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 ایران قطعنامه شورای امنیت
 را نقض نکرده است

نمایندگان روس��یه در رایزنی های شورای امنیت 
با تاکید بر اینکه آزمایش��ات موش��کی در ایران نقض 
قطعنام��ه ش��ماره ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت نیس��ت، از 
کش��ورهای غربی خواس��تند بجای تهدید و تحریم، با 

مقامات تهران گفت وگو کنند.
فئودور استرژیژوفس��کی س��خنگوی رسمی دفتر 
نمایندگی دائم روس��یه در س��ازمان ملل در پاسخ به 
سئوال خبرگزاری تاس درباره نتیجه نشست غیرعلنی 
ش��ورای امنیت درباره ایران گفت، مقامات روسی در 
نشس��ت شورای امنیت خواستار آن شدند که به جای 
استفاده از تهدید و تحریم، الزم است تا گفت وگوهای 

متقابال محترمانه با مقامات تهران صورت بگیرد.
به گفته این دیپلمات، نمایندگان روس��یه در این 
رایزنی ه��ا تاکید کردند که به ج��ای تهدید و تحریم، 
دو ط��رف باید به س��مت گفت وگوهای کامل و همراه 
با احترام متقابل آورند. وی افزود: ما معتقد نیس��تیم 
که ایران با انجام آزمایش��ات موشکی، قطعنامه شماره 
۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نکرده است. برای اینکه 
این سند خواس��تار توقف آزمایشات موشکی در ایران 
ش��ده بود و آنها را ممن��وع اعالم نک��رده،  آنطور که 

شرکای غربی ما ادعا می کنند.
وی افزود: ما همچنین توجه ش��رکای غربی خود 
را به روی لزوم ایجاد یک س��اختار مش��ترک امنیتی 
در خلی��ج فارس جلب کردیم. استرژیژوفس��کی افزود 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی بارها فقدان هرگونه 
جنبه نظامی برنامه هس��ته ای ایران را مورد تایید قرار 
داده است. عالوه بر این درباره امکان استفاده ایران از 
مهمات و کالهک های هسته ای در برنامه توسعه توان 

موشکی کشور وجود ندارد.  صداوسیما 

بیانیه ایران به شورای امنیت 
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه ای 
اعالم کرد: آمریکا باید سوءاس��تفاده از شورای امنیت 
برای پیشبرد مقاصد شیطنت آمیز خود علیه ایران را 

متوقف کند.
در حالی که همه فعالیت های مرتبط با موش��ک 
بالس��تیک ایران کاماًل در انطباق ب��ا قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت می باش��د، این آمریکا اس��ت که این 

قطعنامه را به صورت کامل نقض کرده است.
معرف��ی برنامه موش��کی ایران به عن��وان اقدامی 
ناسازگار با قطعنامه مذکور یا تهدیدی منطقه ای، یک 

سیاست  فریبکارانه و خصمانه از طرف آمریکا است.
به رغم معرفی خود به عنوان یک کشور قانونمدار 
و حافظ حاکمیت قانون در س��طح بین المللی، آمریکا 
به صورت تناقض آمیزی دکترین خروج از سازمانها و 
موافقتنامه های بین المللی را در پیش گرفته اس��ت. 
خ��روج غیرقانون��ی آن از برجام که توس��ط قطعنامه 

۲۲۳۱ تأیید شده است، فقط یک نمونه است.
بدتر اینکه، آمریکا نه تنها آش��کارا همه کش��ورها 
را مجب��ور به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می کند، بلکه آنها 
را تهدی��د می کند که در صورت اج��رای آن مجازات 
خواهند ش��د. از قضا، این همان قطعنامه ای است که 
توسط خود آمریکا تنظیم و به اتفاق آراء، از جمله رأی 

مثبت خود این کشور تصویب شده است. 
آمری��کا تالش دارد با ارائه اطالعات س��اختگی و 
مخدوش و نیز اس��تناد به معیاره��ای نامرتبط، نوعی 
ابهام و آش��فتگی در تفس��یر مفاد مربوط��ه قطعنامه 

۲۲۳۱ ایجاد و از آن علیه ایران سوء استفاده کند.
این سیاس��ت منافقانه و گس��تاخانه آمریکا نشان 
م��ی دهد ک��ه رهیافت آن ت��ا چه ان��دازه خصمانه و 
غیرصادقانه و اس��تدالل های فنی و حقوقی آن تا چه 

اندازه غیرمعتبر و نامرتبط است.
ایران هرگونه تفس��یر خودس��رانه مفاد قطعنامه 
۲۲۳۱ را که در آن از ایران خواس��ته شده است صرفاً 
از انجام هرگونه فعالیت موشک بالستیک طراحی شده 
برای حمل کالهک هسته ای خودداری کند، قاطعانه 

رد می کند.
ب��ه عنوان یک توانمندی دفاع��ی متعارف، برنامه 
موش��کی ای��ران انحص��ارًآ برای حم��ل کالهک های 
متعارف طراحی ش��ده و در نتیجه هیچ یک از موشک 
ه��ای بالس��تیک آن ب��رای حمل کالهک هس��ته ای 
طراحی نشده اند. ایران هیچ وقت در پی کسب سالح 

هسته ای نبوده و نخواهد بود.
مف��اد قطعنام��ه ۲۲۳۱ کامال روش��ن و عاری از 
هرگون��ه ابهام اس��ت. ای��ن قطعنامه برنامه مش��روع 
موشک بالستیک متعارف ایران یا فعالیت های مرتبط 
آن را ممن��وع یا محدود نمی کن��د. بنابراین، فعالیت 
های مربتط ایران، نه تنها ناسازگار با قطعنامه مذکور 

نیست، بلکه خارج از شمول آن است.
برنامه موش��کی ای��ران یک قابلی��ت دفاعی موثر 
و بازدارن��ده در مقابل تهدیدات خارجی اس��ت. تحت 
حقوق بین الملل، کسب و تولید موشک بالستیک برای 
حمل س��الح متعارف حق ذاتی هر کش��وری است و 

ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست.
آمریکا باید سوء اس��تفاده از شورای امنیت برای 
پیش��برد مقاصد ش��یطنت آمی��ز خود علی��ه ایران را 
متوقف کند و به جای ایراد اتهامات بی پایه به ایران به 

اجرای همین قطعنامه تن در دهد.  صداوسیما 

اخبار

از مذاکرات صلح یمن در سوئد حمایت می کنیم
س��فیر لندن در تهران گفت که بریتانیا در مذاکرات آتی استکهلم از فرصتی 
که طرفین از طریق گفتگو و مذاکره جهت پیش��رفت در پایان دادن جنگ یمن 

فراهم می نمایند، استقبال می کند.
راب��رت مک کر در س��خنانی درب��اره مذاکرات صلح یمن که قرار اس��ت در 

اس��تکهلم پایتخت سوئد برگزار ش��ود گفت:  بریتانیا در مذاکرات آتی استکهلم از 
فرصت��ی که طرفین از طریق گفتگو و مذاکره جهت پیش��رفت در پایان دادن جنگ 

یمن فراهم می نماید، استقبال می کند. همانطور که ما همواره به روشنی اعالم نموده ایم 
هی��چ نوع راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد. یک راه حل سیاس��ی می تواند 

تنها روش ایجاد ثبات درازمدت، امنیت و صلح پایدار در یمن باشد.
وی در ادامه افزود:  توقف جنگ در حدیده یک گامی مثبت در حفاظت غیرنظامیان 

و اعتماد در دو طرف ایجاد کرده است.  تسنیم 

در حاشیه
برجام از اقدامات کلیدی برای تامین امنیت بین الملل است

سفیر اتریش در ایران گفت: برجام یکی از اقدامات کلیدی برای عدم اشاعه 
سالح و تامین کننده امنیت بین الملل است.

اش��تفان ش��ولتس با بیان اینکه حق مردم ایران اس��ت که از مزایای برجام 
بهره من��دی اقتصادی داش��ته باش��ند، اظهار کرد: هفته گذش��ته دکتر ظریف و 

موگرینی رایزنی هایی داش��تند و دو طرف تاکید کردند که برجام دس��تاوردهایی 
به همراه داشته و پایبندی ایران به برجام نیز براساس گزارش های آژانس بین المللی 

انرژی اتمی به اثبات رسیده است .
وی اضافه کرد: موگرینی در بیانیه خود به چند مورد تاکید کرده و بر تصمیم راسخ 
اروپا برای پیگیری و حفظ برجام تاکید کرده است چراکه برجام یکی از اقدامات کلیدی 
برای عدم اشاعه سالح و تامین کننده امنیت بین الملل است و بر این اساس وی بر اجرای 
بندهای این قرارداد و برخورداری مردم ایران از این قرارداد تاکید کرده است.  ایسنا 

دیپلمات
ایران اسیر فشارهای آمریکا نخواهد شد

 س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا با راه اندازی ستاد و گروه هایی 
در مناطق مختلف جهان به ویژه کش��ورهای همس��ایه تالش می کنند مانع از 
همکاری های اقتصادی ایران ش��ود اما با مدیری��ت دقیق و نظامی به راحتی از 

این دوران عبور می کنیم و اسیر اقدامات آمریکا نمی شویم.
  بهرام قاس��می تصری��ح کرد: با توافق هس��ته ای ما به تفاهم��ی بنام برجام 

رس��یدیم که در معادالت منطقه ای و جهانی، نقش بس��زایی برای جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد کرد و تصور می شد این روند می تواند فضای جدیدی را ایجاد کند. 

  وی  خاطرنش��ان کرد: امروز به لحاظ سیاس��ی سایر کش��ورها و به عبارتی اکثریت 
جه��ان از اروپا تا چین، روس��یه و حت��ی آمریکای التین موافق اس��تمرار و بقای برجام 
هستند و سعی می کنند وزنه حفظ برجام سنگین تر شود از این جهت آمریکا احساس 

ضعف کرده و فشارها بر علیه ایران را بیشتر کرده است.  ایرنا 

سخنگو
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شهردارى كاشان 
 آگهى مناقصه عمومى شماره 97/51

شهردار كاشان-سعيد ابريشمى راد

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى احداث پل دور برگردان رودخانه گازرگاه - تقاطع درب 
اصفهان مطابق  شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرايط مناقصه و قرارداد منضم.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 220،000،000 ( دويست و بيست ميليون) ريال.
 مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/09/28، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/10/01 و بازگشايى پاكات در مورخ  97/10/02 مى باشد.
كليه هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد . ضمنا كارفرما در رد يا قبول يك يا 

كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
تلفن: 8 – 55440055(031)

شهردارى كاشان 
 آگهى مناقصه عمومى شماره 97/51

شهردار كاشان-سعيد ابريشمى راد

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى احداث پل دور برگردان رودخانه گازرگاه - تقاطع درب 
اصفهان مطابق  شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرايط مناقصه و قرارداد منضم.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 220،000،000 ( دويست و بيست ميليون) ريال.
 مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/09/28، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/10/01 و بازگشايى پاكات در مورخ  97/10/02 مى باشد.
كليه هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد . ضمنا كارفرما در رد يا قبول يك يا 

كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
تلفن: 8 – 55440055(031)

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206002068 مورخ 1397/07/26 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى ملك بهارستان 
تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيد احمدى فرزند شكراله بشماره شناسنامه 8 صادره از ازنا 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به مساحت 196/01 متر مربع در قسمتى 
از پالك 45 فرعى از 141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى بهارســتان خريدارى از مالك رســمى خانم 
فاطمه دهقانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ى 15 روز 
آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين  آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از 
اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند .بديهى اســت در صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/30   -   تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/09/15

م الف/2242
عابدين نورى شيرازى- رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206002167 مورخ 1397/08/02 1397 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى ملك 
بهارســتان تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى داوود ســلطانى فرزند صفرعلى بشماره شناسنامه 
959 صادره از ساوه نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 111/54 
متر مربع در قســمتى از پالك 46فرعى از 141 اصلى واقع در تهران حوزهثبتى شهرستان بهارستان 
خريــدارى از مالك رســمى اقاى غالمعلى دهقانى محمد آبادى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ى 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين  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 انقضا مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/30   -  تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/09/15

م الف/2224
عابدين نورى شيرازى- رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002418-97/7/14  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى 
رودبار  تصرفات حميرا قنبرپور ســيدانى فرزند حبيب در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
اعيان احداثى به مساحت 227/10 مترمربع به شماره پالك فرعى 1048 مجزى از 450 واقع در پشته 
ســنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد خيابان ســردار جنگل كوچه خدابنده 
محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نعمت اهللا حســن زاده سامانى داراى شناسنامه شماره 343 به شرح دادخواست به كالسه 
970501 ازاين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان 
محمد حســن زاده سامانى به شــماره شناســنامه 525در تاريخ1395/10/2در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به1- آيت اهللا حسن زاده سامانى  ش 
ش344فرزند متوفى  2- ماندنى حســن زاده سامانى  ش ش200فرزند متوفى3- احمد حسن زاده 
سامانى  ش ش142فرزند متوفى4- اميدوار حسن زاده سامانى  ش ش149فرزند متوفى5- نعمت 
اهللا حسن زاده سامانى  ش ش343فرزند متوفى6- پريدخت حسن زاده سامانى  ش ش342فرزند 
متوفى وال غير ........اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 دبير شوراى حل اختالف شماره  4- جهانبازى حوزه قضايى فارسان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى البرز عباسى حسن زاده سامانى داراى شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست به كالسه 
970157 ازاين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان 
على همت عباســى به شماره شناســنامه 4230در تاريخ1397/8/25در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- پروين عباســى به ش ش 116فرزند 
متوفى  2- عصمت عباسى به ش ش 23فرزند متوفى3-پيمان عباسى به ش ش 21فرزند متوفى4- 
رضا عباسى به ش ش 4670189662فرزند متوفى5- سامان عباسى به ش ش 8فرزند متوفى6- 
البرز عباسى به ش ش 114فرزند متوفى7- بهنام عباسى به ش ش 811فرزند متوفى8- زيبا غفارى 
به ش ش 3927همسر متوفى وال غير ........اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
  مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان فارسان  -حوزه قضايى باباحيدر

رونوشت آگهى حصر وراثت
اقاى محمدكرمى محمد ابادى داراى شناســنامه  شــماره 2088 به شــرح دادخواســت به كالسه 
970998346100702 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سكينه درمزاده به شناسنامه شماره 40 در تاريخ 1397/04/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمدكرمى محمدابادى متولد1348    
ش ش 2088 صادره از تهران نســبت فرزند2- معصومه كرمى محمدابادى متولد 1336 ش ش70   
صادره از تهران نســبت فرزند3- صديقه كرمى محمد ابادى متولد   1337   ش ش   5972  صادره 
از تهران نســبت فرزند 4- طاهره كرمى محمد ابادى متولد    1340 ش ش 9262  صادره از تهران 
نســبت فرزنــد 5- ربابه كرمى محمــد ابادى  متولــد   1343   ش ش  360   صادره از كرج  نســبت 
فرزنــد6- عصمــت كرمى محمد ابادى متولد 1346  ش ش  13315 صادره از تهران نســبت فرزند 
7- فاطمــه كرمــى محمد ابادى  متولــد 1351  ش ش 797  صادره از كرج نســبت فرزند8- محبوبه 
كرمى محمد ابادى  متولد 1352 ش ش  798 صادره از كرج  نســبت فرزند-اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد�  م الف29541             
رئيس شعبه  60 شوراى حل اختالف شهرستان  كرج

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم معصومه حاج عليزاده ضمن تسليم دوبرگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است كه 
ســند مالكيت ششدانگ اپارتمان مسكونى به مســاحت 60/45 متر مريع قطعه 3 تفكيكى به شماره 
7507 فرعــى از 152 از اصلى مفروز از پالك 775 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى 
شهرستان كرج مورد ثبت- صفحه – جلد – امالك به نام مشاراليه (معصومه حاج عليزاده ) ثبت وصادر 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده وتقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است . لذا مراتب به 
اسناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 ائين نامه قانون ثبت دريك نوبت اگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ويا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين اگهى 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل 
گردد بديهى اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشــود ويا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد . م الف – 29540          
 شوش پاشا – رئيس ناحيه 1

اصالحيه كاشان
در پرونده كالسه 655/97 محكوم عليه ايمانعلى شيرينى سرابى صحيح مى باشد كه به اشتباه 

اسماعيل شيرينى سرابى چاپ گرديده است. بدين وسيله اصالح ميگردد.

اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- ابوالفضل المعى آرانى به نشانى مجهول المكان. 2- مهدى قدكچيان 
به نشانى كاشان خيابان اميركبير كوچه چكبر بلوك 1 ساختمان مدائن طبقه دوم واحد 4.-مشخصات 
محكوم له: زهره جعفرى منش فرزند حسين به نشانى كاشان خيابان اميركبير كوچه مبل كارگر نوروز 
ششــم منزل جعفرى.-به موجب راى شــماره 352 تاريخ 97/5/1 حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان كاشان كه راى صادره قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است تضامنى به پرداخت مبلغ 
9/075/000  تومان بابت اصل خواســته  ده فقره چك به شــماره هاى 79147 به تاريخ 86/9/20 
و 79144 بــه تاريــخ 86/8/20 و 220496 بــه تاريــخ 86/3/25 و 79143 بــه تاريخ 86/5/15 
و 79129 بــه تاريــخ 86/4/15 و 79146 به تاريــخ 86/5/25 و 79134 به تاريــخ 86/1/20 و 
765496 به تاريخ 87/5/1 و 79127 به تاريخ 86/1/25 و 79142 به تاريخ 86/5/25 پرداخت 
مبلغ 1/218/750 ريال بابت هزينه خسارت تاخير تاديه دين و هزينه دادرسى از تاريخ صدور گواهى 
پرداخت 96/11/5 لغايت اجراى حكم تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد. نيم عشر دولتى قابل پرداخت 
اســت. -ماده 34 قانون احكام:-همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحا اعالم نمايد.
مجتمع حوزه شماره 1 دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان

اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- ابوالفضل المعى آرانى به نشانى مجهول المكان. 2- مهدى قدكچيان 
به نشانى كاشان خيابان اميركبير كوچه چكبر بلوك 1 ساختمان مدائن طبقه دوم واحد 4.-مشخصات 
محكوم له: زهره جعفرى منش فرزند حسين به نشانى كاشان خيابان اميركبير كوچه مبل كارگر نوروز 
ششــم منزل جعفرى.-به موجب راى شــماره 354 تاريخ 97/5/1 حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف 
شهرســتان كاشان كه راى صادره قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است تضامنى به پرداخت 
مبلغ دويســت ميليون ريال بابت اصل خواسته يك فقره چك به شماره 765496 به تاريخ 97/5/1 
پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه خســارت تاخير تاديه دين و هزينه دادرســى از تاريخ 
صدور گواهى پرداخت 92/5/22 لغايت اجراى حكم تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد. نيم عشر دولتى 
قابل پرداخت است. -ماده 34 قانون احكام:-همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن 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 صريحا اعالم نمايد.
مجتمع حوزه شماره 1 دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظــر به اينكه آقــاى محمد ديناروند باتســليم دوبرگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 
4678مورخ 12/ 9 / 97 دفتراسنادرسمى شماره 19بروجردمدعى ميباشدكه سند مالكيت ششدانگ 
پــالك1105 فرعى از 71 اصلــى واقع در بخش 3 بروجرد ذيل دفتــر 83 صفحه 160 ثبت 11722 
شــماره چاپى 065424 بنام مشــاراليه ثبت وسندمالكيت صادروتسليم گرديده است بعلت جابجائى 
مفقودگرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم يك نوبت آگهى ميشوداگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجودسندمالكيت نزدخودميباشدمى 
توانداعتراض خودرا كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت 

پس از انقضاء مدت قانونى واعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادرخواهد.
آدرس ملك :بروجرد گلدشت بعد از تاالر ميثاق

تاريخ انتشار: 17/ 9 / 97
فريدون نعمتى معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

اجرائيه 
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهم: على رياحى فرزند عباســقلى به نشــانى اســتان چهارمحال 
و بختيارى – شهرســتان شــهركرد- ميراباد شــرقى-بلوار امام خمينى – 20 مترى اول –خ بزرگمهر – 
روبروى ك3 و 5. مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: حميدرضا كريمى فرزند غالمرضا. محكوم 
به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710093844400417 و شماره 
دادنامــه مربوطه 9709973844400614 محكوم عليه محكوم اســت به حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 9000000 ريال  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 967500 ريال بابت  هزينه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست  ( 1397/04/12)  تا زمان اجراى 
كامل حكم بر اســاس شــاخص اعالمى از ناحيه بانك مركزى در حق خواهان صادر و پرداخت نيم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت جهت اجرا. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غير منقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى 
بــه هــر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائــه نمــود ازادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل 

توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره  4 شهرستان شهركرد-مرضيه هيبتى محل امضا 
رئيس و مهر قاضى شورا – فاطمه صابرى. 

نخس��ت وزیر پاکستان بعد از  انتخابات پرونـــــده پی��روزی در کارزار 
شهریور ماه سال جاری در گفتگوی تلفنی خود با 
رئی��س جمهوری کش��ورمان قول داد تا س��فر به 
ایران را در اولویت های اول سفرهای خارجی خود 

قرار دهد ولی این امر تا به امروز محقق نشد.
پس از پی��روزی عم��ران خ��ان در انتخابات 
۲0۱8 میالدی پاکس��تان و روی کار آمدن حزب 
تحریک انص��اف، عمران خان تاکنون چهار س��فر 
خارج��ی مهم داش��ته اس��ت که هر ک��دام از این 
کش��ورها به نوعی دوس��ت و هم پیمان اصلی این 

کشور محسوب می شدند.
عربستان س��عودی اولین مقصد سفر خارجی 
او پس از ادای س��وگندنامه نخست وزیری بود، به 
گفت��ه عمران خان این س��فر صرفا به قصد زیارت 
خانه خدا و مسجد نبوی بوده اما در سفر دوم وی 
برای اخذ وام و بس��ته کمک مالی عربستان به این 
کشور سفر کرد. در گام دوم وی به امارات متحده 
عربی یکی از ش��رکا و دوس��تان نزدیک این کشور 
رفت و در آنجا با مقامات ارش��د شیخ نش��ین های 
امارات گفتگو کرد. در بزرگترین سفر خارجی خود 
به چین به عنوان دیرینه ترین دوس��ت و هم پیمان 
قدرتمند و اصلی خود رفت و دستاوردهای بزرگی 
را در ای��ن س��فر در ابعاد مختلف برای پاکس��تان 
ب��ه ارمغ��ان آورد و در همین چند هفته گذش��ته 
نیز س��فری به مالزی داش��ت و با نخس��ت وزیر و 

پاکستانی های مقیم این کشور دیدار کرد.
نکته قابل توجه اینکه یکی از محورهای اصلی 
تبلیغاتی عمران خان در دوران انتخابات پارلمانی 
پاکستان نگاه جدی برای ایجاد روابط و مناسبات 
تازه ای با ایران به عنوان یک کش��ور قدرتمند و با 
نفوذ بوده و اس��ت. حتی در همان دوران تبلیغاتی 
عمران خان به ساده زیستی امام خمینی )ره( هم 
اش��اره داشت و آن را الگویی برای سیاستمداران و 
راه و روش��ی برای در پیش گرفتن سیاس��ت خود 

دانس��ت. این مسائل به طور طبیعی نشان از عالقه 
ملت و دولت پاکستان به ایران دارد. 

حال به نظر می رس��د وقت آن رس��یده است 
تا خان صاحب، مرد ش��ماره یک و کاپیتان دولت 
پاکس��تان خود را مهیای س��فری به ایران کند، به 
ای��ن علت که اکنون بهترین زم��ان حضور وی در 

ایران می باشد.
اوال تقریبا نخست وزیر پاکستان تقریبا به همه 
کشورهایی که هنگام پیروزی انتخاباتی حزب وی 
ب��ا او تماس گرفتند و به آن  ها قول س��فر و حضور 
در کشورش��ان را داده بود سفر کرد و در کنار آن 
نیز به کش��ورهایی که نیاز شدید در ابتدای مسیر 
نخست وزیری داشت نیز س��فر کرده است، غیر از 
قط��ر و ترکیه به نظر می رس��د کش��ور دیگری به 

عنوان مقصد اصلی برای خان نمانده است.
ثانیا تقریبا مقامات سیاسی و نظامی دو کشور 
چند بار از ابتدای س��ال به همراه هیات های عالی 
رتبه به ایران و پاکستان سفر کردند و اگر چه جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران و ژنرال حسن باقری 
فرمانده کل نیروهای مس��لح ۲ مرتبه به پاکستان 
س��فر کردند و در طرف مقابل نی��ز وزرای دفاع و 
ژن��رال قمر جاوید باجوه فرمانده ارتش پاکس��تان 
و هی��ات عالی رتبه آن پیش از این به ایران س��فر 
داشتند، اما سفر مقامات بلند پایه پاکستانی مانند 
نخس��ت وزیری پاکس��تان به ایران از حیث وجهه 
بین المللی اهمیت زیادی برای هر دو کشور دارد.

ثالثا با توجه به احتمال نزدیک ش��دن روابط 
مجدد آمریکا و مسئله افغانستان و از طرفی حضور 
اخیر نماینده آمریکا »زلمی خلیلزاد« در پاکستان 

برای مذاکرات صلح، حضور رسمی عمران  خان در 
ایران می تواند باعث دلگرم��ی به مقامات ایرانی و 
نش��ان دادن حسن نیست پاکستان و اعتماد بیش 

از پیش دو کشور به یکدیگر شود.
پیش از این عمران خان در گفت وگوی تلفنی 
با حسن روحانی از عالقه خود به ایران و حضور در 
اماکن زیارتی مش��هد و قم نیز سخته گفته است. 
عم��ران  خان نخس��ت وزیر پاکس��تان، تاکنون در 
حمایت از ایران بی پروا بوده اس��ت. حزب تحریک 
انص��اف او از موافقین سرس��خت برنامه صلح آمیز 
هس��ته ای ایران بوده و هست. از طرفی خان قانون 
منع مهاجرت از ایران و دیگر کش��ورهای اسالمی 
به آمری��کا را که دونالد ترامپ وضع کرد ش��دیدا 
مورد انتقاد قرار داد و به تهران بابت واکنش تالفی 

جویانه  اش تبریک گفت. او از ابتدای س��ال تاکنون 
با بس��یاری از مقامات ارش��د ایرانی در اسالم آباد 
دیدار کرد و حتی سفیر کشورمان در اسالم آباد به 
صورت رسمی ایشان را به حضور در تهران دعوت 

کرده است.
وی بارها در صحبت های خود عنوان داش��ته 
اس��ت که هم��ان اندازه که روابط خوب و حس��نه 
با عربس��تان، سرلوحه سیاس��ت خارجی پاکستان 
است، روابط برادرانه و دوستانه با ایران نیز سیاست 
راهبردی پاکس��تان اس��ت و این کشور خواهان از 
بین بردن و رفع کدورت ها بین دو کشور عربستان 

و ایران و حتی حل مساله یمن است.
به نظر می رسد با روی کار آمدن عمران خان 
روابط همه جانبه پاکس��تان و ایران نسبت به قبل 

جهش 40 درصدی و رو به جلو داشته است.
هن��وز ه��م موضوع��ات تب��ادل فرهنگی بین 
پاکس��تان و ایران نقش بسزایی در گسترش روابط 

بین دو کشور داد.
ظرفیت های زیادی برای همکاری بین پاکستان 
و ای��ران وجود دارد که به آن ها توجه نمی ش��ود از 
جمله آن ها می توان به همکاری های بین بانکی دو 
کش��ور با اوضاع ارزی به وجود آمده ناشی از ارزش 

پول ملی ایران و پاکستان اشاره کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان باید آگاه باشد که 
زمان آن رس��یده تا عمران خان طبق وعده و قول 
خود هرچه سریع تر سفری به ایران داشته باشد، با 
توجه به اینکه پاکس��تان و ایران اکنون در بهترین 
حالت همسویی با یکدیگر قرار گرفته اند، این سفر 
نخست وزیر پاکستان به تهران می تواند روابط ایران 
و پاکستان را بیش از پیش مستحکم سازد و شرایط 
و فضای اقتصادی و سیاسی مناسب تری را برای دو 
کش��ور رقم بزند. برخی کارشناسان روی کار آمدن 
عم��ران خ��ان و اظه��ارات وی در مورد سیاس��ت 
منطقه ای پاکس��تان را مثبت ارزیاب��ی می کنند و 
امی��د دارند، روندی که در زمینه همکاری بیش��تر 
این کش��ور با ایران در حوزه های امنیتی، نظامی و 
حتی اقتصادی در پیش گرفته شده است با سرعت 
بیش��تری دنبال ش��ود. از این رو یکی از مهمترین 
محوره��ا در دور جدید روابط دو طرف، آغاز دوباره 
همکاری ها بر سر انرژی و گاز پیش بینی می شود. 
پ��روژه خط لوله صلح )انتق��ال گاز از ایران به 
هند( که اتمام آن از اسال ۲0۱4 تا کنون به تاخیر 
افت��اده و با وجود صرف منابع مالی زیاد تاکنون  با 
انصراف هند و بی میلی دولت پاکستان برای اتمام 
این خط لوله روبرو اس��ت. خط لول��ه صلح  برای 
س��ه کشور ایران، پاکستان و هند پروژه ای مهم و 
استراتژیک محسوب می شود و کشورمان به تعهد 
خود ب��رای اتمام خط لوله تا مرز پاکس��تان عمل 

کرده است. تسنیم 

وقتی  نخست وزیرپاکستان به گسترش مناسبات با ایران تاکید می کند

چرخش اسالم آباد به سوی تهران 

روزنامه روس:
 ایران امیدش را به کمک اروپا از دست داده است

طرح ترامپ برای محاصره نفتی ایران با یک مش��کل اساس��ی مواجه است و آن  رسـانه خ��ودداری اروپا از حمایت از این تحریم هاس��ت، ولی عدم اقدام مؤثر بروکس��ل بـازي 
برای دفاع از روابط تجاری با ایران، کاسه صبر مقامات تهران را لبریز کرده است.

روزنامه پراودا، چاپ مس��کو نوشته اس��ت: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه 
تحریم های غیرقانونی آمریکا به هدف مورد نظر خود نرسیده اند، اعالم کرد که دولت آمریکا نمی تواند 
صادرات نفت ایران را متوقف کند و باید بدانند که در صورت ممانعت از فروش نفت ایران، هیچ نفتی 

از خلیج فارس برای صادرات نخواهد گذشت.
مقامات تهران پیش از این نیز هش��دار داده بودند که امکان بستن تنگه هرمز وجود دارد. رئیس 
جمهور ایران در اوایل تابس��تان س��ال جاری و در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ درباره اینکه دولت 
ایاالت متحده از توافق هس��ته ای خارج می ش��ود، گفته بود که آمریکا نباید با دم ش��یر بازی کند و 

هشدار داد که ایران می تواند تنگه هرمز را به روی حمل ونقل نفت از سوی سایر کشورها ببندد.
دولت دونالد ترامپ پس از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در تاریخ 5 نوامبر، بسته 
تحریمی جدیدی علیه ایران به منظور توقف فروش نفت این کشور اعمال کرد، گرچه هشت کشور از 

این تحریم ها به طور موقت معاف شده اند.
البته طرح ترامپ برای محاصره نفتی ایران با یک مش��کل اساس��ی مواجه است و آن خودداری 
اروپا از حمایت از این تحریم هاست. بروکسل اعالم کرده که در حال تهیه مکانیسم ویژه ای در عرصه 
مبادالت نقدی برای دور زدن سیس��تم س��وئیفت و تحریم های آمریکا اس��ت تا شرکت های اروپایی 
بتوانند به همکاری خود با تهران ادامه دهند. اتحادیه اروپا همچنین تصمیم س��وئیفت درباره حذف 
بانک های ایرانی از سیس��تم مبادالت اطالعاتی خود را باعث تأسف زیاد دانسته است. البته عدم اقدام 
س��ازنده ای در این رابطه باعث ش��ده تا مقامات بلندپایه تهران هش��دار بدهند که صبر آنها بی پایان 

نیست.
واش��نگتن تالش می کند تا متحدان خود در ناتو را درباره تهدیدات از جانب ایران متقاعد سازد. 
"برایان هوک" نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هفته گذش��ته هش��دار داد که تهران 
موش��ک های دارای برد متوس��طی را مورد آزمایش قرار داده که بر اس��اس ادع��ای وی می توانند به 

کالهک های هسته ای مجهز شوند و پایتخت های اروپایی را هدف قرار دهند.
در نگاه نخس��ت نمی توان درک کرد که چرا دونالد ترامپ مواضع دولت باراک اوباما در رابطه با 
کاهش تنش ها با جمهوری اس��المی ایران را ادام��ه نمی دهد،در این باره چند نظریه وجود دارد: اول 
اینکه ایران خواس��تار بازگرداندن میلیاردها دالر ذخایر ارزی خود شده است که در بانک های آمریکا 

مسدود شده و ترامپ اصاًل قصد ندارد دست به چنین اقدامی بزند.
دوم اینکه حمله به ایران، در حقیقت حمله به منافع اروپاست که خواستار توسعه روابط تجاری 
با ایران بوده و منافع زیادی از این مس��ئله دارد و س��ومین دلیل هم حمایت آمریکا از اسرائیل است 
که معتقد اس��ت هرگونه تقویت مواضع دولت ایران به منزله آس��یب رساندن به منافع تل آویو خواهد 
بود.در این میان آمریکایی ها نیز همچنان س��نگ ان��دازی می کنند چناچنه، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران با اش��اره به آزمایش موش��کی اخیر ایران گفت: ما خواهان آن هس��تیم که شاهد تصویب 
تحریم هایی از س��وی اتحادیه اروپا علیه نهادها و ش��خصیت هایی باش��یم که آزمایش و توسعه برنامه 

موشکی ایران را تسهیل می بخشند.
برایان هوک که این سخنان را پس از دیدار با مقامات اروپایی در بروکسل مطرح می کرد، اضافه 
کرد: آزمایش های ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده که در توافق هسته ای 
تثبیت ش��ده و وی خواس��تار توقف تمامی فعالیت های موشک های  بالستیکی شد که با هدف حمل 

کالهک های هسته ای است.
وی افزود: این تهدیدی جدی و تشدید کننده بوده و ما باید به بازیابی بازدارندگی در قبال برنامه 
موش��کی ایران بپردازیم. در غی��ر این صورت من معتقدم که در حال انباش��تن تهدید یک درگیری 

منطقه ای هستیم.  باشگاه خبرنگاران 


