضا نامدار بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم شماره 9709977503300463 پرونده 
كالســه 961265 محكــوم به پرداخت مبلغ شــصت و هفت ميليون ريال بابت فاكتور مــورد نظر به انضمام مبلغ 
509/000 تومان بابت هزينه دادرســى و 45/000 تومان هزينه آگهى به انضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
تنظيم دادخواست مورخه 96/12/19 لغايت يوم االدا كه بر مبناى نرخ تورم محاسبه خواهد شد به انضمام حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره 

غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است. م.الف22302
تاريخ انتشار: 1397/06/13

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 150 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ يك زمين مزروعى به مساحت 15780 مترمربع به 19/373-اصلى واقع در بخش 
9 حوزه ثبتى مينودشت كه ذيل ثبت 50510 صفحه 151 دفترجلد 287 به نام آقاى على جهانى ثبت شده است. 
سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 102 گنبد ادعا نموده 
كه سند مالكيت در حين اسباب كشى مفقود شده و تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را ازاين اداره نموده است. 
عليهذا باستناد ماده 120- آئين نامه اصالحى قانون ثبت مراتب دريك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت ده (10 ) روز پس 
از انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات به اين اداره تسليم نمايند درغيراين صورت 

پس از انقضاى مدت مذكور برابرمقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد.م-الف: 8373
حسين باغبانى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مينودشت

فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ يك زمين مزروعى به مساحت 28490 مترمربع به 19/371-اصلى واقع در بخش 
9 حوزه ثبتى مينودشت كه ذيل ثبت 50456 صفحه 382 دفترجلد 286 به نام آقاى على جهانى ثبت شده است. 
سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 102 گنبد ادعا نموده 
كه سند مالكيت در حين اسباب كشى مفقود شده و تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را ازاين اداره نموده است. 
عليهذا باستناد ماده 120- آئين نامه اصالحى قانون ثبت مراتب دريك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت ده (10 ) روز پس 
از انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات به اين اداره تسليم نمايند درغيراين صورت 

پس از انقضاى مدت مذكور برابرمقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد.م-الف: 8374
حسين باغبانى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مينودشت

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى محمدعلى قاسمى فرزند احمد فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد كه آقاى ابوالقاسم عبادى 
نژاد فرزند غالمرضا دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ سى و هشت ميليون ريال به انضمام تاخير تاديه و ديگر 
هزينه ها و خسارات دادرسى به طرفيت شما به شعبه 7 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 7/96/489 
ثبت و به موجب راى شماره 40-135 بخواسته فوق محكوم گرديده ايد. مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشــار قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس قابل 

تجديدنظر در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. (م الف 97/100/131)
دبير شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين حسنى بشماره شناسنامه 931 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970315 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم صغرى مصطفوى 
به شــماره شناســنامه 152 در تاريخ 1390/1/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- آقاى حسين حسنى فرزند عيوض به ش ش 931 صادره از زنجان پسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5527
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ زمين با بناى احداثى بمســاحت 325/9 مترمربع بشماره 832 فرعى از 72 اصلى 
واقع در وادان كه ذيل ثبت و صفحه 132 دفتر جلد 485 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 272282 بنام آقاى 
رضا مهديانى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 60481-1397/5/20 بگواهى دفترخانه 5 دماوند رســيده 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 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/5525
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ احضار متهم محمد رستمى
شــاكى خانم زينب حسينى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى محمد رستمى با موضوع توهين و تهديد و ترك 
انفاق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 970193 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در 

شعبه حاضر گردد.نتيجه عدم حضور جلب است.  م الف/650
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 4280/2/20/5502 ، 4239/5267 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود 
در دفتر جلد 279 صفحه 199 ذيل ثبت 38282 به نام دولت جمهورى اســالمى ايران با نمايندگى ســازمان ملى 
زمين و مســكن صادر و تســليم گرديده است ســپس برابر نامه 4/97/2829 و برابر استشهاديه المثنى اعالم 
مفقوديت ســند به علت جابجايى را نموده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نمود لذا برابر تبصره 1 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نســبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب 
را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى سند برگى 
551501 مى باشد. و برابر سند مشاركت مدنى به شماره 80902 مورخ 1389/7/28 دفتر 8 شاهرود در قبال 
مبلغ 88000000000 ريال به مدت 6 ماه در رهن بانك مسكن شعبه بازار شاهرود قرار گرفت. عرصه ملك برابر 

اسناد اجاره متعدد در اجاره اشخاص متعددى مى باشد. تاريخ انتشار: 97/6/13
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى عباســعلى غزنوى فرزند رجبعلى با تســليم دو برگ فرم فقدان ســند مالكيت كه امضاء شهود را 
دفتر اســناد رسمى 13 زابل به شــماره 65668-97/05/29 گواهى نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت 
مقدار دو ســهم مشــاع از 11 ســهم از يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر چندين باب منزل 
پالك 1188- اصلى واقع در بخش دو سيستان ملكى عباسعلى غزنوى به شماره ثبت 21224 صفحه 361 دفتر 
جلد 136 كه سند مالكيت به شماره سريال بشماره 49419 الف88 بنام عباسعلى غزنوى صادر و تسليم گرديده و 
اعالم داشته كه بر اثر جابجائى مفقودگرديده 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 سند مالكيت و يا 
سند معامله تسليم 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 سه شنبه 97/6/13- م الف/970
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

اعت��راف یا بهت��ر بگوییم پرونـــــده گروه دیپلماسی  
برخی افش��اگری های مقامات آمریکایی نس��بت به 
آنچه در توافق هسته ای میان ایران و 1+5 حاصل شد 
برخی تردیدها و گمانه زنی ها را درخصوص اینکه تیم 
مذاکره کننده کشورمان در آن مقطع زمانی چه امتیاز 
و ضمانت های��ی را به طرف مقاب��ل بویژه آمریکا داده 
است که حاال از واژه بی سابقه در قبال آنچه ایران انجام 

داده تا به این توافق پایبند باشد استفاده می کنند!
آنچه ایران انجام داده، بی س��ابقه اس��ت؛ این 
جمله ای اس��ت که به تازگی وزیر خارجه اس��بق 
آمریکا در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرده است! 
جان ک��ری با بی��ان اینکه آنچه ای��ران برای 
پایبن��دی به برج��ام انجام داده در جهان س��ابقه 
نداش��ته، گفت: این توافقنامه از منظر بازرسی ها، 
پاس��خگویی و آنچ��ه ای��ران باید انج��ام می داد، 

سختگیرانه ترین توافق بود و برای مدتی طوالنی تر 
از هر توافقنامه هسته ای روی کره زمین، بیشترین 
شفافیت را ایجاد می کرد. هیچ کشوری، آن کاری 
را ک��ه ایران ک��رده تا به این توافق پایبند باش��د، 

انجام نداده است. 
کری افزود: اما با کنار رفتن آمریکا؛ روس��یه، 
چی��ن، فرانس��ه، آلم��ان و بریتانیا همگ��ی دارند 
ت��الش می کنند که این توافقنام��ه را حفظ کنند. 
تنه��ا ایاالت متح��ده، تنه��ا دونالد ترام��پ، کنار 
رفت. بنابراین، فکر می کنم که کارشناس��ان درک 

می کنن��د. وزارت دفاع، وزیر دفاع او، معتقد بودند 
ک��ه او باید این توافق را حفظ کند. وزیر خارجه ای 
که او از ش��رش خالص ش��د، معتقد ب��ود که باید 
این توافق را حف��ظ کرد. آدم های اطالعاتی او هم 
معتق��د بودند که باید حفظش ک��رد. واقعیت این 
است که این توافق دارد کار می کند و بدون ایاالت 

متحده هم دارد کارش را می کند.
اظهارات اخیر وزیر خارجه اسبق آمریکا درخصوص 
توافق هسته ای و تاکید بر این جمله که "آنچه ایران 
انجام داده است بی سابقه بوده" را شاید بتوان افشاگری 

جدید جان کری ذیل آنچه در میز مذاکرات هسته ای 
میان ایران و 1+5 اتفاق افتاد بنامیم.

س��ال 94 بعد از دو سال و نیم چانه زنی تیم 
مذاکره کننده کشورمان با طرف غربی، توافقی در 
قالب برنامه جامع اقدام مش��ترک به امضا رسید و 
قرار بر این ش��د که طرفین مذاکره کننده همزمان 
به اجرای تعهدات پایبند باش��ند اما، شاهد اجرای 
تعهدات یک طرفه از سوی ایران و بی تعهدی طرف 
مقابل بویژه آمریکایی ها بودیم، 18 اردیبهشت ماه 
س��ال جاری نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
از این توافق خارج شد و عمال بر روی این معاهده 
بین الملل��ی خ��ط باطل کش��ید و دوب��اره موتور 
تحریم های ضد ایرانی را با سرعت بیشتری به کار 
انداخت تا بتواند با استفاده از حربه فشار و تحریم، 
ایران را در باب موضوع موشکی و مسائل منطقه ای 
پای میز مذاکره بکش��اند و ذیل آن خواسته هایش 

را به تهران تحمیل کند.
پیرام��ون انجام ندادن تعه��دات آمریکا در قبال 
برجام زیاد نوش��تیم، اما آنچه محور این گزارش قرار 
گرفت اینکه واقعا تیم مذاکره کننده کش��ورمان چه 
امتیازاتی را روی میز مذاکره هسته ای به طرف مقابل 
اعطا کرده است که حاال با گذشت بیش از دو سال از 
این توافق جان کری لب به اعتراف و افشاگری گشوده 
اس��ت! نکته مهم دیگر اینکه واقعاً چه ضمانت هایی 
ای��ران به ط��رف غربی داده که حتی پ��س از خروج 
واشنگتن از برجام، توان تصمیم گیری قاطعانه حتی 
در برابر اروپایی ها را نداریم؛ وقت کش��ی اروپا در قبال 

تعهدات برجام نیز مهر تاییدی بر این ادعا است. 
اگر دستگاه دیپلماسی شفافیت بیشتری برای 
آنچه که در توافق میان ایران و 1+5 اتفاق افتاد به 
خرج می داد، س��واالت بس��یاری از منتقدان از بدو 
بستان های مذاکرات برجام پاسخ داده خواهد شد!

»پا«بندیبیسابقه
جان کری: آنچه ایران برای پایبندی به برجام انجام داده در جهان سابقه نداشت

سخنگوی وزارت خارجه:
 پیشنهادهای اروپا

هنوز انتظارات ما را برآورده نکرده
س��خنگوی وزارت خارجه ب��ا بیان اینکه  پیش��نهاداتی از س��وی اروپا ارائه شده و سخنــــگو
طرح های��ی هم در درون ایران مورد توجه اس��ت، گفت: هنوز 
آنگونه که باید و ش��اید و آنگون��ه که انتظار ما بوده، به مرحله 

نهایی نرسیدیم.
بهرام قاس��می در نشس��ت هفتگ��ی با خبرن��گاران درباره 
نشست سران ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه که قرار است 
1۶ ش��هریور در ایران برگزار شود، گفت: این چندمین نشست 
سران سه کش��ور در ادامه نشست وزرای خارجه و نشست های 

کارشناسی که در گذشته در آستانه برگزار شده، است.
وی اف��زود: توقع اینکه در یک نشس��ت ب��ه طور کامل و 

حداکث��ری همه موضوعات حل و فصل ش��ود آن هم موضوع 
غامض، پیچیده و دیرپای سوریه، بعید است ولی همانطور که 
روند آس��تانه در دوران گذشته نش��ان داده، روند موفق و تنها 
روند موجود اس��ت و قطعا نشست سران در تهران می تواند در 

ادامه مسیر قبلی به برداش��تن گام های بیشتر مساعدت 
کند که هدف غایی آن مبارزه با تروریس��م، بازگش��ت 

آرامش و صلح در سوریه بوده است.
قاس��می گفت: خوشبین هس��تم این اجالس 

موف��ق و کارآمد برای منطقه، مردم س��وریه و 
مبارزه با تروریسم باشد که انشااهلل چنین 
خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی درباره 
ایجاد سیستم مستقل از سوئیفت توسط 
اروپا گف��ت: در بحث همکاری های آتی 
ب��ا اتحادیه اروپا، چند ماهی اس��ت که 
آم��د و ش��دهایی وج��ود دارد و بحث و 

گفت وگوهایی مطرح و پیش��نهاداتی ارائه 

شده و پیش��نهاداتی در درون اروپا در حال بررسی و پیگیری 
اس��ت و طرح هایی هم در درون ایران مورد توجه است ولی ما 
هن��وز آنگونه که باید و ش��اید و آنگونه ک��ه انتظار ما بوده، به 

مرحله نهایی نرسیدیم.
وی افزود: امیدوارم در زم��ان باقیمانده و فرصت های 
بع��دی بتوانیم درخصوص این مس��ائل تفاهمات الزم را 
داش��ته باش��یم و اروپا بتواند در این آزم��ون بزرگ برای 
اتحادی��ه اروپا و نقش��ی که می خواه��د در جهان امروز 
داش��ته باشد، س��ربلند بیرون بیاید و نقش تاریخی 
خ��ود را ایفا کن��د و رضایتمندی و نظر 
ای��ران را تأمین و تضمین ه��ای الزم و 

مورد توجه و نظر ایران را تأمین کند.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در 
پاسخ به این سؤال که درباره سیستم مالی 
مستقل گفت وگویی انجام نشده است؟ بیان 
کرد: ما درباره سیستم مالی و خیلی سیستم های 

دیگر در حوزه های پولی، س��رمایه گذاری، صنایع و دیگر مسائل 
اقتص��ادی صحبت و تب��ادل نظر کرده  و طرح های��ی را دریافت 

کرده ایم، ولی جزییات آن را در حال حاضر ارائه نمی کنم.
وی درب��اره عملی��ات نظامی در ادلب و ش��رکت ایران در 
این عملیات و سیاس��ت تهران در ای��ن زمینه هم گفت: یکی 
از موضوع��ات پیچیده امروز )در س��وریه( ادلب اس��ت که به 
عنوان آخرین سنگر شورشیان مخالف دولت ملی سوریه است 
و عناصر تروریس��ت در آنجا س��کنی گزیده اند و دولت سوریه 
مصمم اس��ت در ادامه پیگیری های خود و س��رکوب تروریسم 

در این نقطه هم به این فاجعه پایان دهد.
قاس��می اضافه کرد: ای��ن موضوع نگرانی ه��ای برخی از 
محافل حامی تروریست ها در سوریه شده و دست به تبلیغات 
گس��ترده ای در این زمینه می زنند که فاجعه ای در راه اس��ت 
ولی دولت س��وریه به عنوان یک حاکمیت و کش��ور حق دارد 
با تروریس��ت ها در این منطقه مثل گذشته مقابله و سعی کند 

تمام سرزمین خود را از وجود تروریست ها پاک کند.


