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 گزارش جدید آژانس 
تاییدی بر موثر عمل کردن برجام 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد، تایید 
مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی کامل 
ایران به تعهداتش در چارچوب برجام، گویای صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای ایران و کارآیی برجام است.
ماری��ا زاخارووا در کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید نموده 
که ایران به تمامی تعهدات خویش در چارچوب برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( در زمینه برنامه هسته ای 

این کشور، به طور کامل پایبند بوده است.
وی گفت: مدیرکل آژانس ب��ار دیگر تایید نموده 
که ایران به تمامی تعهدات خویش در چارچوب برجام 
پایبند است. چنین نتیجه گیری به خودی خود نشانگر 
ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است و در 
عین حال ثابت می کند که برنامه جامع اقدام مشترک 
به طور موثر تمامی وظایف خود را انجام داده و کارایی 

خود را نشان داده است.  فارس

واکنش ایران به انفجارهای انتحاری در کابل 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت 
شدید انفجارهای انتحاری دیروز در غرب کابل، با دولت، 

ملت و اصحاب رسانه افغانستان ابراز همدردی کرد.
طی دو انفجار که یک باشگاه ورزشی در کابل را هدف 
قرار داد دست کم 21 نفر کشته و 78 نفر مجروح شدند. 
سخنگوی طالبان در واکنش به حمالت اخیر تروریستی 
به ورزشگاه شیعیان در غرب کابل اعالم کرد که این گروه 

حمله به غیرنظامیان را به شدت محکوم می کند.
گروه تروریستی داعش نیز با انتشار بیانیه مسئولیت 
حمالت انتحاری به مس��ابقات کشتی در غرب کابل را 
به عه��ده گرفت. این در حالی اس��ت که حدود 20 روز 
پیش نیز مدرسه موعود در منطقه شیعه نشین در غرب 
کاب��ل هدف حمله داعش ق��رار گرفته که حدود 200 

کشته و زخمی به جا گذاشت.  تسنیم

ادامه حمایت اسال م آباد از برجام 
جمع��ی از کارشناس��ان سیاس��ی، دیپلمات های 
پیش��ین و مقامات ارشد پیش��ین نظامی پاکستان با 
اظهار ناخرس��ندی عمیق از اقدام آمریکا در خروج از 
برجام، از دولت این کشور خواستند به حمایت خود از 

توافقنامه هسته ای ایران ادامه دهد.
در نشس��ت تخصصی توافقنامه هس��ته ای ایران و 
خروج آمریکا سخنرانان، هر کدام با تبیین نتایج زیان بار 
اق��دام دونالد ترامپ در خ��روج از توافقنامه بین المللی 
هس��ته ای ایران موس��وم به برجام گفتن��د: با توجه به 
حمایت وس��یع جهانی از برجام و اینکه این توافق نامه 
هسته ای در شورای امنیت سازمان ملل نیز به تصویب 
قدرت های بزرگ رسیده است، اقدام ترامپ باعث شده 

تا حیثیت این کشور در جهان لکه دار شود.  ایرنا

اخبار

 ترامپ به دنبال ایجاد تردید 
در بین مردم ایران است

س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس تاکید کرد:  رئیس جمهور آمریکا با بیان 
اظهارنظرهایی به دنبال ایجاد تردید در داخل کشور ما 
در جهت توجیه سیاس��ت های اشتباهش و دشمنی با 
ملت ایران اس��ت حال اینکه مردم ما متحد و منسجم 

پای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می ایستند.
علی نجفی خوشرودی در واکنش به اظهارات اخیر 
رئیس جمه��ور آمریکا درباره وضعی��ت اقتصادی ایران 
گفت: مختصات قدرت ملی جمهوری اس��المی ایران 
به گونه ای نیس��ت که با اظهارات ی��ک مقام خارجی 
بخواه��د تحت تاثیر منفی ق��رار گرفته یا رو به ضعف 
رود. ایران کش��وری بزرگ، موثر و قدرتمند در منطقه 
اس��ت که از مولفه های بسیار قابل توجه قدرت ملی و 
توانمندی های منطقه ای و بین المللی برخوردار است.

وی افزود: هدف رئیس جمهور آمریکا به راه انداختن 
جنگ روانی برای ایجاد تردید در داخل کش��ورمان و از 
آن طرف توجیه سیاس��ت های اش��تباه و دشمنی علیه 
ملت ایران است. حال اینکه هنوز به این نتیجه نرسیده 
که مردم ما در طول س��ال های بعد از انقالب در دوران 
مختلف در مقابل تهدیدها و فشارها ایستادگی کرده و 

با این جنس اقدامات آشنا هستند.
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس تاکی��د کرد: با وج��ودی که اختالف 
نظرهایی در بی��ن جریان های مختلف وجود دارد ولی 
ه��رگاه پای امنیت ملی، تمامی��ت ارضی و منافع ملی 

کشور پیش آید، همه متحد و منسجم هستند.
وی درباره اقدامات اروپا گفت: اروپایی ها می توانند 
سیاست های مستقل خود را درباره ایران تنظیم کرده 
و به اجرا درآورند. ما هم براساس توافق برجام و اصول 
مناسبات دوس��تانه و همکاری های چندجانبه چنین 
انتظاری را از اروپا داریم که سیاس��ت مستقل داشته 
باش��د. قطعا این به لحاظ اقتصادی و منطقه ای به نفع 

اروپا خواهد بود.  ایسنا

از نگاه دیگران 

تحریم ایران پیامدهای منفی درپی خواهد داشت
رهب��ر جریان حکمت مل��ی عراق با بی��ان اینکه عراق تمای��ل دارد با تمام 
کشورها براساس  منافع ملی خود روابط حسنه ایجاد کند، مجددا منطق تحریم 

و فشار بر ملت ها را مردود و محکوم دانست.
س��یدعمارحکیم با اشاره به ضرورت تسریع در روند تشکیل دولت اکثریت ملی 

تصریح کرد: چنین دولتی توانایی حل مشکالت کشور و فراهم آوردن مطالبات شهروندان 
از جمله خدمت رس��انی، مبارزه با تمام اشکال فس��اد، اشتغال زایی و توسعه همه جانبه را 

خواهد داشت. وی افزود: منطق تحریم و فشار دربردارنده پیامدهای منفی بر امنیت و صلح 
بین المللی است، به ویژه تحریم هایی که ملت ایران با آن دست به گریبان است.

حکی��م تأکی��د کرد: برای حل مش��کالت موج��ود و پایان دادن ب��ه تنش هایی که 
خاورمیان��ه درگیر آن اس��ت، گفت وگوهای منطق��ه ای ض��رورت دارد. وی افزود: عراق 

می تواند در نزدیک کردن دیدگاه ها نقش محوری ایفا کند.  ایسنا

دیدگاه
همه کشورها باید واردات نفت ایران را متوقف کنند

وزی��ر خارجه ای��االت متح��ده می گوید؛ واش��نگتن از اینکه نف��ت ایران با 
محصوالت آمریکایی جایگزین شود، خرسند می شود.

مایک پامپئو گفت: برخی خریداران نفت ایران قطع تجارت شان با تهران اندک 
زمان بیشتری به طول خواهد انجامید. وی گفت: ما اعطای معافیت ها را در هر جایی 

که مناسب باشد، بررسی می کنیم اما انتظار ما این است که خرید نفت ایران از سوی 
هر کشوری به صفر برد، در غیر این صورت تحریم ها علیه این کشورها اعمال خواهد شد. 
ما با هندی ها همچنان همکاری می کنیم، ما متعهدیم که این کار را انجام خواهیم داد.  

وزیر خارجه ایاالت متحده افزود: بس��یاری از کش��ورها در شرایطی هستند که قطع 
تجارت ش��ان اندک زمانی بیشتر به طول می کشد و ما با آن ها همکاری می کنیم؛ من از 

حصول یک نتیجه معنادار مطمئن هست. 
گفتنی است؛ آمریکا به دنبال متوقف کردن صادرات نفت ایران است.  باشگاه خبرنگاران

درحاشیه 
کاش زودتر از برجام خارج می شدم

رئیس جمهوری آمری��کا می گوید اقدامش برای خارج کردن آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران کمک بزرگی به رژیم صهیونیستی بوده است.

دونال��د ترامپ گفت: ایران طوری بود که م��ن از روز اولی که درباره توافق 
شنیدم با آن مخالف بودم. فکر می کردم یک نمایش وحشت است. هیچ وقت این 

تواف��ق نباید اتفاق می افتاد. کار اوباما بود، رئیس جمه��ور اوباما. البته، کنگره هم 
قطعاً همدس��تش بود، چون آنها هم می توانس��تند جلوی این توافق را بگیرند. به هر 

حال این توافق اتفاق افتاد و آنها بدتر شدند و رفتارشان خصمانه تر شد.
ترامپ درباره خروج آمریکا از برجام گفت: من گفتم که اگر وارد کاخ سفید شوم، لغو 
توافق بعد از بررسی آن را بررسی می کنم. وزیر خارجه ای داشتم که دوست نداشت آن را 
لغو کند. تا مدتی این بازی را ادامه داد؛ ای کاش این کار را زودتر انجام می دادم. ولی این 

بازی را مدتی انجام دادم و سرانجام تصمیم گرفتم که انجامش دهم.  صداوسیما

معادله 

آگهى مزايده نوبت اول 
در خصوص پرونده كالســه 960956 موضوع محكوميت شــركت تعاونى مصرف فرهنگيان حسب دادنامه 
شــماره 96/136 صادره از ســوى شــعبه اداره كار به پرداخت 203513105 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 
230826000 بابــت حــق بيمــه 93/7/1 الى 96/2/31 در حق محكوم له ســعيد مهدى پــور و همچنين مبلغ 
10000000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق توسط محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط 
كارشناس منتخب محترم آقاى شهرام بداقى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار گرفته است: با احترام 
عطف به پرونده كالسه 960956ج موضوع دعوى آقاى سعيد مهدى پور به طرفيت شركت تعاونى مصرف فرهنگيان 
دماوند كه منجر به توقيف اموال محكوم عليه گرديده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در آن شــعبه و مطالعه 
پرونده در معيت محكوم له به نشانى دماوند ، خيابان فرهنگ ، نرسيده به سنگ پل ، روبه روى فروشگاه جانبو ، 
انتهاى بن بست طنين ، درب پاركينگ مراجعه و پس از بررسى هاى الزم و با عنايت به قيمت خريد در بازار آزاد و 
همچنين ارزش مشابه و رعايت جميع عوامل موثر در ارزيابى قيمت پايه كارشناسى اموال جهت شركت در مزايده 
طــى 20 رديف مجموعا بالــغ بر 224000000 ريال در اين زمان بــرآورد و اعالم نظر مى گردد: 1- يخچال فريزر 
اســنوا RB252 عدد 1  30000000  30000000  2- يخچال تك درب الكترو اســتيل عدد 1  15000000  
15000000  3- اجــاق گاز طــرح فر نســيم مشــكى رنــگ عــدد 1  5000000  5000000   4-اجاق گاز طرح 
فر نســيم ســفيد رنگ عدد 1  5000000  5000000  5- اجاق گاز طرح فر مدل ســيلور عدد 1  5000000  
5000000  6- اجــاق گاز طــرح فر مــدل ترموكوپل دار عــدد 1  5000000   5000000   7- كولر آبى جنرال 
6000 به شماره سريال 58000020 عدد 1  15000000  15000000   8- كولر آبى جنرال 6000 به شماره 
ســريال 5800040 عــدد 1  15000000  15000000   9- اجاق گاز فردار ســفيد رنــگ عدد 1  8000000  
8000000  10- آبگرمكن ديوار پالر 51 ليترى به شــماره ســريال 2669 عدد 1  12000000  12000000   
11- آبگرمكن  ديوارى پالر 51 ليترى به شماره سريال 6125 عدد 1  12000000  12000000  12- ماشين 
شارژى زردرنگ به شماره پالك GH-9128 عدد 1  10000000  10000000   13- دوچرخه ويوا پاريس 26 
به شماره 26171  عدد 1   12000000  12000000  14- دوچرخه المپيا دو كمك 24 به شماره 2056 عدد 1  
10000000  10000000  15- دوچرخه ويوا پاريس 26 به شماره 2615 عدد 1  13000000  13000000  
16- دوچرخــه ولــوو دو ديســك 20 به شــماره 2006 عــدد 1  10000000  10000000  17- دوچرخه ويوا 
پاريس 26 به شماره 26171 عدد 1  12000000  12000000   18- دوچرخه ويوا TERAVEL26 به شماره 
2615 عدد 1  13000000  13000000  19- دوچرخه المپيا آهنى ديســكى 15 تور به شــماره 26368 عدد 
1  8000000  8000000   20- دوچرخه المپيا آلومينيوم تك كمك 24 به شــماره 2483 عدد 1  9000000  
9000000 جمع كل: دويست و بيست و چهار ميليون ريال تمام 224000000 به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم 
نموده است. نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى 
آغاز خواهد شــد و به كســيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست 
مبلغ 10 درصد قيمت پيشــنهادى را به حســاب 2171299027006 سپرده دادگســترى دماوند واريز نمايد و 
فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حســاب ســپرده فوق 
واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز 
مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/7/10 ساعت 9 صبح 
تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى 

دادگسترى  دماوند مراجعه نمايند. م الف/647
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)
شــماره پرونده: 139604001014002988- مقدار نه هزار و ســيصد و يك ده هزارم دانگ مشــاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1465/18 مترمربع پالك 10894 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 3046 
فرعى از سنگ 71 اصلى واقع در جيالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طول 25 متر به خيابان 14 
مترى و شرقاً به طول 58/85 متر به قطعه يك از 1025 تفكيكى و جنوباً به طول 25 متر به خيابان و غرباً به طول 
57/60 متر به قطعه 1027 تفكيكى كه ذيل ثبت شماره 120675 دفتر 673 صفحه 341 به شماره چاپى سند 
284120 بنام ســعيد كهن دهقان ســند مالكيت صادر و تســليم گرديده اســت و بموجب چك شماره 071723 
آقاى باقر غالميان قزاقى در قبال مبلغ 5000000000 ريال در رديف شــماره 139605801058000694 – 
بازداشــت ميباشــد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9600076 شده است و برابر 
نظريه مورخ 1397/5/21 هيات كارشناســان رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد بازداشت عبارت است از 
واقع در گيالوند انتهاى خيابان ســپاه ملك مذكور نوع بهره بردارى فاقد اســتفاده تعداد طبقات جمعاً 6 طبقه (6 
سقف) بانضمام ميلگرد گذارى ستونهاى طبقه هفتم شامل زير زمين بعالوه طبقه همكف بعالوه 4 طبقه روى همكف 
نوع اســكلت بتن آرمه، نوع ســقف: تيرچه بلوك پيشرفت فيزيكى عمليات ســاختمان در مرحله سفت كارى و حد 
اسكلت شامل عمليات خاكبردارى و آماده سازى و اجراى فوندانسيون و اجراى اسكلت بتن آرمه (تيرها و ستونها و 
سقف و منضمات و متعلقات اسكلت) و به مبلغ 35450000000 ريال (معادل سه ميليارد و پانصد و چهل و پنج 
ميليون تومان) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز يك شنبه 
مورخ 1397/7/8 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار 
شــهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد وامالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از 
مبلغ 35450000000 ريال (معادل سه ميليارد و پانصد و چهل و پنج ميليون تومان) شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه 
روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل 
خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه 
مزايده در جسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و 
مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده 
برنده مزايده اســت و تنظيم ســند انتقال موكول به ارايه مفصا حســابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود. م 

الف/5532- تاريخ انتشار آگهى 97/6/17
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

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

قطعه يك ايالم- برابر راى شــماره 139760315001001036 مــورخ 1397/4/20 هيات اول / هيات 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فريدون  دلخواه فرزند بگرضا به كد ملى 4500974301 (ششدانگ) 
يك باب ساختمان به مساحت 88/78 مترمربع پالك شماره 128 فرعى از 1682 اصلى واقع در ايالم خ فتح المبين 
كوچه شهيد  عباس جمشيدى خريدارى شده از قاسم امامى و منتسب به مالكيت نامدار ميكرمى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ى 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 آگهى نوبت اول 97/6/17- تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم 97/7/1- م الف/70
صفرى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حســين آذين (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 181 فرعى از يك 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 9611 ز مورخ 97/6/4 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 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 شنبه مورخه 97/7/14 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: 1397/6/17- م الف/981
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى احمد مير (وكالتا/ اصالتا) – فرزند عيســى احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/694- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9449 ز مورخ 97/5/29 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 شــنبه مورخه 97/7/14 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: 1397/6/17- م الف/982
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم فرح ســياحى نيا با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 4596 مورخ 
97/6/7 دفتر اسناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 684 فرعى از 73 
اصلى واقع در بخش 3 بروجرد ذيل دفتر 78 صفحه 251 ثبت 11139 شماره چاپى سند 143694  بنام مشاراليه 
ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و به علت جابجائى مفقود شده 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 ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره 
تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر 

خواهد شد. آدرس ملك: روستاى قلعه حاتم خيابان فرهنگ كوچه گلهاى يك- تاريخ انتشار 97/6/17
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت 
 ســند مالكيت مقدار ششدانگ پالك شــماره 249 فرعى از -15 اصلى واقع در بخش 5 سقز كه ذيل ثبت 
671 صفحه 220 دفتر جلد 6 – داخلى بنام آقاى ابراهيم ويسى صادر و تسليم گرديده است  برابر سند قطعى 
شماره 104327– 87/11/13 دفتر 9 سقز ششدانگ به آقاى حسين فيض اله بيگى انتقال قطعى يافته است 
برابر بخشــنامه شماره 25992-87/11/19 اين اداره مستند به نامه شماره 115/87/ ارجاعى -87/11/19 
داديار محترم شــعبه دوم دادسراى ســقز در قيد بازداشت قرار گرفته است سپس مالك فوق با تقديم دو برگ 
استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 12 سقز رسيده مدعى است كه 
سند مالكيت فوق الذكر بشماره مسلسل 462959 در اثر اسباب كشى مفقود و با جستجوى كامل پيدانشده است 
لذا باستناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى مى شود 
تا چنانچه شخص يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت و يا سند معامله 
نزد خود باشــند از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا همراه با اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم 
خواهد كرد و در صورت ارائه ســند مالكيت يا ســند معامله صورت مجلس مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو 

نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/6/17  

م/الف: 1136
 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله سنگ اصلى 104 بخش 16 
گيالن پالك 1199 مفروز از 23 در مالكيت اقاى بهرام كشتكار بنكى ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب 
انبارى به مساحت /194 مترمربع از مالكيت محمد ميرزا كشت كار . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت 

اول: 97/6/17  تاريخ نوبت دوم: 97/6/31  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله سنگ اصلى 104 بخش 16 
گيالن پالك 1200 مفروز از 23 در مالكيت خانم شهين نعلبان  ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى 
به مســاحت 203/68  مترمربع از مالكيت محمد ميرزا كشــت كار . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت 

اول: 97/6/17  تاريخ نوبت دوم: 97/6/31  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله سنگ اصلى 104 بخش 16 
گيالن پالك 1201 مفروز از 23 در مالكيت خانم شهين نعلبان  ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى 
به مســاحت 199/98 مترمربع از مالكيت محمد ميرزا كشــت كار . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت 
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روس��ای  نشس��ت  دی��روز  جمه��وری اس��المی ای��ران، میـز مذاكـره
فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه درباره تحوالت 
و آینده س��وریه درحالی در تهران برگزار ش��د که 
مهمترین پیام این اجالس اتحاد سه کشور مذکور 
برای ح��ل بحران های منطقه آن هم بدون دخالت 
کش��ورهای فرامنطقه ای به شمار می رود؛ از سوی 
دیگر انس��جام تهران، مسکو و آنکارا می تواند دژی 
محکم در برابر تحریم ه��ای آمریکا و خنثی کردن 

این تحریم ها نیز محسوب شود. 
نشس��ت های س��ه جانبه ایران، روسیه و ترکیه 
در واقع حلقه تکمیل کننده نشس��ت های مذاکرات 
صلح آستانه است که تاکنون 10 دور از آنها برگزار 
شده است. روسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه 
دیروز در نشس��تی س��ه جانبه در تهران، مس��ائل 
مربوط به وضعیت انس��انی در سوریه پس از آزادی 
بخش اعظم خاک این کشور از دست تروریست ها 
را مورد بررس��ی قرار دادند و اوضاع در استان ادلب 
سوریه که بخش هایی از آن همچنان تحت کنترل 
نیروهای دولتی س��وریه قرار ندارند، در مرکز توجه 

اصلی مذاکرات رهبران سه کشور بود.
ناظران سیاسی بر این باورند؛ کشورهای غربی 
در منطقه سرنگونی اس��د را خواستارند و اراده ای 
نیز بر آزادس��ازی کامل س��وریه و پاکس��ازی این 
کشور از تروریس��ت ها ندارند چراکه جوالن دادن 
این تروریس��ت های تکفیری - وهاب��ی در منطقه 
بس��یاری از خواسته های آنان و اهداف شومشان را 
محقق می کند؛ به بیان دیگر بقا و حیات آمریکا و 

متحدانش در آتش افروزی در منطقه است.
البته در این میان نقش موثر جمهوری اسالمی 
ایران در تار و مار کردن تروریست ها بویژه در عراق 
و س��وریه بر کسی پوشیده نیس��ت؛ ایران در چند 
س��ال گذشته در کنار دولت و ملت سوریه در نبرد 
علیه تروریس��ت بوده، در صحنه تحوالت بعدی در 
س��طوح سیاس��ی و اقتصادی در کنار این دولت و 

ملت خواهد بود.
مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه نیز دو 
شب پیش درخصوص برگزاری این اجالس در تهران 
گفته بود؛ این نشست در هنگامی برگزار می شود که 
سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا هر سه کشوری 
که در این اجالس سرانشان کنار هم خواهند نشست، 
هدف قرار داده و هر س��ه کشور موضوع تحریم های 

آمریکا و سیاست های خاص ترامپ هستند.
حس��ین جابری انصاری عنوان کرد: ما به عنوان 
ایران دنبال این هستیم منطقه ادلب از طریق راه حلی 
مبتنی بر نوعی توافق، تحت حاکمیت و سلطه دولت 
سوریه قرار گیرد و به دنبال این هستیم که چند اصل 
اساس��ی در راه حل ادلب مورد توجه قرار گیرد. اصل 
اول اینکه تکلیف تروریست هایی که به شکل گسترده 

در این منطقه هستند، باید روشن شود.
وی توضیح داد: این منطقه در حال حاضر مرکز 
تمرک��ز نیروهای جبهه النصره اس��ت که به عنوان 
گروه تروریستی شناخته شده و رویارویی با آنها یک 
عملیات مشروع است. اصل دوم این است که ادلب 
جزیی از خاک سوریه است و باید مثل مناطق دیگر 
این کشور تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار بگیرد 
و ادامه این ش��رایط خاصی که در این منطقه ایجاد 
ش��ده تبعات فاسدی در زمینه تجزیه کشور خواهد 

داشت که یکی از خطر قرمزهای ماست.
جابری انصاری درباره سناریوهای غربی ها مبنی 
بر وقوع حمله ش��یمیایی در ادلب گفت: تاکنون دو 

بار این تاکتیک را که جزیی از تاکتیک جنگ روانی 
اس��ت، آمریکایی ها و غربی ها در سوریه در تحوالت 
یک سال گذشته انجام دادند، یکبار در خان شیخون 
و یکب��ار در غوطه ش��رقی؛ بی��ش از آنکه آنها روی 
موضوع ش��یمیایی حساس باش��ند از این موضوع 
سوء اس��تفاده می  کنن��د برای تدبیر ش��رایط فعلی 
س��وریه و کاس��تن از سرعت پیش��روی های دولت 
سوریه و اعاده صلح و ثبات به این کشور تا هنگامی 

که بخشی از منافع سیاسی خود را محقق کنند.
وی تصریح کرد: موضوع ش��یمیایی، خط قرمز 
قطعی جمهوری اس��المی ایران اس��ت و جمهوری 
اس��المی و مل��ت ای��ران یک��ی از قربانی��ان بزرگ 
س��الح های ش��یمیایی بوده ان��د. برای ما مس��ئله 
ش��یمیایی یک خط قرمز قطعی است؛ ولی غربی ها 
و آمریکایی ها از این موضوع )ش��یمیایی( به عنوان 
اب��زاری در خدمت اهداف سیاس��ی خود برای عدم 
پایان دادن به این وضعیت موجود در سوریه و اعاده 
صلح و ثبات در سوریه سوء استفاده می کنند و امکان 

تکرار این تاکتیک در ارتباط با ادلب وجود دارد.

نزدیکتر شدن روابط تهران، مسکو و آنکارا 
زیر چتر تحریم های آمریکا

کارش��ناس مسائل غرب آس��یا گفت: اجالس 
آتی میان رؤس��ای جمهور ایران، روس��یه و ترکیه 
می تواند تا حد زیادی مسئله ادلب را یکسره کرده 

و روابط تجاری سه کشور را تقویت کند.

محمدصادق کوش��کی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، در ارتباط با اجالس س��ران سه کشور 
روس��یه، ایران و ترکیه با محوریت آزادسازی ادلب 
در ته��ران، گفت: در حال حاضر مس��ئله س��وریه 
بس��تگی به ادلب دارد، در این مورد روسیه، دولت 
سوریه، جمهوری اس��المی ایران و سایر متحدین 
سوریه متفقند که مسئله ادلب چه از طریق نظامی 
و چه غیرنظامی حل و فصل ش��ود؛ ممکن اس��ت 
حت��ی با گفت وگو ام��کان انتقال تروریس��ت ها به 
خارج از کش��ور فراهم ش��ود؛ یعن��ی هیچ کدام از 
طرفین نه ایران، نه س��وریه و نه روس��یه به دنبال 
این نیستند که با جنگ مسئله را حل کنند هدف 
آنها تنها پاکس��ازی خاک س��وریه از تروریست ها 
ب��وده و امکان دارد این مهم یا از طریق جنگ و یا 

از طریق انتقال تروریست ها انجام شود.
کوش��کی با تاکید بر اینکه هر سه کشور تحت 
تحریم های آمریکا هستند؛ بیان کرد: منافع هر سه 
کش��ور در گرو مبادالت مالی اس��ت، به ویژه ترکیه 
که به ش��دت از مبادله اقتصادی با دو کش��ور دیگر 
سود می برد و ایران و روسیه هم تمایل دارند روابط 
اقتص��ادی سه جانبه ش��ان با ترکیه گس��ترش یابد 
ب��ه همین دلی��ل زیر چتر تحریم ش��اید این روابط 
حساس تر ش��ود. وی در رابطه با گسترش مراودات 
مالی ایران با س��ایر کش��ورها تاکید کرد: اگر ایران 
بتواند با کش��ورهایی که بیشترین مبادالت را دارند، 
وارد معامله شود و از واحدهای پولی غیراروپایی و غیر 
غربی استفاده کند، مثالّ بخواهد با چین، روسیه و یا 
حتی ترکی��ه با پول دوجانبه کار کند در آن صورت 
ماجرای روابط بین بانکی متفاوت خواهد شد، چون 
به هر حال اگر قرار باش��د ایران از سوئیفت استفاده 

کند ارزهای رایج بین المللی دالر و یورو هستند.

انسجام تهران، آنکارا و مسکو
کارشناس ارش��د مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری با بیان اینکه حضور ایران در حمله 

به ادلب مش��روط به آن اس��ت که یا دولت س��وریه 
از ایران درخواس��ت کند و یا تروریست ها به مواضع 
ای��ران حمالتی کنند و تاکید کرد: ایران هم در این 
شرایط می تواند در این حمله حضور پیدا کند، ولی 
در عین حال اگر تهدی��دی متوجه منافع ما نبود و 
دولت س��وریه هم از ما درخوست حضور در جریان 
پاکسازی ادلب را نداش��ت، ایران باید به جنبه های 
سیاسی موضوع متمرکز شده و تفکیک بین معارضان 

مسلح و گروه های تروریستی را پیگیری کند.
حسینی درباره توانایی سه کشور ایران، روسیه 
و ترکی��ه در دور زدن تحریم های آمریکا تاکید کرد: 
ماهیت تحریم های سه کشور در دامنه و میزان تاثیر 
گذاری با یکدیگر متفاوت است و طبعا روابط جداگانه 
سیاس��ی ایران، روس��یه و ترکیه با آمریکا نمی تواند 
امکان مقابله سه کشور در قالب یک ائتالف را فراهم 
کند و این موضوع امکان مقابله با تحریم های ایاالت 

متحده به شکلی منسجم را سخت تر می کند.

نتیجه نشست سران تهران بسیار بااهمیت است
بوریس دالگوف شرق ش��ناس روس با اش��اره 
به مواضع مشترک روس��یه و ایران درباره نابودی 
تروریست ها در استان ادلب سوریه، مواضع ترکیه 
را مشکل آفرین نامید، ولی امکان توافق طرفین در 

جریان نشست سران تهران را ممکن دانست.
افزود: روسیه و ایران در رابطه با موضوع لزوم 
ناب��ودی گروه های مس��لح در اس��تان ادلب درک 
مش��ترکی دارند. سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران 
به روس��یه نش��ان داد که تهران و مس��کو مواضع 
یکسانی در این باره دارند، ولی موضع گیری ترکیه 
متفاوت است. مقامات آنکارا تاکید دارند که حل و 
فصل مشکالت در استان ادلب باید صرفاً از طریق 
مسالمت آمیز انجام شود و مخالف عملیات نظامی 
ارتش س��وریه در ای��ن منطقه هس��تند. من فکر 
می کنم امکان دس��تیابی به توافقی در این باره در 

نشست تهران وجود دارد. 

پیام اجالس تهران به غرب

اتحاد ایران، روسیه و ترکیه 
برای حل بحران های منطقه


