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اس.پی.وی تعهد نمادین اروپاست
یک کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل گفت: آینده 
اس.پی.وی چندان خوش��ایند نیس��ت و این موضوع 
بیش��تر جنبه نمادین نسبت به انجام تعهدات اروپا در 

قبال برجام دارد که برای ما هم مفید نخواهد بود.
ف��واد ایزدی، در خصوص اقدامات اخیر اروپا علیه 
ای��ران در تحریم ک��ردن برخی اش��خاص و نهادهای 
ایرانی و تاثیر آن ب��ر همکاری های میان ایران و اروپا 
در موض��وع کان��ال مالی وی��ژه، اظهار داش��ت: آینده 
اس.پی.وی چندان خوش��ایند و مثبت نیس��ت و اگر 
هم اروپایی ه��ا بخواهند کاری را انجام دهند بیش��تر 
جنبه نمادین نس��بت به انجام تعهدات خودش��ان در 

قبال برجام دارد.
وی گف��ت: ب��ه اعتقاد م��ن، در این ش��رایط اگر 
اروپایی ها بخواهند کاری در موضوع اس.پی.وی انجام 
دهن��د، دیگر ب��ه کار ما نمی آید و برای کش��ور مفید 

فایده واقع نمی شود.
ایزدی با بی��ان اینکه ما با انج��ام برخی اقدامات 
و مواض��ع به ترامپ ای��ن مطلب را انتق��ال دادیم که 
اگر آنها از برجام خارج ش��وند م��ا همچنان در برجام 
خواهیم ماند، افزود: در آن زمان ما بارها گفتیم که اگر 
آمریکا از برجام خارج شود با اروپا در قالب گروه ۴+۱ 
برج��ام را ادامه خواهی��م داد و زمانی که ترامپ یقین 
پیدا کرد که ایران در برجام خواهد ماند متوجه ش��د 
که به گزینه ایده آل خود نزدیک ش��ده اس��ت که آن 
حفظ برجام به همراه محدودیت های هسته ای شامل 

تحریم های گسترده علیه ایران است.
این کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل تصریح کرد: 
آمری��کا با خ��روج خود از برجام ب��ه آنچه که در قبال 
ایران مد نظر داش��ت دس��ت پیدا کرد و از طرفی هم 

باید امروز برخی مقامات ما پاسخگو باشند.  مهر 

اخبار

لغو مجوز فعالیت ماهان ایر بر اساس منافع امنیتی کشور بود
وزی��ر امورخارجه آلمان با دفاع از تصمیم این کش��ور ب��رای لغو مجوز پرواز 
ماه��ان ای��ر در آلمان گفت که این اقدام در راس��تای تحریم های جدید اتحادیه 

اروپا علیه ایران است.
صفح��ه  رس��می وزارت امورخارجه آلمان در توئیتر به نق��ل از هایکو ماس 

نوش��ت: این تصمیم ضروری بر اس��اس منافع امنیتی ما اتخاذ ش��ده اس��ت. این 
ش��رکت هواپیمایی تجهیزات و اش��خاصی را به مناطق جنگی، بیش از همه س��وریه 

منتقل می کند.
در ادام��ه این توئیت آمده اس��ت: توافق هس��ته ای ب��ا ایران کماکان ب��رای ما به طور 
فوق العاده ای اهمیت دارد اما ما این مس��ئله را کامال روش��ن کرده ایم که در پاسخ به برخی 
تحوالت دس��ت به اقدامات مناسب می زنیم. این تصمیم به عالوه در راستای تحریم جدید 
اتحادیه اروپا )علیه ایران( پس از حوادث در فرانسه و دانمارک اتخاذ شده است.  ایسنا

دیپلمات
ایران قدرتمندترین نیروی اسالمی است

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با ادع��ای اینکه ایران ت��الش می کند تا از 
کش��ورهای منطقه به عنوان سکویی برای حمله به اسرائیل استفاده کند، گفت: 

جمهوری اسالمی قدرتمندترین نیروی اسالمی است.
بنیامین نتانیاهو طی نشست خبری مشترک با پترو پروشنکو رئیس جمهور 

اوکراین در قدس اشغالی، مدعی شد: ما اکنون از سوی نیروهای اسالِم ستیزه جو 
مورد حمله قرار داریم. قدرتمندترین نیروی اس��الم ستیزه جو، رژیم ایران است. آنها 

در حال بلعیدن یک کشور پس از دیگری هستند – سوریه، یمن، لبنان، عراق.
وی با ادعای اینکه موش��ک س��رگردان وارد ش��ده به حریم هوایی جوالن اش��غالی 
در روز یکش��نبه، توسط ایرانی ها شلیک ش��ده بود، افزود: ما به این اقدام غیرقابل قبول 

ستیزه جویانه، از طریق حمله به اهداف ایرانی در سوریه پاسخ دادیم.
وی ادعا کرد: اسرائیل به مقابله با تالش های ادامه می دهد.  فارس 

درحاشیه 
ایران هیچ پایگاه یا انبار تسلیحاتی در عراق ندارد

مش��اور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین عراق در واکنش به شایعات مبنی 
بر احتمال حمله رژیم صهیونیس��تی به نیروهای الحش��د الشعبی به بهانه وجود 
پایگاه های ایرانی گفت: ایران هیچگونه پایگاه، انبار تس��لیحاتی و یا پادگانی در 

عراق ندارد.
وفیق الس��امرائی ادعاهای منتش��ر ش��ده در رابطه با حمالت هوایی اسرائیل 

علیه نیروهای الحشد الشعبی چیزی جز توهم نیست زیرا ایران هیچگونه پایگاه، انبار 
تسلیحاتی و یا پادگانی در عراق ندارد.

السامرائی می گوید: اسرائیل از ایجاد تنش با عراق دوری می کند و به دنبال نزدیک 
ش��دن به عراق اس��ت و این ماموریت در آینده پیش رو بس��یار دشوار است. عالوه بر آن 
اخباری منتش��ر شده که آمریکا خواس��تار انحالل 67 گروه  مسلح عراقی شده است که 

بغداد این خبر را تکذیب کرد.  صداوسیما 
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 چرا ائتالف عربی
 علیه ایران به بن بست خورده؟

حس��ن البراري در روزنام��ه الخلیج چاپ  رس�انه امارات نوش��ت: رفتار ایاالت متحده و هم ب�ازي 
پیمانان آن برای تش��دید فش��ار بر ایران، در زمانی که ترامپ 

خود علت اصلی بروز بحران در خاورمیانه اس��ت، حیرت انگیز 
به نظر می رسد. 

این رسانه عرب زبان ادامه داد: در صورتی که ایاالت متحده در 
تش��کیل ائتالفی علیه ایران جدی بود، بهتر بود که یک مذاکره 
عمیق بی��ن دولتهای عضو این ائتالف برای رس��یدن به توافق 
انجام می داد و آنها را متوجه خطری می کرد که مقابله با آن الزم 
اس��ت. در این میان، قطر احس��اس می کند که خطر اصلی که 

آن را تهدید می کند، نه از جانب ایران، بلکه از سوی دولت های 
عربی است. محاصره قطر توسط این دولتها باعث شده است که 

نسبت به عربستان و امارات احساس دوستی نکند.
مساله مهم آن است که ایاالت متحده نه تنها باعث ایجاد 
بحران خلیج فارس ش��د، بلکه هیچ تالش��ی برای برای پایان 

دادن به این اختالف نمی کند.
تنها در صورتی امکان تشکیل ائتالف علیه ایران است که 

دولت های حاضر در ائتالف مذکور، از یکدیگر نترسند، در غیر 
این صورت، تنها یک ائتالف شکلی و ظاهری شکل می گیرد.

در ای��ن میان، مس��اله عجیب آن اس��ت ک��ه دولتی مثل 
ام��ارات هم به ش��رکت در ائتالف علیه ای��ران تمایل دارد، در 
حالی که پیش از این، در پرونده سوریه از همکاری با عربستان 
روی گرداند و در ادامه، س��وریه و ایران، ای��ن اقدام امارات را 

اقرار به شکست در برابر ایران دانستند.   انتخاب

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / حسين مرشدى به عنوان احدى از وراث مرحوم جعفر مرشدى مالك 
مقدارى مشاع از ششدانگ مشاع پالك ثبتى 89/129 واقع در قريه وادان به نشانى دماوند روستاى 
وادان موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 82 الف 272310 و شماره ثبت 78234 صادره به تاريخ 
80/3/24  متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه/ مسيل/ نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق 
الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم 
منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به 
امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر 
(عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى 
الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5741- تاريخ انتشار نوبت اول:1397/10/23- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/11/3
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206001262 مورخ 1397/05/27 1397هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك 
بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى ابراهيم صميمى ممان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1434 صادره از ميانه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 60/02 
متر مربع در قســمتى از پالك 3 فرعى 141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرســتان بهارســتان 
خريدارى ازمالك رسمى آقاى عبدالحسين بختيارى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از آن 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.
تاريــخ انتشــار نوبــت اول:18 / 1397/10                           تاريــخ انتشــار نوبــت 

دوم:1397/11/03
م الف/2719

عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

دادنامه
پرونده كالسه 9709988528900384 حوزه شماره 205 شهرى شوراى حل اختالف شهرستان 
تويسركان 495/97ح114 تصميم نهايى شماره ، خواهان : آقاى احمد الوندى فرزند طهماسب با وكالت 
خانم معصومه صفرى فرزند براتعلى به نشانى تويسركان خيابان اميركبير پالك 95- خوانده: خانم آُيه 
الوندى فرزند عليمراد به نشــانى ، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارات 
دادرســى 3- مطالبه وجه بابت .... گردشــكار: قاضى شورا با مشــورت اعضاء شعبه پس از اعالم ختم 
رســيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شــورا) در خصوص دعــوى آقاى احمد الوندى فرزند 
طهماسب با وكالت خانم معصومه صفرى به طرفيت خانم آسيه الوندى فرزند عليمراد به خواسته مطالبه 
مبلغ 8100000 تومان به انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه بدين شرح كه خواهان 
اعالم داشته است بابت وام ماخوذه خوانده از بانك ملى شعبه سرابى به شماره 6601846165000 
و همچنين بانك مهر اقتصاد به شماره 6313802134020891 مبلغ 8100000 تومان از حقوق وى 
به عنوان ضامن كسر شده كه تقاضاى رسيدگى و محكوميت خوانده وفق ستون خواسته را نموده است 
با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده ، مفاد دادخواســت تقديمى ، پاســخ استعالم به عمل امده 
از بانك ملى شــعبه ســرابى به شماره 35 مورخه 97/7/17 كه حاكى از اين است بابت تسهيالت اخذ 
شده از سوى وام گيرنده (خوانده) مبلغ 2400000 تومان از حساب ضامن (خواهان) كسر شده است 
و همچنين پاسخ استعالم واصله از بانك مهر اقتصاد به شماره 13402089/1 مورخه 97/7/18 كه 
حاكى از اين است خواهان بابت بدهى تسهيالت خوانده به شماره فوق االشعار تاكنون مبلغ 3910000 
تومان پرداخت نموده است و اينكه خوانده با وصف ابالغ از طريق نشر اگهى در روزنامه كثيراالنتشار 
در جلســه شــورا حاضر نشــده و اليحه دفاعيه اى مبنى بر رد ادعاى خواهان و برائت ذمه خويش به 
شــورا ارائه ننموده اســت لذا شورا ضمن وارد و ثابت دانســتن دعوى خواهان مستندا به ماده 684 
قانون مدنى و مواد 198-515-519-522 قانون ايين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 6310000 تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 206750 تومان بابت هزينه دادرسى و 
ابطال تمبر اوراق و هزينه نشــر آگهى و مبلغ 330000 تومان بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما در خصوص خسارت تاخير 
تاديــه بدوى و پرداخت خســارت تاخير تاديه در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد و اما در خصوص 
خسارت تاخير تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شاخصهاى اعالم شده از سوى بانك مركزى و مشخص 
نبودن زمان اجراى حكم قاضى شــورا اجراى احكام را مكلف مى دارد نســبت به محاســبه آن از زمان 
مطالبــه قانونى حق (زمان اقامه دعوى مورخه 95/6/4) لغايــت زمان اجراى حكم و وصول محكوم به 
اقــدام و آن را از دادباختــه گرفتــه و تحويل داد برده نمايد و اما نســبت به مازاد بر محكوم به بنا به 
مراتب فوق االشــعار پاسخ اســتعالمهاى واصله از بانكهاى مذكور مستندا به مفهوم ماده 1257قانون 
مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره در قســمت اول غيابى محســوب و 
ظرف مهلت 20 روز پس بر ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از سپرى شدن مهلت واخواهى 
بــه همراه قســمت دوم ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهــى در دادگاه محترم عمومى حقوقى 

تويسركان مى باشد. م الف/388
 قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/11/2 بنام زهرا غفارى كه نسا غفارى فرزند 

رضا صحيح است كه اشتباه فضل اله درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

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

برابر رأى شــماره 139760301058002620 مورخ 1397/10/2 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفر حبيبى خواه فرزند حســين بشــماره 
شناســنامه 100118 كدملى 0380917416 صادره از قم در ششــدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بنــاى احداثى در ان به مســاحت 500/31 مترمربع پالك 5835 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 
1483 فرعى از 56 اصلى واقع در مشــاء  با حق اســتفاده آب طبق قانون نحوه ملى شدن آبهاى كشور 
از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم 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. م الف/5767/2– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/3 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/11/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058002621 مورخ 1397/10/2 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اعظم الســادات صنايع فرزند ســيد جواد بشماره 
شناسنامه 24 كدملى 4431493719 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى 
در ان به مســاحت 2000 مترمربع پالك 5834 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 1483 و 243 فرعى 
از 56 اصلى واقع در مشاء  با حق استفاده آب طبق قانون نحوه ملى شدن آبهاى كشور از تمامى مالكيت 
رسمى و مشاع متقاضى نسبت به هر پالك 1000مترمربع 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 صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5767/1– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/3 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/11/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان على كافى زاده دادخواســتى به خواســته تقاضــاى صدور حكم بر محكوميت 
خوانــده به پرداخت ســه ميليون ريــال بابت يك فقره چك اصل خواســته به شــماره 710820 مورخ 
89/4/10 به انضمام خســارت هاى قانونى اعم از تاخير  تاديه از تارريخ سررســيد چك لغايت صدور 
حكم و صدور پرداخت هزينه دادرســى ، تمبر ، فيش هاى بانكى و عريضه نويســى را دارم به طرفيت 
مهدى شاطرى فرزند احمد به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 13 
حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 1028/97 ثبت و براى تاريخ 97/12/15 ســاعت 9/15 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در 
جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر آراى شــماره 139760318004003870-97/10/27  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  تصرفات مرتضى عباسى مخشرى فرزند نقدعلى  در : 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
بر اعيان احداثى به مســاحت 182/42  مترمربع به شــماره پالك فرعى 2028 مجزى از 427 واقع در 
كلورز   ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رســتم آباد- كلورز نبش خيابان كيكاووس 
لطيفى اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 

/97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/18 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمى  برابــر راى شــماره 139760318004003782- 96/10/25 و 
139760318004003813- 96/10/25    هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات محســن و جواد كريمى 
فرزندان رمضان (مشــاعا بالســويه )  در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 290/90 
مترمربع به شماره پالك فرعى 330 مجزى از 20 اصلى واقع در انبوه سنگ اصلى 20 بخش 17 گيالن به 
ادرس واقع در جيرنده- روستاى انبوه   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 متقاضى اعتراضى 
داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003838-97/10/26  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى 
رودبار  تصرفات ســيد مصطفى مظفرى حاجى دهى فرزند سيد احمد  در : 1- ششدانگ يك باب خانه و 
محوطه به مساحت 142/20 مترمربع به شماره پالك فرعى 1050 مجزى از 396 واقع در پشته سنگ 
اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم آباد- پشته كوچه شاليزار 3  محرز گرديده   است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 
دو مــاه اعتــراض 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 /97/11 
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آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت هشت سهم از كل هجده سهم ششدانگ باستثناء بهاء ثمن اعيانى پالك شماره 1354- 
بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 73 صفحه 411 ذيل شماره ثبت 10000 به نام غالمرضا دوزيرى صادر 
و تسليم گرديده است سپس ورثه مالك با ارائه دو برگ فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى به علت ســهل انگارى نمموده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد 
و يا ســند مالكيت در دســت وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 
10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از 
انقضاى مهلت قانونى اعتراض، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شماره چاپى سند 

دفترچه اى 011741 ميباشد. تاريخ انتشار 1397/11/3
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

ح��دود پن��ج م��اه از فعالیت  عمران خان به عنوان نخست پرون�����ده
وزی��ر پاکس��تان می گذرد ولی با وجود س��فرهای 
خارجی متعدد او به برخی کشورهای خاورمیانه و 
همس��ایه هنوز وی س��فر به ایران را در دستورکار 
رس��می و برنامه های پیش روی خ��ود قرار نداده 

است.
عمران خان بعد از پیروزی در کارزار س��خت 
و نف��س گیر انتخابات ش��هریور ماه س��ال 20۱8 
می��الدی در گفت وگ��وی تلفن��ی خود با حس��ن 
روحانی رئیس جمهوری کشورمان قول داد تا سفر 
ب��ه ایران را در اولویت های اول س��فرهای خارجی 
خ��ود قرار ده��د ولی این امر تا ب��ه امروز با وجود 
س��فرهای متعدد وی به برخی کشورهای همسایه 
ایران هنوز محقق نش��ده است؛ اما به راستی دلیل 
آن چه می تواند باشد؟ آیا وی بعد از سفر به کشور 
قط��ر، ای��ران را به عنوان مقصد بعدی س��فر خود 

انتخاب خواهد کرد؟

پس از پی��روزی عم��ران خ��ان در انتخابات 
20۱8 میالدی پاکس��تان و روی کار آمدن حزب 
تحریک انصاف، عمران خان تاکنون ش��ش 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.

عمران خان در بزرگترین س��فر خارجی خود 
به چین به عنوان دیرینه ترین دوس��ت و هم پیمان 
قدرتمند و اصلی خود رفت و دستاوردهای بزرگی 
را در این س��فر در ابعاد مختلف برای پاکستان به 
ارمغان آورد و بعد از آن به مالزی س��فری داش��ت 
و با نخس��ت وزیر و پاکستانی های مقیم این کشور 
دیدار کرد و در انتهای سال 20۱8 به کشور ترکیه 
همس��ایه غربی ایران رفت و با مقامات ارش��د این 
کش��ور همچون اردوغان دیدار ک��رد و اکنون نیز 
در ابتدای س��ال 20۱9 میالدی سفر دو روزه خود 
را به قطر آغاز کرده اس��ت تا برای بهبود ش��رایط 
کار پاکس��تانی ها در این کش��ور و کم��ک به این 
کشور در زمینه تامین امنیت و نیروی کار در جام 
جهانی فوتبال با مقامات این کش��ور رایزنی کند، 
وی همچنی��ن برای تمدید قرار داد گازی با قیمت 

ارزان تر نیز با قطری ها چانی زنی خواهد کرد.
حال به نظر می رس��د وقت آن رسیده است تا 
کاپیتان س��ال های دور تیم ملی کریکت پاکستان 

خود را مهیای س��فری به ایران کند و به قول خود 
ب��رای حضور در ته��ران به عنوان یک��ی از مقاصد 
اصلی سفر خود با مقامات ارشد ایرانی به گفت وگو 
در مورد بسیاری از چالش های اقتصادی، سیاسی و 
منطقه ای بنشیند. به نظر می رسد بعد از کشور قطر 
مقصد مهمی برای س��فر خارجی پیش رو و قریب 

الوقوع عمران خان به ایران باقی نمانده است.
واضح اس��ت حضور رس��می عم��ران  خان در 
ایران با توجه به مس��ائل موجود در گفت وگوهای 
صلح افغانس��تان و هم س��ویی دو کش��ور در این 
خصوص می تواند باعث دلگرمی به مقامات ایرانی 
و نشان دادن حسن نیت 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 جمهوری اس��المی ایران و حضور در اماکن 
زیارتی مش��هد و قم نیز س��خن گفته است. عمران  
خان نخست وزیر پاکس��تان، تاکنون در حمایت از 

ایران بی پروا و شجاع بوده است.  تسنیم 

احتمال سفر قریب الوقوع عمران خان به تهران وجود دارد 

فضای مناسب تر سیاسی، در صورت همسویی پاکستان با ایران 


