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 تسهیل سفرهای محافل تجاری 
روسیه و ایران

دمیتری مدویدیف نخس��ت وزیر روس��یه دستور 
تصویب پیش نویس اصالح شده توافقنامه بین دولتی 
با جمهوری اس��المی ایران درباره تسهیل شرایط اخذ 

روادید برای محافل تجاری دو کشور را امضاء کرد.
در متن این دستور که در سایت رسمی دولت روسیه 
منتشر شده، آمده است: متن پیش نویس پروتکل مربوط 
به اصالح توافق نامه امضا ش��ده بین دولت فدراس��یون 
روسیه و جمهوری اسالمی ایران درباره تسهیل شرایط 
برای س��فرهای متقابل گروه های خاصی از ش��هروندان 

روسی و ایرانی مورد تایید قرار گرفته است.
این پیش نویس پروت��کل در مجموع اتخاذ تدابیر 
مش��خصی برای تس��هیل ش��رایط اخ��ذ روادید برای 
صاحبان حرف و مش��اغل تجاری، براساس درخواست 
کتبی اش��خاص حقوقی، دولتی یا ارگان های محلی را 

در نظر گرفته است.  باشگاه خبرنگاران

 تحریم های آمریکا
موضوع مذاکرات مسکو واشنگتن 
وزیر انرژی روسیه با اعالم اینکه  تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران از جمله مسائل مورد بررسی در دیدار 
وی با همتای آمریکایی اش اس��ت، تاکید کرد تهران از 

مسکو نخواسته در این مسئله میانجی گری کند.
الکساندر نوواک اعالم کرد با ریچارد پری همتای 
آمریکایی خود در مسکو، تحریم های آمریکا علیه ایران 
و مس��ائل پیرامون خط لوله گاز جریان ش��مالی-2 را 
مورد بررسی قرار خواهد داد. وی گفت: در دیدار قبلی 
ما در واشنگتن، موضوع تحریم های نقتی آمریکا علیه 
ایران که از ماه نوامبر آغاز خواهد شد و تاثیر آن بر بازار 

جهانی نفت مورد مذاکره قرار گرفت.  مهر

اخبار

حمله به کنسولگری ایران را حمله به خود قلمداد می کنیم
وزی��ر خارجه عراق با محکوم ک��ردن حمله عناصر نفوذی و اغتشاش��گر به 
کنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران و به آتش کشیدن آن تاکید کرد بغداد این 

حمله را حمله به خود قلمداد می کند.
ابراهیم الجعفری اظهار داش��ت: اینگونه اقدامات از سوی دولت عراق، ملت 

و تظاه��رات کنندگانی که مطالبات مش��روعی دارند، پذیرفتنی نیس��ت و بیانگر 
خواسته آنها نیست.

وی خاطرنش��ان ک��رد: این حمله تنها علیه ایرانی ها نبوده بلک��ه آن را علیه خود نیز 
می دانیم، این افرادی که حمله کردند نماینده ملت و دولت عراق نیستند، آنها فقط نماینده 
خود هستند و دستگاه قضایی عادالنه آنها را به پای میز محاکمه خواهد کشاند و به زودی 
مش��خص خواهد شد که این افراد غریبه از سوی عناصری به خدمت و تحریک شدند که 

خواهان ضربه زدن به عراق و روابط آن با جمهوری اسالمی ایران هستند.  فارس

در حاشیه 
تأکید معاون ظریف بر حفظ ثبات و امنیت افغانستان

معاون سیاس��ی وزیر خارجه کشورمان امضای سند همکاری های جامع بین 
ایران و افغانس��تان را در راستای گس��ترش مناسبات دوجانبه مهم برشمرد و بر 

حفظ ثبات و امنیت افغانستان تأکید کرد.
س��یدعباس عراقچ��ی در دیدار با عب��داهلل عبداهلل رئی��س اجراییه حکومت 

وحدت ملی افغانس��تان عنوان کرد: کار س��ه کمیته از کمیته های پنج گانه برای 
دس��ت  یافتن به س��ند جامع همکاری های مشترک بین 2 کش��ور نهایی است و کار 

بر روی 2 کمیتۀ دیگر 90 درصد پیش��رفت داشته است. وی امضای سند همکاری های 
جامع در روابط دو کشور را در راستای توسعه مناسبات مهم ارزیابی کرد. 

معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد: سیاست ایران در قبال افغانستان 
مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و همکاری با این کشور است و جمهوری اسالمی از ابتکار 

دولت افغانستان برای حفظ وحدت ملی، تأمین ثبات، حمایت می کند.  صداوسیما

دیپلمات
آمریکا به دنبال تغییر حکومت ایران است

وزی��ر امور خارجه س��ابق آمری��کا در مصاحبه ای با انتق��اد از رویکرد دولت 
آمریکا در قبال مس��ائل بین المللی گفت که دولت کنونی آمریکا به دنبال تغییر 

حکومت در ایران است.
جان کری افزود: کش��ورهایی که در مذاکرات توافق هس��ته ای میان ایران و 

ش��ش کش��ور بودند، همه در تالش برای حفظ این توافق هس��تند و نکته جالب 
اینکه ایران هم حامی و خواهان حفظ آن است.

وزیر امور خارجه اس��بق آمریکا ادامه داد: ترامپ با خروج از این توافق، متحدانمان 
را تنها گذاش��ته و آن ها را خشمگین کرده، موضع یک رئیس جمهوری معتدل در ایران 
را تضعیف و آن ها را از مس��یر تغییر و تعامل با دنیا دور کرده اس��ت. وزیر خارجه سابق 
آمریکا دیدار ترامپ و والدمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسینکی، پایتخت فنالند 

را نیز یک رسوایی به تمام معنا دانست.  تسنیم

دیدگاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششــدانگ آپارتمان بمساحت 93/48 مترمربع بشــماره 11562 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 344 دفتر جلد 680 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 853803 بنام زهرا مهديانى 
صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 
7596-1396/5/24 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود 
گرديده اســت و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. 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 ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. 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/5557
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مجموعاً ششدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 194 مترمربع بشماره 3722 فرعى از 71 اصلى 
واقع در جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 139620301058004309 و 139620301058004308 داراى ســند 
مالكيت چاپى بشماره 365928 و 365927 بنام آزيتا محمدى و سعيد عباسعلى گل صادر و تسليم گرديده است. 
سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 60500-1397/5/28 بگواهى 
دفترخانه يك دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت 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/5556
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ ساختمان بمساحت 142/23 مترمربع بشماره 454 فرعى از 70 اصلى واقع در كالك 
كه ذيل ثبت و صفحه 469 دفتر جلد 70 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 529820 بنام آقاى على مراد زاده صادر 
و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7648-
1397/5/29 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت قيد نشده 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/5554
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله به آقايان محمدرضا فاميلى به شماره شناسنامه 448 فرزند حسين به نشان سمنان باغ فاميلى 
فرعى پنجم و طبق تقاضانامه سمنان شهرك تعاون خيابان 13 غربى ، آقاى عليرضا فاميلى به ش ش 6083 فرزند 
حسين به نشانى سمنان باغ فاميلى و طبق تقاضانامه سمنان ميدان معلم 8 مترى گلستان پالك 22 و جواد شاطرى 
جواد شــاطرى به ش ش 8444 فرزند امير ابالغ مى گردد كه بانك صادرات شــعبه مركزى ســمنان با وكالت آقاى 
بهمــن باباجانيان به موجب قرارداد بانكى شــماره 6603593308001-1395/07/19 نســبت به وصول مبلغ 
800000000 ريــال اصــل طلب مبلــغ 193354260 ريال خســارت تاخير تاديه تا مورخــه 1396/9/1 و مبلغ 
588191 ريال خسارت تاخير روزانه عليه شما اجرائيه صادر نموده كه اجرائيه به كالسه 9700046 در اين اجرا 
تشــكيل و طبق گزارش مامور ابالغ در نشــانى تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس شناسايى 
نگرديده و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا با توجه به تقاضاى متعهدله 
و به استناد ماده 18 اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى اجرائيه فوق الذكر در يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجرائيه 
محسوب مى شود اقدام به پرداخت بدهى خويش ننمائيد عمليات اجرائيه برابر مقررات عليه شما تعقيب و به جز 

اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار چهارشنبه 1397/06/21
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله به آقايان عبداهللا رســتمى به ش ش 259 فرزند مرتضى قلى به نشانى مهدى شهر ميدان امام 
رضا كوى دانشگاه انتهاى كوچه پالك 5 و مرتضى گودرزى به ش ش 912 فرزند جعفر به نشانى سمنان بلوار جهاديه 
ساختمان شهردارى بلوك 8 واحد 15 كدپستى 461344535 ابالغ مى گردد كه بانك صادرات شعبه سرخه با وكالت 
آقاى بهمن باباجانيان به موجب قرارداد بانكى شماره 6000181562001-1395/07/19 نسبت به وصول مبلغ 
360000000 ريــال اصــل طلب مبلغ 24580948 ريال خســارت تاخير تاديه تا مورخــه 1396/02/12 و مبلغ 
256438 ريال خسارت تاخير روزانه عليه شما اجرائيه صادر نموده كه اجرائيه به كالسه 9600952 در اين اجرا 
تشــكيل و طبق گزارش مامور ابالغ در نشــانى تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس شناسايى 
نگرديده و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا با توجه به تقاضاى متعهدله 
و به استناد ماده 18 اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى اجرائيه فوق الذكر در يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجرائيه 
محسوب مى شود اقدام به پرداخت بدهى خويش ننمائيد عمليات اجرائيه برابر مقررات عليه شما تعقيب و به جز 

اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار چهارشنبه 1397/06/21
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى رونوشت حصر وراثت
على الماســى فرزند محمد على به شرح دادخواست به كالسه 970499 از اين حوزه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد على الماســى نهنجئى به شــماره شناســنامه 307 در تاريخ 
1391/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على 
الماسى فرزند محمدعلى به ش ش 624 پسر متوفى 2- مرتضى الماسى نهنجئى فرزند محمد على به ش ش 154 
پسر متوفى 3- هاجر الماسى فرزند محمدعلى به ش ش 530 دختر متوفى 4- مهدى الماسى فرزند محمدعلى به ش 
ش 604 پسر متوفى 5- جيران الماسى فرزند اله رحيم به ش ش 10 همسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/491
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى  دعوت افراز
چون آقاى الل محمد گمشــادزهى زرين فرزند نورمحمد احدى از مالكين مشاعى ششدانگ پالك 2838/4- 
اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان بلوار كشاورز به موجب تقاضاى وارده به شماره 2/16776 مورخه 
1397/05/22 تقاضاى افراز ســهمى مشــاعى خود را از ششدانگ پالك فوق الذكر نموده و اعالم نموده اطالعى از 
آدرس ساير مالكين مشاعى ندارد بدينوسيله مراتب را به اطالع كليه مالكين مشاعى پالك مذكور مى رساند كه در 
روز شــنبه مورخه 1397/06/27 ســاعت 9 صبح در محل وقوع ملك حاضر تا به اتفاق نماينده و نقشه بردار اين 
اداره از محل بازديد و اقدام قانونى انجام پذيرد بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى مانع انجام عمليات افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار : چهارشنبه 1397/06/21- شناسه: 1329295- م الف/1499
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى رســول سلمانى به شماره شناسنامه 24347 به شرح دادخواســت به كالسه 405/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان رستمعلى سلمانى به شماره شناسنامه 394 
در تاريخ 1396/12/07 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- غالمرضا سلمانى 
فرزند رســتمعلى به ش ش 4054 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- رســول سلمانى فرزند رستمعلى به ش ش 
24347 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- منيژه ســلمانى فرزند رســتمعلى به ش ش 14293 صادره از دماوند 
فرزند متوفى 4- مريم شيرى فرزند محمد به ش ش 358 صادره از دماوند همسر متوفى 5- بى بى عسجدى فرزند 
محمدعلى به ش ش 90 صادره از دماوند مادر متوفى، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5559
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا كمالى پور آزاد بشماره شناسنامه 1668 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970334 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى حسين كمالى 
پور آزاد به شماره شناسنامه 926 در تاريخ 1378/03/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى رضا كمالى پور آزاد فرزند حسين به ش ش 1668 صادره دماوند پسر متوفى 2- 
آقاى امير حمزه كمالى پور آزاد فرزند حسين به ش ش 53685 صادره تهران پسر متوفى 3- آقاى عليرضا كمالى 
پور آزاد فرزند حسين به ش ش 12 صادره دماوند پسر متوفى 4- خانم زهرا كمالى پور آزاد فرزند حسين به ش 
ش 1 صادره دماوند دختر متوفى 5- خانم قمر جعفرى فرزند على اكبر به ش ش 11 صادره دماوند همسر متوفى  ، 
پس از انجام تشريفات قانونى در وقت فوق العاده شعبه يك شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــت منحصر به اشــخاص ياد شده در باال بوده و وراث 
ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد قابليت تقسيم 

دارد اين گواهى از حيث مبلغ نامحدود مى باشد. م الف/5551
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمحسين مشايخى بشماره شناسنامه 1268 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970333 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان آقاى على اكبر 
مشــايخى به شماره شناسنامه 9316 در تاريخ 1397/6/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى غالمحسين مشايخى فرزند على اكبر به ش ش 1268 صادره از تهران پسر متوفى 
2- خانم لعيا مشايخى فرزند على اكبر به ش ش 254 صادره از تهران دختر متوفى ، پس از انجام تشريفات قانونى 
در وقت فوق العاده شعبه يك شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار 
گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــت منحصر به اشــخاص ياد شــده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن 
روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد قابليت تقسيم دارد اين گواهى از حيث 

مبلغ نامحدود مى باشد. م الف/5552
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

                                                             رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى محمدرضا فرج الهى به شناســنامه ملى 0430096992 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/413 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محسن 
فرج الهى به شناسنامه شماره 2868 در تاريخ 1397/6/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- محدرضا فرج الهى فرزند محسن به ش ملى 0430096992 صادره از دماوند پسر متوفى 
2- فاطمه فرج الهى فرزند محسن به ش ملى 0430122391 صادره از دماوند دختر متوفى 3- محبوبه شيخ حسنى 
فرزند على اصغر به ش ملى 0439605611 صادره از دماوند همسر متوفى 4- اعظم جعفرى فرزند ابوالقاسم به 
ش ملى 0439669839 صادره از دماوند مادر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5553
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم
در پرونده كالسه 960248 اجراى احكام مدنى شعبه 2 حقوقى كنگاور محكوم عليه قاسم فريدونى محكوم 
اســت رد ثمن به مبلغ 240/000/000 تومان در حق تجديدنظر خواه هادى كيانى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
94/01/26 نسبت به مبلغ 170/000/000 تومان و از تاريخ 94/06/22 نسبت به مبلغ 50/000/000 تومان 
لغايت اجراى حكم برابر تغيير شــاخص قيمت ها قابل محاســبه در اجراى احكام به عنوان كاهش ارزش پول قابل 
استنباط از خواسته خواهان در كليه خسارات قانونى و عالوه بر آن چون تجديدنظر خواه در مرحله  تجديدنظر خواهى 
معسر از پرداخت هزينه دادرسى شناخته شده است اجراى احكام مكلف است كه هزينه هاى مرحله اول و دوم را 
به نســبت محكوم به اصل خواسته محاســبه مرحله اول را كه وصول نمود و به خواهان بدوى پرداخت و اما هزينه 
هــاى مرحله تجديدنظر وصول و به خزانه عمومى واريز گردد و مبلغ 11/000/000 تومان بابت نيم عشــر دولتى 
در حق دولت كه خانم معصومه فريدونى به عنوان شــخص ثالث جهت تســويه ديــن محكوم عليه اقدام به معرفى 
ملكى مســكونى با قيمت كارشناســى 423/846/000 تومان نموده لذا در اجراى مــواد 114و118و137و139 
قانون اجراى احكام مدنى به شرح ذيل مبادرت به صدور آگهى مزايده و قيمت كه مزايده از ان شروع مى شود به 
شــرح ذيل نموده اســت. تاريخ و محل مزايده در اجراى مواد 1و115و117و119 قانون اجراى احكام مدنى تاريخ 
97/7/21 ســاعت 11/00 صبح در اجراى احكام دادگســترى اعالم مى گردد بديهى اســت اموال مورد مزايده به 
كسى تعلق مى گيرد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد داده باشد قيمت بايد با توجه به كارشناسى اموال فوق بيش 
از مبلغ كارشناســى اعالمى فوق باشــد در ضمن متقاضيان شركت در مزايده مى توانند ظرف مدت پنج روز قبل از 
تاريخ مزايده از اموال بازديد نمايند برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه 

پرداخت نمايد. م الف/7/361
 مدير اجراى احكام شعبه 2 حقوقى كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهزاد فالح داراى شناســنامه شــماره 862 بشــرح دادخواســت به كالســه 1/504/97 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين مراد فالح بشناسنامه 16 در تاريخ 
1379/2/12 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 9 نفر: 1- 
نجات فالح فرزند حسين مراد ش ش 701 پسر متوفى 2- جواد فالح فرزند حسين مراد ش ش 781 پسر متوفى 
3- ســجاد فالح فرزند حســين مراد ش ش 965 پسر متوفى 4- بهزاد فالح فرزند حسين مراد ش ش 862 پسر 
متوفى 5- فرنگيس فالح فرزند حسين مراد ش ش 1 دختر متوفى 6- پرى فالح فرزند حسين مراد ش ش 700 
دختر متوفى 7- خديجه فالح فرزند حسين مراد ش ش 907 دختر متوفى 8- كبرى فالح فرزند حسين مراد ش ش 
4000011642 دختر متوفى 9- عالم عزيزى فرزند غالمعلى ش ش 407 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. طبق اظهارات 

خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد. م الف/7/360
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى قاســم محمدى كه در پرونده كالســه 9709988315200279 به اتهام نشر اكاذيب تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/7/17 راس ساعت 10/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكــور خــود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عــدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. 

م الف/1043
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: وحيد ســليمانى كبير فرزند محمود به نشــانى استان همدان شهرستان 
نهاوند شــهر نهاوند روســتاى دهفول جنب شركت تعاونى منزل حســينى ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 
1- محمد رحمتى پور فرزند بگ ميرزا به نشانى كرمانشاه كنگاور جنب تربيت بدنى كوى سادات پ 13- 2- سجاد 
احمدى ، مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/ محكوم عليه: معصومه هزارخانى فرزند مواليار به نشانى 
كرمانشاه كنگاور كنگاور بلوار شهيد قليوند كوچه دادگسترى روبروى پليس آگاهى جنب اداره ، محكوم به: به موجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 139705000003315000 مورخه 97/5/28 و شماره دادنامه مربوط 
9709978370700109 محكوم عليه محمد رحمتى پور محكوم اســت به حضور در يكى از دفتر خانه اى اســناد 
رســمى و انتقال ســند خودرو ســمند به شــماره پالك بدوى مطابق تعرفه قانونى در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 

105000 تومان نيم عشر دولتى. م الف/359
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى اكبر اميرى فرزند احمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياء دم مرحوم مهناز 
اميرى در پرونده كالسه بايگانى شماره 970049 به اتهام معاونت در ارتكاب قتل عمدى جهت دفاع از خود و شركت 
در جلسه رسيدگى مورخ 1397/08/26 ساعت 10 صبح در شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر 
شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/1107- نوبت اول 

97/6/21- نوبت دوم 97/7/1
رئيس شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

گواهى حصر وراثت
خانم ماه بى بى مير فرزند جانداد بشناســنامه شــماره 430 صادره زابل باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشــت شناسنامه ورثه درخواستى بشــماره 970303 تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان 
عيســى مير فرزند در محمد بشناســنامه شماره 2472 صادره زابل در تاريخ چهارشنبه 20 تير 1397 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1- ماه بى بى مير فرزند جانداد ش ش 430 زوجه متوفى 2- ساجده مير 
فرزند عيســى ش ش 3611054747 فرزند متوفى  3- ســعيده مير فرزند عيسى ش ش 6582 فرزند متوفى 
4- زينب مير فرزند عيسى ش ش 1086 فرزند متوفى 5- محمد مير فرزند عيسى ش ش 3611403407 فرزند 
متوفى 6- حامد مير فرزند عيســى ش ش 3610422432 فرزند متوفى 7- عبداهللا مير فرزند عيســى ش ش 
3610013524 فرزند متوفى پس از انتشــار قانونى و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه 
اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات 
بر ارث به شــماره ***** ســرانجام در تاريخ 1397/06/17 در وقت فوق العاده شــعبه 2 حصر وراثت شوراى حل 
اختالف زاهدان بتصدى امضاء كنندگان زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق 
و ديونيكه بر تركه تعلق مى گيرد و با عنايت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 946 و948 قانون مدنى مصوب 6 
بهمن ماه 1387 و به استناد ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدنى اصالحى 1387/11/6 مصوب 
1389/5/26 مجلس شوراى اسالمى به صورت زير تقسيم مى گردد. – ماه بى بى مير (زوجه): 1/8 (يك هشتم) از 
اموال منقول و قيمت اموال غير منقول ، مابقى تركه بين ساير وراث به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم مى شود. 
– ساجده مير (فرزند): 1/9 (يك نهم) از مابقى تركه – سعيده مير (فرزند): 1/9 (يك نهم) از مابقى تركه – زينب 
مير (فرزند): 1/9 (يك نهم) از مابقى تركه – محمد مير (فرزند): 2/9 (دو نهم) از مابقى تركه- حامد مير (فرزند): 
2/9 (دو نهم) از مابقى تركه – عبداهللا مير (فرزند): 2/9 (دو نهم) از مابقى تركه ، اعتبار قانونى اين گواهينامه از 

حيث مبلغ نامحدود است. م الف/1497
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 2 حصر وراثت زاهدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم نازى احمد پورى داراى شناسنامه شماره 0439713633 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش177/6 
از اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه فغانى به شناسنامه 
971 در تاريــخ 97/6/8 اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- نازى احمد پورى فرزند خسرو ش ملى 0439713633 متولد 1340/5/7 دختر متوفى 2- عيسى احمد پورى 
فرزند خسرو ش ملى 0439731021 متولد 1344/1/1 پسر متوفى 3- حبيب اله احمد پورى فرزند خسرو ش 
م 0439691486 متولد 1335/01/10 پسر متوفى 4- شيرين احمد پورى فرزند خسرو ش م 0439673739 
متولد 1330/2/3 دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5555
رئيس شعبه ششم دادگاه عمومى شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: جواد محمدپور به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: مجتبى هيزمى لتحرى 
با وكالت خانم صديقه و ليال عرشى به نشانى كاشان لتحر خ زيارت جنب مسجد امام حسن مجتبى ساختمان جهرمى 
دفتر وكالت ، به موجب راى شماره 39 تاريخ 97/2/4 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
115/700/000 ريــال بابت وجه چك يك فقره ســفته به شــماره 774420-96/6/27 عهــده بانك صادرات و 
پرداخت مبلغ 1/375/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد چك لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى صادره غيابى اســت وفق تبصره 2 ماده 306 ق آ د م 
هزينه اجرا به ميزان نيم عشر در حق صندوق دولت 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 اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر 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 دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصوب تيرماه 1355- اخطار 
ماده 101 آئين نامه اجرا

بدينوســيله به خانم زهرا دوســت محمدى فرزند روح اله به ش ش 213 به نشــانى مهدى شهر خيابان ملت 
ك مالئيان و طبق تقاضانامه ســمنان ميدان نماز نبش ميدان لوازم خانگى دوســتمحمدى و آقاى عليرضا ســمندى 
فرزند حســن به ش ش 9830 به نشــانى مهدى شــهر شــهرك انقــالب ك كالك پالك 12 ابالغ مــى گردد كه تلفن 
همراه شــماره 09127312931 متعلق به خانم زهرا دوســت محمدى مبلغ 4000000 ريال و تلفن همراه شماره 
09125339122 متعلق به آقاى عليرضا سمندى مبلغ 6000000 ريال ارزيابى گرديده است لذا چنانچه به مبلغ 
ارزيابى معترض مى باشيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابالغ (انتشار آگهى) اين اخطاريه به اداره 
اجراى  اسناد رسمى سمنان واقع در سمنان بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان واحد اجرائيات 

تسليم نمايند ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. تاريخ انتشار 97/6/21
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان اردشــير صديقى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمدرضا قهرمان ارجاسى به خواسته مطالبه وجه 
چك تقديم شــوراى حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه يك شوراى حل اختالف مجتمع 
شماره يك شهرستان مشهد واقع در مشهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع –روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالسه 
9709987500100458 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/07/28 ســاعت 09:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 23080
تاريخ انتشار: 1397/06/21

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 1 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى رونوشت حصر وراثت
رسول چرائى فرزند حسين داراى شماره شناسنامه 14 به شرح دادخواست به كالسه 970475 از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين چرائى فرزند غالمحسين به شماره 
شناســنامه 5 در تاريــخ 1397/04/25 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- رسول چرائى فرزند حسين به ش ملى 3933192498 پسر متوفى 2- كريم چرائى فرزند 
حسين به ش ملى 3933217490 پسر متوفى 3- فرزانه چرائى فرزند حسين به ش ملى 3932643569 دختر 
متوفى 4- زهرا چرائى فرزند حسين به ش ملى 3933180422 دختر متوفى 5- اشرف چرائى فرزند حسين به 
ش ملى 3934610404 دختر متوفى 6- مرضيه چرائى فرزند حســين به ش ملى 3920196651 دختر متوفى 
7- مهرى چرائى فرزند حسين به ش ملى 3934610684 دختر متوفى 8- اعظم چرائى فرزند حسين به ش ملى 
3930614421 دختر متوفى 9- راضيه چرائى فرزند حسين به ش ملى 3920196661 دختر متوفى 10- افسر 
خانى فرزند على قربان به ش ملى 3933028231 همسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/498 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه را نسبت آقاى بابك 
قشقائى را نسبت به شش دانگ يك باب خانه به مساحت 492/02 مترمربع پالك 917/7984 واقع در امامزاده 
گناوه بخش 6 بوشهر برابر راى شــماره 139760324001001351 مورخ 97/4/6 تاييد نموده و آگهى موضوع 
ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و قانونى ثبت نيز 
منتشــر گرديده، لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به اســتناد مادتين ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل 
ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمان هاى فاقد سند رسمى جهت قسمت مورد تصرف 
آقاى بابك قشــقائى منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان حقوق ارتقاقى مى رســاند كه عمليات 
تحديدى 4 ســاعت قبل از ظهر مورخ 97/7/29 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوســيله از متصرف 
نامبــرده و مجاورين دعوت مى شــود در وقت تعيين شــده فوق در محل وقوع ملك حضور يابند واخواهى نســبت 
بــه حــدود و حقوق ارتفاعى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلســه تحديد حدود به مدت 30 روز 
پذيرفته مى شود. معترضين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصره ماده 86 آيين نامه قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق گواهى به جريان 
دعوى را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسليم نمايند واالحق آنان ساقط مى شود. تاريخ 

انتشار: 97/6/21- م الف/511
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان آقاى شــهريار صابر طوسى با وكالت آقاى سيد حسين وهاب زاده طوسى به طرفيت خوانده 1- زهرا 
سليمانى 2- اردشير سليمانى به خواسته مطالبه وجه چك تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 14 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد واقع در مشهد- ابتداى خيابان خواجه 
ربيع –روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالســه 9709987501400394 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
مورخ 1397/07/30 ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م.الف 23081       تاريخ انتشار: 1397/06/21
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه ها آقاى: على اكبر صادق زاده و خانم: فريحه 
خواجه زاده مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9709977500400233 كالســه 
9609987500400704 ضمــن اثبــات وقوع عقد بيع فى ما بين خواهان و خوانده رديف اول حكم به محكوميت 
خوانده رديف اول (فريحه خواجه زاده) به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظيم سند خودروى سوارى پژو پارس 
مدل 85 به شــماره پالك 493 ص 85 ايران 36 و شــماره موتور12485043049 و شماره شاسى 19351716 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشــتصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ريال هزينه دادرسى و مبلغ 
يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه درج آگهى در روزنامه و نسبت به خوانده رديف دوم با توجه به اينكه دعوى متوجه 
مشــاراليه نمى باشــد با اســتناد به بند 4ماده 84 قرار رد دعوى در حق خواهان محمد اسماعيلى محكوم مى نمايد 
مراتب بدينوســيله در روزنامه درج مــى گردد راى صادره غيابى و از تاريــخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل 

واخواهى در اين شورا است. م.الف 23082
تاريخ انتشار: 1397/06/21

 مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان:عسگر قادرى باويل عليائى دادخواستى به طرفيت خوانده:اويس تدين رودى به خواسته مطالبه وجه 
تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
يك شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع –روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالســه 
9709987500400445 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/07/21 ســاعت 10:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 23083
تاريخ انتشار: 1397/06/21

مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم 
آقاى مهدى عباســى فرزند محمد جلســه رســيدگى به اتهام شما در پرونده كالســه 105/970704 دائر بر 
نگهدارى مشــروبات الكلى، مورخ 97/7/29 راس ســاعت 8:30 صبح در اين شعبه برگزار خواهد شد لذا مراتب 
بدينوسيله در اجراى مفاد ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 از طريق درج آگهى روزنامه به شما 
ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابى در جلسه رسيدگى فوق الذكر حاضر شويد نتيجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد بود. م.الف 23362         تاريخ انتشار: 1397/06/21
مدير دفتر شعبه ى 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان مشهد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 6332- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشجان به نام خانم مينا رستمى هفشجانى فرزند گودرز و ساير شركا مشاعى در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به 
درخواست مالكين و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 97/07/23 رأس ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در 
روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك 
شــهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات 

ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/6/21

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد 

صدرالحس��ینی درباره س��فر حس��ن روحانی 
رئیس جمهور کش��ورمان به نیویورک برای شرکت 
در اجالس مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت: به 
نظر می رس��د با توجه به ش��رایط موجود در نظم 
بین المل��ل ضرورت حضور آقای روحانی در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل کاماًل مشخص است و سفر 
ایش��ان می تواند دس��تاوردهای قابل توجهی برای 

کشور داشته باشد. 
وی افزود: اینجانب به عنوان یک کارش��ناس 
معتقدم در ش��رایط خصمانه آمری��کا علیه ایران، 
سفر دیپلمات های ما به اقصی نقاط جهان و حضور 
مقامات بلن��د پایه ای��ران در محاف��ل بین المللی 
می تواند حقانیت جمهوری اس��المی ایران را بیش 
از پیش به گوش مردم جهان برس��اند؛ در شرایط 
کنونی که بدعهدی های امریکا جهان سیاس��ت و 
اقتص��اد را در اقصی نقاط جهان ب��ه هم ریخته و 
می��زان امنیت جهانی را کاهش داده اس��تدالل و 
عقالنیت انقالب اسالمی می تواند مخاطبینی بیش 

از گذشته داشته باشد. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داشت: در حقیقت 
پیشنهاد می شود فهرستی از بدعهدی های امریکا و 
نتایج حاصله از آنان توسط مقامات عالی دنیا باالخص 
ریاست جمهوری اسالمی ایران در محافل بین المللی 
به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه قرار 
گیرد و از فرصت زمانی بوجود آمده حداکثر استفاده 
برای شناساندن چهره واقعی آمریکا و سیاستمداران 

حاکم بر این کشور استفاده شود. 
کارش��ناس مس��ائل بین الملل با تأکید بر این 
که اتفاقاً در شرایط کنونی است که می توانیم پیام 
چهل سال انقالب سربلندی و اقتدار یافتن ایران به 
مخاطبین جهانی برسانیم، بیان داشت: در واقع ما 
می توانیم به مخاطبین جهانی خویش این واقعیت 
را بیان نموده و درخصوص آن توضیحاتی براساس 
حقایق موجود بیان کنیم که ملتی می تواند چهل 
س��ال در تحریم یک ابرقدرت باش��د اما رش��د و 

محبوبیت منطقه ای و بین المللی پیدا کند. 
صدرالحس��ینی بر این باور اس��ت؛ در جلس��ه 
شورای عمومی س��ازمان ملل می توان چهره کریه 
آمریکا را در عدم اجرای تعهدات سیاسی و حقوقی 
خود برای مخاطبین واکاوی کرد؛ در همین جلسه 
می ت��وان اقتدار ملی و غیرت ملی ملت ایران که با 
تمس��ک به هویت دینی و ملی خود کس��ب کرده 

است، به گوش جهانیان رساند. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح ک��رد: در همین 

جلسه می توان به شوهای بی ثمر رژیم صهیونیستی 
خ��ط بط��الن کش��ید؛ در همین جلس��ه می توان 
نقاط مش��ترک همه انس��ان ها که همانا توحید و 
یکتاپرس��تی، اس��تقالل و آزادی، کرامت انسانی، 
توس��عه و امنیت پایدار و همکاری های بین المللی 

است اشاره نمود. 
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل در ادامه این 
گفت وگو خاطرنش��ان کرد: در این جلس��ات است 
که می  توان نقاط مش��ترک ادیان الهی را در مقابل 

مرتجعین منطقه که بخش��ی از جهان اس��الم را با 
تولی��د و تکثیر و حمایت از تروریس��م تکفیری به 

آتش کشیدن بر مال کرد. 
وی اف��زود: بنا بر این به نظر می رس��د حضور 
ریاس��ت جمه��وری در ش��رایطی ک��ه جمهوری 
اس��المی توانس��ته اس��ت با حمایت از کشورهای 
عراق و سوریه و اقدامات مستشاری مؤثر تروریسم 
را نابود و زمی��ن گیر کرده و افتخاری برای جهان 
بش��ریت در مقابله با تکفیر، کش��تار و تخریب آثار 

و ابنی��ه تاریخی و تمدنی کس��ب کند، در مجمع 
عمومی ضرورت بیشتری می یابد. 

صدرالحس��ینی تصریح کرد: متأسفانه بعضی 
از تحلیلگ��ران غربی بر ای��ن تصورند به دلیل عدم 
مالق��ات آقای روحانی ب��ا ترامپ که ش��ایعه این 
مالقات را در ماه های اخیر بر س��ر زبان ها انداخته 
بودن��د، ضرورتی ن��دارد؛ آن��ان و دنباله های آنان 
در داخ��ل کش��ور بای��د بدانند موض��وع دیدار دو 
رئیس جمه��ور ایران و امریکا در طول چهل س��ال 
گذشته هیچ گاه در دستور کار مقامات عالی ایرانی 
نبوده چ��ون ذات امریکا و اس��تکبار جهانی برای 
مقامات کامال شناخته شده بوده و موارد استثنایی 
س��ال های اخیر که موجب تم��اس تلفنی بین دو 
رئیس جمهور ش��د نیز به درخواست امریکا بوده و 

هیچ ثمری نیز برای ملت ایران نداشته است. 
آنطور که صدرالحسینی معتقد است؛ در حقیقت 
امریکایی ها بودند که در طول 40س��ال گذش��ته به 
مذاک��رات با مقام��ات ایرانی نیاز داش��ته و این نیاز 
در ش��رایط کنونی افزای��ش یافته و بر این اس��اس 
مراقبت های ویژه ای باید در دس��تور کار مش��اوران 
مقام��ات ایرانی ق��رار گیرد و با عنایت ب��ه اینکه در 
هفته های اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی با صراحت 
تمام عدم هر نوع گفت وگو با مقاماتامریکایی را ابالغ 
نمودند مس��لماً تیم ایرانی حاضر در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل دقت ه��ای الزم را ب��رای جلوگیری از 

سوء استفاده امریکایی ها خواهند نمود.
این اس��تاد دانش��گاه در پایان گف��ت: تریبون 
و میکروفن مجمع عمومی س��ازمان ملل همیش��ه 
می توان��د برای احق��اق حق ملت ه��ا و دولت های 
مس��تقل مفید واقع شود و ش��اید تنها بخشی که 
از س��ازمان ملل هنوز امیدی به آن اس��ت، مجمع 
عمومی این سازمان بوده که می تواند دیدگاه های 
کش��ورهای مس��تقل از قدرت های جهان��ی را به 
همدیگر نزدیک نموده و ب��رای اداره جهان به آن 

امیدی هرچند کم بسته شود. 

ارزیابی صدرالحسینی از سفر آتی حسن روحانی به اجالس مجمع عمومی سازمان ملل:

تریبونی برای بیان حقانیت جمهوری اسالمی ایران
هیات ایرانی مراقب سوء استفاده  آمریکایی ها  باشد

در حالی قرار است  هدی دهقان بذرافشان    
گ���و اواخر شهریورماه سال جاری اجالس مجمع عمومی گفت و

سازمان ملل در نیویورک برگزار شود که کارشناس مسائل سیاست 
و  تریبون  از  می تواند  ایران  اسالمی  جمهوری  است  معتقد  خارجی 

میکروفن مجمع عمومی سازمان ملل استدالل و حقانیت جمهوری 
اسالمی ایران را بیش از پیش به گوش مردم جهان برساند.

اجالس مجمع عمومی سازمان ملل تا چند روز دیگر برگزار 
می شود و قرار است رئیس جمهور کشورمان با هیئتی همراه 
در این اجالس شرکت کند؛ از چند وقت پیش نیز بازار شایعات 

از سوی محافل سیاسی و رسانه ای غربی درباره دیدار 
شده  داغ  ترامپ  دونالد  و  روحانی  حسن  احتمالی 

است. گرچه مقامات ایران چنین قصدی ندارند.
از مقامات ارشد سازمان ملل در  چناچنه یکی 

ممکن  داشت:  عنوان  صهیونیستی  روزنامه  با  گفت گو  در  نیویورک 
است دونالد رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری ایران، در حاشیه 

اجالس مجمع عمومی با یکدیگر دیدار کنند.
این مقام سازمان ملل که رسانه های صهیونیستی اشاره ای به 
نام او نکرده اند در ادامه گفت: هنوز خیلی زود است که در این باره 
صحبت کنیم اما ما فکر می کنیم که ارزش آن را دارد که تالش 
کنیم چنین فرصتی راه خود را ادامه داده و دیدار میان رهبران 

دو کشور محقق شود.
با توجه به رفتارهای ضد ایرانی آمریکا و نیز شرایط نامتعارف 
رئیس جمهور  سفر  ضرورت  و  ابعاد  کشور  در  اقتصادی 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  به  کشورمان 
گفت وگوی سیاست روز با دکتر سیدرضا صدرالحسینی 

کارشناس مسائل سیاست خارجی بررسی شد. 

نمای نزدیک


