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ابراز خرسندی مصر از آزادی اتباع 
بازداشت شده خود در ایران

به دنب��ال آزادی 5 ماهیگیر مصری که به صورت 
غیرقانونی وارد آبهای ایران ش��ده بودند، قاهره از این 

اقدام ابراز خرسندی کرد.
در بیانی��ه ای که احمد حافظ س��خنگوی وزارت 
خارج��ه مصر بدی��ن منظور قرائت کرد، آمده اس��ت: 
با توجه ب��ه اهمیت ایمنی و تندرس��تی ش��هروندان 
مص��ری خارج از کش��ور به عنوان بخش��ی از وظایف 
وزارت خارج��ه مصر، تالش های ای��ن وزارتخانه برای 
آزاد س��اختن پنج ماهیگیر بازداشت ش��ده  در ایران 
موفقی��ت آمیز بود و آن ها پ��س از اتمام تمام مراحل 

قانونی آزاد شدند.
 س��خنگوی وزارت خارجه مص��ر در ادامه افزود: 
پنج ماهیگیر مصری پس از آزادی در شرایط جسمانی 
خوبی قرار دارند. دس��تگاه دیپلماسی مصر تاکید کرد 
ک��ه ای��ن وزارتخانه پیش��تر نیز نس��بت ب��ه وضعیت 
جسمانی مناس��ب ماهیگیران بازداشت شده اطمینان 

حاصل کرده بود.
این حادثه س��ال گذشته میالدی هنگامی رخ داد 
که قایق پنج ماهیگیر مصری ثبت شده در عربستان، 
به ناگاه وارد قلمروی آبی ایران ش��د و نیروهای ایرانی 
نیز ای��ن افراد را ب��ه دلیل ورود غیرقانونی دس��تگیر 

کردند.  فارس

 آمریکا برای حفظ فشار بر ایران
 در عراق می ماند

یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی با پرداختن به 
اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره علت ماندن نیروهای 
آمریکایی در عراق و تاثیر این کار بر عراقی ها نوش��ت: 

آمریکا تنها می خواهد فشار را بر ایران حفظ کند.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت، دونالد ترامپ قصد 
دارد نیروهایش را در عراق نگه دارد تا به گفته خودش 
ایران را زیر نظر داشته باشد و فشار بر این کشور را ادامه 
دهد. این در حالی اس��ت که وی گفته است می خواهد 

نیروهایش را از سوریه و افغانستان خارج کند.
ای��ن اظهارات ترامپ در حالی بیان ش��ده اس��ت 
که آمریکا هفته ها اس��ت بی سروصدا با عراق مذاکره 
می کند تا اجازه دهد صدها تکاور آمریکایی و نیروهایی 
که اکنون در سوریه عملیات می کنند به پایگاه هایش 

در عراق منتقل شوند.  ایسنا 

اخبار

 عملیاتی شدن اینستکس
 چند ماه طول می کشد

یک تحلیلگ��ر ایتالیایی در مصاحبه ای اختصاصی 
روز دوش��نبه گفته که عملیاتی شدن کامل ساز و کار 
ویژه اروپا برای تس��هیل تجارت با ایران چند ماه طول 

خواهد کشید.
ری��کاردو درب��اره راه ان��دازی اینس��تکس گفت: 
اینس��تکس از جنب��ه مثبت، اولین نش��انه ملموس از 
جدیت سه کش��ور اروپایی و اتحادیه اروپا برای حفظ 

برجام صرفنظر از خروج آمریکا از آن است.
وی اضافه کرد: این نکته بسیار مهم است که این 
ساز و کار در فرانسه مستقر شده، اداره آن را یک فرد 
آلمانی به عهده خواهد داشت و سه کشور اروپایی آن 
را ضمانت مالی خواهد کرد. این ها سرمایه گذاری های 
سیاس��ی پرقوتی هس��تند که این س��ازمان به دست 

آورده است.
این تحلیلگ��ر ایتالیایی در ادام��ه گفت: از جنبه 
منفی، اینس��تکس ثبت شده اما عملیاتی شدن کامل 
آن هن��وز زمان می برد و الزم اس��ت مس��ائل فنی آن 

مشخص شوند.
کارشناسان بین المللی مس��ائل تحریم های ایران 
پیش از این عملیاتی ش��دن این ساز و کار را زمان  بر، 
پیچی��ده و نیازمن��د آزمون و خط��ا در ماه های بعد از 
آغ��از فعالیت توصی��ف کرده اند. ب��رای توضیح درباره 
اینکه کارشناس��ان چه اش��کاالت و ابهاماتی را بر این 
کانال مالی وارد می کنند ابتدا الزم اس��ت با مکانیسم 

پیش بینی شده برای عملکرد آن آشنا شویم.
اینس��تکس در واقع قرار است به عنوان یک نهاد 
واسط برای مبادله پایاپای میان شرکت های بستانکار 
و بدهکار به ایران عمل کند. قرار اس��ت یک شعبه از 
این ش��رکت در اروپا و ش��عبه ای دیگر در ایران ثبت 
شود و این دو شرکت، تمام اطالعات مبادالت تجاری 

میان شرکت های اروپایی و ایرانی را ثبت کنند.
ای��ن کانال، طبق الگوی عملکرد پیش بینی ش��ده 
قرار اس��ت به عنوان یک نظ��ام اعتباری، بدون نیاز به 
رد و بدل شدن پول عمل کند. در این روش، به عنوان 
مثال، اگر ایران به یک ش��رکت فرانس��وی نفت صادر 
کند، اعتبار ناشی از هزینه این صادرات نزد اس پی وی 
ذخیره خواهد ش��د و ایران بعداً می تواند از این اعتبار 
برای وارد کردن کاال از یک ش��رکت ایتالیایی استفاده 
کند. به همین نحو، ش��رکت ایتالیایی هم می تواند از 
اعتبار خود نزد اس پی وی برای معامالت دیگر استفاده 

کند.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

اظهارات ضد ایرانی ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا که به موضع گیری های زیگزاگی درباره مسائل مختلف 
ش��هرت دارد یک بار دیگر نظرش را درباره ارزیابی  دستگاه های اطالعاتی آمریکا 
از ای��ران تغیی��ر داده و گفته هنگامی که آنها ارزیابی ه��ای مثبتی از ایران ارائه 

می دهند طبق صالحدید خودش عمل می کند.
دونالد ترامپ وضع تازه ای درباره ارزیابی  دستگاه های اطالعاتی آمریکا درباره 

ای��ران اتخاذ کرده و از اظهارات او اینطور برمی آید ک��ه تنها هنگامی به ارزیابی های 
اطالعاتی اعتماد دارد که ادعاهایش را تکرار کنند. ترامپ درباره اینکه آیا به ارزیابی های 
جامعه اطالعاتی درباره ایران اعتماد دارد گفت: من به حرف اطالعاتی هایی که منصوبشان 
می کنم اعتماد می کنم ولی حرفم این است: اگر آدم های اطالعاتی من بگویند ایران یک 
مهد ش��گفت انگیز است، 100 درصد با آنها مخالف هستم. وی ادعا کرد؛ ایران، کشوری 

شرور است که افراد زیادی را به قتل می رساند.  صداوسیما 

درحاشیه
واکنش وزارت خارجه به حمله به اتوبوس زائران ایرانی در عراق

س��خنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاس��ف عمیق از حمله تروریس��تی به 
اتوبوس زائران ایرانی در شهر بلد عراق که منجر به شهادت و جراحت تعدادی از 

هموطنان شد، این اقدام ددمنشانه و غیر انسانی را به شدت محکوم کرد.
بهرام قاس��می با اعالم پیگیری های همه جانبه وزارت امور خارجه و سفارت 

جمهوری اسالمی ایران برای بررسی حادثه و رسیدگی به مجروحان اظهار داشت: 
گروه های تروریس��تی مطرود و شکست خورده درعراق، همچنان در توهم ابراز وجود 

به س��ر می برند و با دس��ت زدن به اینگونه جنایات غیرانس��انی به خی��ال خام خود به 
دنب��ال ضرب��ه زدن به پیوند و وحدت میان ملت های ایران و عراق هس��تند که قطعا به 
اهداف شوم خود نخواهند رسید و اینگونه فجایع عزم دو ملت را برای ریشه کنی کامل 
باقیمانده جنایتکاران جزم تر خواهد کرد. گفتنی اس��ت، گروه های تروریستی همچنان 

در عراق جوالن می دهند.   فارس 

سخنگو
اجازه تعرض به همسایگان از خاک خود را نخواهیم داد

رئیس ائتالف اصالح و بازس��ازی ع��راق در واکنش به اظهارات ترامپ تاکید 
کرد اجازه تعرض به همسایگان از خاک خود را نخواهیم داد.

س��ید عمار حکی��م، در واکنش به صحبت های روز گذش��ته دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق برای 

زیر نظر داش��تن ایران، در پیامی توئیتری اظهار داشت: مخالفت شدید خود را با 
تبدیل عراق به میدان تصفیه حس��اب های منطقه ای و بین المللی یا مبدئی برای زیر 

نظر گرفتن دیگر کشورها یا هرگونه حمله به آنها اعالم می کنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به قانون اساسی عراق که در آن تصریح شده که عراق نباید 
مای��ه تهدید امنیت و ثبات منطقه و جهان باش��د، این رویکرد که خاک عراق را مبدئی 
برای تعرض به کشورهای همسایه قرار دهند از نظر ما خالف منافع ملی و امنیت عراق 

است.  تسنیم 
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استاد دانشگاه مطرح کرد 
اینس تکس؛ بهانه ای برای نگه داشتن ایران 

در برجام
عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه تهران  اینس تکس نظ�����رگاه ارائ��ه  کنن��دگان  گف��ت: 
گفته اند، ممکن اس��ت این بسته تا دو ماه دیگر آغاز به کار 
کند؛ به همین خاطر ارزش مبادله ای واقعی ندارد و بیش��تر 
یک حرکت نمادین برای باقی نگه داش��تن ایران در برجام 

محسوب می شود.
محمدصادق کوش��کی با اشاره به ثبت رسمی مکانیسم 
مالی ایران - اروپا موسوم به اینس تکس، گفت: اس.پی.وی 
یک بس��ته خیلی مبهم بود؛ چون از طرف اتحادیه اروپا به 

نتیجه نرسید و به آن عمل نکردند، اینس تکس تنها منحصر 
به سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه شد.

وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی اینس تکس تا حدودی 
از ابهام خارج ش��ده و موارد کاربرد آن مشخص شده است.  

کاربردش در خصوص نفت در برابر غذا است.
عض��و هیئ��ت علم��ی دانش��گاه ته��ران اضاف��ه کرد: 
اینس تکس، عمال در عرصه ای باز ش��ده که ما نیاز چندانی 
به آن نداریم؛ اوال مواد غذایی خاصی از اروپا وارد نمی کنیم 
و دومی��ن نکته اینکه حتی دارو و مواد اولیه آن را عمدتا از 

کشور های غیر اروپایی مانند هند وارد می کنیم.
کوش��کی با بیان اینکه اینس تکس، عم��ال هیچ امتیاز 
خاصی برای ما محس��وب نمی ش��ود، یادآور شد: اجرای آن 

مشروط به اف.ای.تی.اف شده است. میزان 

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین:
  انقالب اسالمی ایران توان هدایت

 امت اسالمی را دارد
نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین  گف��ت: انقالب اس��المی ای��ران از نظر دوردس���ت
دینی ادامه انقالب پیامبر اس��الم اس��ت و این انقالب شیوه 

پیامبر در زمینه نبوت و حکومت داری را زنده کرده است.
ناصر ابوش��ریف با بیان اینکه امروز با گذشت ۴0 سال 
از انقالب اس��المی ایران، ما باید قدر این انقالب را بیش��تر 
بدانی��م، اظهار داش��ت: چرا که انقالب ایران به رش��د خود 
رس��یده و آمادگی کامل ب��رای رهبری و هدایت دینی امت 

اسالمی را دارد.

وی با اش��اره به اینکه انقالب اس��المی ای��ران یکی از 
انقالب های بسیار بزرگ در دنیاست که در تاریخ مهمترین 
انقالب بوده اس��ت، اف��زود: نتایج و آثار این انقالب بس��یار 
عظیم است اما متأسفانه برخی قدر این انقالب را نمی دانند 
و مطلع نیس��تند که این انقالب چه نتایج بس��یار عظیمی 
داش��ته است.ابوش��ریف افزود: این انقالب توسط یک عالم 
بزرگ که منتخب مردم بود به پیروزی رسید و امت اسالمی 
هم می تواند در زمان حاضر بخش��ی از ای��ن انقالب عظیم 

باشد تا با وحدت، پرچم اسالم را به احتزاز در بیاورند.
وی گفت: انقالب اسالمی ایران انقالب تمام مستضعفین 
است به همین علت تمام پادشاهان و مستکبران با خشونت 
با آن رفتار کردن��د و تالش کردند با تمام قدرت و امکانات 

این انقالب را به شکست بکشانند. ایسنا 

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ليال محمد كريمى فرزند مرتضى به نشانى استان البرز 
شهرســتان كرج شــهر كرج خيابان شهيد بهشتى خ سردار حنيفه (شــهربانى) مدرسه وحدت 
پ 48 زنگ آيفون ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: محبعلى مرادى مجهول المكان 
، محكوم به : به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092679100242 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972679100581 محكــوم عليــه محكوم بــه پرداخت 
112/480/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 
بــه شــماره 9516/266026-12 بــه مبلــغ 52/480/000 ريال مــورخ 1396/3/30 و 
9516/266044 بــه مبلغ 60/000/000 ريال مــورخ 1396/2/30 لغايت اجراى حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له بانضمام نيم عشر دولتى و هزينه هاى اجرايى 
به صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/60634
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 40 شوراى حل اختالف كرج (54 سابق) – 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده)

دادنامه
پرونده كالســه 9709988736600099 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران 
تصميــم نهايــى شــماره 9709978736600829 خواهان يعقوب خزانــى فرزند جليل با وكالت آقــاى احمد فاتحى 
فرزند محمود به نشــانى اســتان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – خ اســد آبادى دفتر وكالت احمد 
فاتحــى خوانده: آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شــاه  به نشــانى تهران- فرحزاد- خ امامــزاده داود – باالتر از پل 
ذوالفقارى – جنب آهنگرى نظرى – پ 251 – كد پستى 1981748913 خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
. بــه تاريخ 97/9/5 در وقت فوق العاده جلســه اين شــعبه بــه تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده 
كالســه 970101 تحت نظر اســت با اســتعانت به خداوند متعال به شــرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد. (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى يعقوب خزانى فرزند جليل به طرفيت آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شاه به 
خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
ســريال 47/809600 تاريخ 96/6/30 بانك ملت لذا با توجه به اظهارات وكيل خواهان و مفاد شهادت نامه پيوست 
دادخواســت و هم چنين با توجه به اخذ اظهارات شــهود تعرفه شده از طرف خواهان و نظر به اينكه خوانده در جلسه 
دادرسى شركت ننموده و دليلى بر رد اعسار ارائه نشده است لذا دعواى اعسار ثابت تلقى و مستندا به مواد 513-

506-505-504 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت نامبرده نسبت به هزينه دادرسى صادر 
و اعالم مى دارد و در صورت صدور حكم به نفع وى در دعواى اصلى و خروج از اعســار هزينه دادرســى از طريق دايره 
اجراى احكام اخذ خواهد شــد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:673

مسعود سعادت- رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

دادنامه
پرونده كالسه 9709984635600297شعبه16شوراى حل اختالف خوى-خواهان حسن دست بانى فرزندايوب 
باوكالت ســعيدقلى زاده فرزندمحمدبنشانى  خوى شــهيداصفى بلوار روبروى دادگسترى موسسه حقوقى سعيدقلى 
زاده-خوانده مســعودزهرائى فرزندرضابنشــانى اروميه خ شهرام كوى درويشلر بن بســت 2پ79-خواسته مطالبه 
وجه چك- راى شورا- درخصوص دعوى خواهان حسن دشتبانى فرزندايوب باوكالت سعيدقلى زاده بطرفيت مسعود 
زهرائى فرزندرضا بخواسته  مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 443646مورخ96/7/20 بعهده بانك صادرات شعبه 
ميدان خشكبار اروميه به مبلغ 180/000/000ريال باتوجه به بقاى اصول مستندات دعوا دريد مدعى وگواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه محقق شده وچون خوانده درقبال دعوى 
مطروحه حاضرنشده واليحه ارسل نداشته ودفاعى موجه وموثرى معمول نداشته ودليلى بربرائت ذمه خوداقامه ارائه 
نكرده لذا شورا بااستناد مواد 315و314و313و310 قانون تجارات مواد519و198و194 قانون ائين دادرسى مدنى 
مصــوب 79 تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك دعوى مطروحه راوواردتشــخيص نموده حكم برمحكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 180/000/000ريال بابت اصل خواســته وبااحتســاب هزينه دادرســى مبلــغ 2/300/000ريال 
تاخيرتاديه براساس نرخ تورم تايوم الوصول وحق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم ميدارد 

راى صادره غيابى ظرف20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى ورسيدگى دراين مرجع است.
-4096

قاضى شعبه16شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده97-1255- وقت رسيدگى روز دوشنبه 97/12/18 ساعت 9:15 صبح-مرجع رسيدگى شعبه6 
شــوراى حل اختالف خوى جنب پادگان شرفخانلو-خواهان پريسا مقدم بنشــانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان 
خشكبار-خوانده ولى لك مجهول المكان-خواسته مطالبه –برابراعالم خواهان نظربه مجهول المكان بودن خوانده ولى لك 
وفق ماده73قانون ائين دادرسى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ وآگهى ميشود خوانده ميتواند 

قبل ازحلول جلسه دردادرسى شركت نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهدبود.
-4095

رئيس شعبه6ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

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

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناسنامه شماره 1004 كدملى 0791212696 صادره سبزوار 
فرزند عبدالرســول در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 فرعى وتمام 
پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان رجبعلى 
نيكدان و غالمرضا بوستانى و احمد ناطقى 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 سندمالكيت 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 8800003
ششدانگ يك باب خانه و طويله و سالن نيمه تمام به مساحت 9320 متر مربع به پالك 130 فرعى از سنگ 73 
اصلى واقع در قريه كردر حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طور انكسار به طول هاى 15 متر و 27/50 متر و 
4/50 متر و 24/50 متر و 35/50 متر و 113/50 متر جاى پى ديواريست به كوچه قريه شرقا به طول هاى 16 متر و 
5 متر جاى پى ديواريست به جاده جنوبا به طول 76/50 متر جاى پى ديواريست به شارع عام غرباً اول به طور انكسار به 
طول هاى 20 متر و 18 متر و 11 متر و 12 متر و 14 متر و 9 متر و 16/50 متر و 50 متر و 5/5 متر و 26 متر و 23 متر 
و 16 متر به نهر عمومى دوم به طول 10 متر جاى پى ديواريست به شارع كه ذيل ثبت 52116 دفتر 255 صفحه 168 
و به شــماره چاپى 242592 بنام آقاى نصرت اله مختارى ثبت و ســند مالكيت صادر شده است و بموجب سند رهنى 
123854 مورخ 1384/3/29 و 123689 مورخ 1383/12/18 دفترخانه 48 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته 
و برابر نامه 11966-1396/2/16 تامين اجتماعى تهران و نامه 13961680095585 مورخ 1396/2/16 دادگاه 
شــعبه 128 باهنر تهران و برابر نامه شــماره 1396191000442105- 1396/03/2 دادگاه مدنى دماوند و نامه 
شماره 103839 مورخ 1396/7/4 تامين اجتماعى تهران و نامه شماره 1396/11/23-13961910001147921 
دادگاه مدنى دماوند بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد به بانك مجر به صدور اجرائيه تحت شماره 8800003 
شده است و برابر نظريه مورخ 1397/10/04 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت 
است از ملك فوق واقع است در كردر ناحيه دماوند ملك مذكور فاقد ديوار پيرامونى و داراى ساختمان صنعتى بصورت 
ســوله به عرض داخلى حدود 24 متر و طول تقريبى 90 متر با ارتفاع در كنج تقريبا 7/25 متر در تاج 8/25 متر كه 
نماى آن از سيمان پوشش كف از بتن ديوارها در داخل از سيمان و پوشش سقف از عايق حرارتى (پشم شيشه) تورى 
و ورق گالوانيزه كركره شده ميباشد قابل پنجره هاى فلزى و شيشه ها از نوع ساده ميباشد ساختمان هايى در طرفين 
سوله در دو طبقه با مساحت حدوداً 1080 متر مربع واقع گرديده است كه ارتفاع سقف طبقه تحتانى آن حدوداً 40 در 
3 متر ميباشد و ارتفاع طبقه فوقانى كه سقف آن با سقف سوله مشترك است حدوداً 3/80 متر است پوشش ديوار در 
اين ساختمان ها قسمتى از سنگ ، قسمتى از كاشى و مابقى بدون نازك كارى ميباشد ساختمان در ضلع جنوبى سوله 2 
بناى نيمه كاره نيز بشرح ذيل مشاهده شد. بناى اول بنايى است با ابعاد حدودى 24 در 15 متر ، اسكلت فلزى و تيرهاى 
اصلى خرپاى فلزى و ديوار شــمالى آن با آجر اجرا شــده و با مالت ماسه و سيمان پوشش داده شده است فونداسيون 
بناى بتنى قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كف سازى ميباشد. بنا قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كفسازى 
ميباشد ، بناى دوم بنا پى است با اسكلت فلزى و سقف از نوع طاق ضربى ، داراى ديوار چينى و كف سيمانى ، ديوارهاى 
داخلى با پوشــش اندود ســيمان نماى بيرونى با اندود و سيمان ، فاقد كفســازى داراى اطاقى با پوشش ديوار سنگ و 
كاشــى ميباشــد همينطور داراى فضايى بصورت تونل با سقف شيبدار و ديوار بتنى به طول حدود 30 متر است طبقه 
دوم بناى اخير الذكر با سقف شيبدار و سازه آن از تير آن و فاقد كفسازى ديواره ها با پوشش اندود و سيمان و سقف 
با پوشــش ورق و عايق حرارتى و تورى اســت به مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد ريال) ارزيابى شده 
اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق اگر در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 از ساعت 9 الى 
12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد 
ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزياده با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه 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 عوارضى شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهايى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بســتناكار به وارده شــماره 139705001090000989 بيمه نمى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى 97/11/16- م الف/5808
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى 
نظر به اينكه آقاى عليرضا ابراهيمى و ديگر شركا مشاعى برابر وكالتنامه شماره – وكالتاً از طرف آقاى / خانم – و 
اصالتاً از طرف خود برابر درخواســت وارده به شــماره 2298-96/3/4 مبنى بر افراز پالك 702 فرعى از 92 اصلى 
بخش جابان دماوند واقع در روســتاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير شــركاء از طريق صدور آگهى نموده ، لذا 
بدينوسيله باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع 
هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 96/220/7/7/107951-96/7/20 جهاد كشاورزى 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 

مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5803
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيد فتاح موسوى مهر داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش368/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين موسوى مهر به شناسنامه 80 در 
تاريخ 1386/7/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيده 
زهرا موســوى مهر ف ســيد حســين ك ملى 0439078776 ت ت 1314/6/20 دختر متوفى 2- ســيد محمد على 
موسوى مهر ف سيد حسين ك ملى 0439079381 ت ت 1322/12/15 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مهر 
ف ســيد حســين ك ملى 0439456231 ت ت 1310/12/1 پسر متوفى 4- سيد فتاح موسوى مهر ف سيد حسين 
ك ملى 0439643740 ت ت 1321/01/01 پســر متوفى 5- ســيده خديجه موســوى مهر ف ســيد حسين ك ملى 
0439682762 ت ت 1333/02/09 پســر متوفى 6- سيد على خانيان ف سيد حسين ك ملى 0439662011 ت 
ت 1327/08/06 پسر 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/5802
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمود طاولى به شــماره ملى 0043595693 به شــرح دادخواســت به كالســه 773/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محترم خانى به شماره شناسنامه 20 در تاريخ 
97/10/6 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمود طاولى فرزند محمد به ش 
ملى 0043595693 صادره از تهران فرزند متوفى 2- احمد طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039796892 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- زهرا طاولى فرزند محمد به ش ملى 0453576567 صادره از شــميرانات فرزند متوفى 
4- فاطمه طاولى فرزند محمد به ش ملى 0049457306 صادره از تهران فرزند متوفى 5- على طاولى فرزند محمد به 
ش ملى 0439716225 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اصغر طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039897427 
صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت 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/5801
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســين آقا بابائى به شــماره شناســنامه 10358 به شرح دادخواست به كالســه 221/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى آقا بابائى  
بشناســنامه 10 در تاريخ 1395/12/5 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 10358 صادره از تهران پســر 
متوفى 2- حســن آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 4765 صادره از تهران پســر متوفى 3- محسن آقا 
بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 40990 صادره از تهران پســر متوفــى 4- ابوالفضل آقا بابائى فرزند 
قربانعلــى بــه ش ش 491 صادره از دماوند پســر متوفى 5- جليل آقا بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 
0430061633 صــادره از تهران پســر متوفى 6- مرمر نباتى واحــدى فرزند مال آقا به ش ش 1 صادره 
از آمل همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5805
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ســعيد فاضلى به شــماره ملى 0439394821 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/670 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان سيد حسين فاضلى به شــماره ملى 0032870787 در تاريخ 1397/09/24 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد سعيد فاضلى فرزند سيد حسين 
به ش ملى 043934821 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ســيد مهدى فاضلى فرزند ســيد حسين به 
ش ملى 0430135051 صادره از تهران 3- پســر متوفى 4- ســيد حميد فاضلى فرزند سيد حسين به 
ش ملى 043004134 صادره از دماوند پســر متوفى 5- سيد مسعود فاضلى فرزند سيد حسين به ش 
ملى 0439919800 صادره از دماوند پســر متوفى 6- تهمينه گل منش فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0045615594 صادره از تهران همســر متوفى 7- ســيد هادى فاضلى فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0430135068 صادره از تهران پسر متوفى 8- خديجه باقرى فرزند مجيد به ش ملى 0439390028 
صادره از دماوند مادر متوفى ، 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/5804
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيسخت با وكالت زهرا 
حرمت نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان 
مادوان با وكالت شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
نظر به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم 
عليه ملكى واقع در شهر سيسخت بلوار شهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره 
ســريال 62648 مورخ 1381/02/14 به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/28 ساعت 10 الى 12 ظهر 
در محل اجراى احكام مدنى (شعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از 
قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد 
جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين به مساحت 676/39 مترمربع 

مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

متن آگهى احضار متهم
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين دادرســى كيفرى متهم علــى رفيعى فرزند تورج به شــماره ملى 
4890142487 در پرونده كالســه 9709987413201030 در اين دادســرا به اتهام كالهبردارى از 
طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان ريال موضوع شــكايت آقاى غالم حســين سعيدى جو ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از خود 

دفاع نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمحســن شــجاعى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 43788 مورخ 
97/4/11 دفتر اســناد رسمى شــماره 18 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دويست و چهل و سه 
سيصد و هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 30 فرعى از 23 اصلى واقع در بخش 4 بروجرد ذيل ثبت 
7614 صفحه 199 دفتر 52 به سند شماره 132513 الف/85 بنام غالمحسن شجاعى ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: روستاى واالنجرد- تاريخ انتشار 97/11/16 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: غالم حسين صبورى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: مجيد ذوالفقارى 
به نشانى ورامين خ هويزه پالك 5- محكوم به: به موجب راى شماره 1022 تاريخ 97/9/10 حوزه 954 
شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قاطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به الزام تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامى 915ن17 ايران 66 سفيد 
رنگ از ســوى خواندگان بنام عباس بنده على نصرآباد و غالمحســين صبورى در حق محكوم له به انضمام 
نيم عشر دولتى . مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 
اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد. م الف/5954
قاضى شعبه 954 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
خانــم صبورا آريائى كريمى ش ش 14 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/1195/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون قربانى 
بنارى ش ش207 در تاريخ 97/10/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:حســين آريايى كريمى ش ش 661 متولد 1348   2-نرگس آريايى ش 
ش 2050703333 متولد 1348   3-صبورا آريايى كريمى ش ش 14 متولد 1354 هرســه فرزند 
عبدالرحيم و ســكينه خاتون محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى حدادى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/1313/97 اين شــعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اله وردى 
ذبيــح زاده ف غالمعلــى ش ش 33999 صــادره بابل در تاريخ 87/8/11 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ســياوش ذبيــح زاده ف اله وردى ش 
ش 2050939787 پســر متوفى2-نگيــن ذبيــح زاده ف الــه وردى ش ش 5680057001 دختــر 
متوفى3-كبرى حدادى ف حسين ش ش53 همسر متوفى4-ثريا خدارحيمى ف مراد ش ش 480 مادر 
متوفى5-غالمعلى ذبيح زاده ف ابوالقاســم ش ش559 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشــكى به شناســنامه شماره 11478 
كدملى 0638294703 صادره اســفراين فرزند موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه 
نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى و خانم حيات قلعه نوى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/1775
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 13976030601106401 مورخه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناســنامه شــماره 
078127171 كدملى 078127171 صادره ســبزوار فرزند قاســم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى 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 سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
سياهكل

نظــر به اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيــت 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 سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت 
گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى 
اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم 
نسيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به مساحت 500/29 مترمربع از 
مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را 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: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهكل- همايون فالحتكار

فراخوان مناقصه عمومى نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه زير را  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد .
1-پروژه سنگ فرش و پله گذارى كوچه هاى فرجه، كانى كوزله و عباس آباد سنندج  با مبلغ برآورد

 29,942,055,978  ريال در شهرستان سنندج با فهرست بها راه، راه آهن و باند و فرودگاه سال 97  
2- پروژه سنگ فرش و پله گذارى كوچه هاى كمربندى كارگر سنندج  با مبلغ برآورد

 28,103,441,096  ريال در شهرستان سنندج با فهرست بها راه، راه آهن و باند و فرودگاه سال 97  
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها

آدرس:كردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان 
تاريخ دريافت اسناد مناقصه  :تا 14 روز بعد از نشر آگهي
هزينه چاپ كليه اگهى ها بعهده برنده مناقصه مى باشد.

اداره كل راه وشهرسازى استان كردستانشناسه آگهى 369057

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ليال محمد كريمى فرزند مرتضى به نشانى استان البرز 
شهرســتان كرج شــهر كرج خيابان شهيد بهشتى خ سردار حنيفه (شــهربانى) مدرسه وحدت 
پ 48 زنگ آيفون ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: محبعلى مرادى مجهول المكان 
، محكوم به : به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092679100242 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972679100581 محكــوم عليــه محكوم بــه پرداخت 
112/480/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 
بــه شــماره 9516/266026-12 بــه مبلــغ 52/480/000 ريال مــورخ 1396/3/30 و 
9516/266044 بــه مبلغ 60/000/000 ريال مــورخ 1396/2/30 لغايت اجراى حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له بانضمام نيم عشر دولتى و هزينه هاى اجرايى 
به صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/60634
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 40 شوراى حل اختالف كرج (54 سابق) – 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده)

دادنامه
پرونده كالســه 9709988736600099 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران 
تصميــم نهايــى شــماره 9709978736600829 خواهان يعقوب خزانــى فرزند جليل با وكالت آقــاى احمد فاتحى 
فرزند محمود به نشــانى اســتان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – خ اســد آبادى دفتر وكالت احمد 
فاتحــى خوانده: آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شــاه  به نشــانى تهران- فرحزاد- خ امامــزاده داود – باالتر از پل 
ذوالفقارى – جنب آهنگرى نظرى – پ 251 – كد پستى 1981748913 خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
. بــه تاريخ 97/9/5 در وقت فوق العاده جلســه اين شــعبه بــه تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده 
كالســه 970101 تحت نظر اســت با اســتعانت به خداوند متعال به شــرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد. (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى يعقوب خزانى فرزند جليل به طرفيت آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شاه به 
خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
ســريال 47/809600 تاريخ 96/6/30 بانك ملت لذا با توجه به اظهارات وكيل خواهان و مفاد شهادت نامه پيوست 
دادخواســت و هم چنين با توجه به اخذ اظهارات شــهود تعرفه شده از طرف خواهان و نظر به اينكه خوانده در جلسه 
دادرسى شركت ننموده و دليلى بر رد اعسار ارائه نشده است لذا دعواى اعسار ثابت تلقى و مستندا به مواد 513-

506-505-504 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت نامبرده نسبت به هزينه دادرسى صادر 
و اعالم مى دارد و در صورت صدور حكم به نفع وى در دعواى اصلى و خروج از اعســار هزينه دادرســى از طريق دايره 
اجراى احكام اخذ خواهد شــد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:673

مسعود سعادت- رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

دادنامه
پرونده كالسه 9709984635600297شعبه16شوراى حل اختالف خوى-خواهان حسن دست بانى فرزندايوب 
باوكالت ســعيدقلى زاده فرزندمحمدبنشانى  خوى شــهيداصفى بلوار روبروى دادگسترى موسسه حقوقى سعيدقلى 
زاده-خوانده مســعودزهرائى فرزندرضابنشــانى اروميه خ شهرام كوى درويشلر بن بســت 2پ79-خواسته مطالبه 
وجه چك- راى شورا- درخصوص دعوى خواهان حسن دشتبانى فرزندايوب باوكالت سعيدقلى زاده بطرفيت مسعود 
زهرائى فرزندرضا بخواسته  مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 443646مورخ96/7/20 بعهده بانك صادرات شعبه 
ميدان خشكبار اروميه به مبلغ 180/000/000ريال باتوجه به بقاى اصول مستندات دعوا دريد مدعى وگواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه محقق شده وچون خوانده درقبال دعوى 
مطروحه حاضرنشده واليحه ارسل نداشته ودفاعى موجه وموثرى معمول نداشته ودليلى بربرائت ذمه خوداقامه ارائه 
نكرده لذا شورا بااستناد مواد 315و314و313و310 قانون تجارات مواد519و198و194 قانون ائين دادرسى مدنى 
مصــوب 79 تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك دعوى مطروحه راوواردتشــخيص نموده حكم برمحكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 180/000/000ريال بابت اصل خواســته وبااحتســاب هزينه دادرســى مبلــغ 2/300/000ريال 
تاخيرتاديه براساس نرخ تورم تايوم الوصول وحق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم ميدارد 

راى صادره غيابى ظرف20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى ورسيدگى دراين مرجع است.
-4096

قاضى شعبه16شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده97-1255- وقت رسيدگى روز دوشنبه 97/12/18 ساعت 9:15 صبح-مرجع رسيدگى شعبه6 
شــوراى حل اختالف خوى جنب پادگان شرفخانلو-خواهان پريسا مقدم بنشــانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان 
خشكبار-خوانده ولى لك مجهول المكان-خواسته مطالبه –برابراعالم خواهان نظربه مجهول المكان بودن خوانده ولى لك 
وفق ماده73قانون ائين دادرسى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ وآگهى ميشود خوانده ميتواند 

قبل ازحلول جلسه دردادرسى شركت نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهدبود.
-4095

رئيس شعبه6ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

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

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناسنامه شماره 1004 كدملى 0791212696 صادره سبزوار 
فرزند عبدالرســول در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 فرعى وتمام 
پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان رجبعلى 
نيكدان و غالمرضا بوستانى و احمد ناطقى 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 سندمالكيت 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 8800003
ششدانگ يك باب خانه و طويله و سالن نيمه تمام به مساحت 9320 متر مربع به پالك 130 فرعى از سنگ 73 
اصلى واقع در قريه كردر حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طور انكسار به طول هاى 15 متر و 27/50 متر و 
4/50 متر و 24/50 متر و 35/50 متر و 113/50 متر جاى پى ديواريست به كوچه قريه شرقا به طول هاى 16 متر و 
5 متر جاى پى ديواريست به جاده جنوبا به طول 76/50 متر جاى پى ديواريست به شارع عام غرباً اول به طور انكسار به 
طول هاى 20 متر و 18 متر و 11 متر و 12 متر و 14 متر و 9 متر و 16/50 متر و 50 متر و 5/5 متر و 26 متر و 23 متر 
و 16 متر به نهر عمومى دوم به طول 10 متر جاى پى ديواريست به شارع كه ذيل ثبت 52116 دفتر 255 صفحه 168 
و به شــماره چاپى 242592 بنام آقاى نصرت اله مختارى ثبت و ســند مالكيت صادر شده است و بموجب سند رهنى 
123854 مورخ 1384/3/29 و 123689 مورخ 1383/12/18 دفترخانه 48 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته 
و برابر نامه 11966-1396/2/16 تامين اجتماعى تهران و نامه 13961680095585 مورخ 1396/2/16 دادگاه 
شــعبه 128 باهنر تهران و برابر نامه شــماره 1396191000442105- 1396/03/2 دادگاه مدنى دماوند و نامه 
شماره 103839 مورخ 1396/7/4 تامين اجتماعى تهران و نامه شماره 1396/11/23-13961910001147921 
دادگاه مدنى دماوند بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد به بانك مجر به صدور اجرائيه تحت شماره 8800003 
شده است و برابر نظريه مورخ 1397/10/04 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت 
است از ملك فوق واقع است در كردر ناحيه دماوند ملك مذكور فاقد ديوار پيرامونى و داراى ساختمان صنعتى بصورت 
ســوله به عرض داخلى حدود 24 متر و طول تقريبى 90 متر با ارتفاع در كنج تقريبا 7/25 متر در تاج 8/25 متر كه 
نماى آن از سيمان پوشش كف از بتن ديوارها در داخل از سيمان و پوشش سقف از عايق حرارتى (پشم شيشه) تورى 
و ورق گالوانيزه كركره شده ميباشد قابل پنجره هاى فلزى و شيشه ها از نوع ساده ميباشد ساختمان هايى در طرفين 
سوله در دو طبقه با مساحت حدوداً 1080 متر مربع واقع گرديده است كه ارتفاع سقف طبقه تحتانى آن حدوداً 40 در 
3 متر ميباشد و ارتفاع طبقه فوقانى كه سقف آن با سقف سوله مشترك است حدوداً 3/80 متر است پوشش ديوار در 
اين ساختمان ها قسمتى از سنگ ، قسمتى از كاشى و مابقى بدون نازك كارى ميباشد ساختمان در ضلع جنوبى سوله 2 
بناى نيمه كاره نيز بشرح ذيل مشاهده شد. بناى اول بنايى است با ابعاد حدودى 24 در 15 متر ، اسكلت فلزى و تيرهاى 
اصلى خرپاى فلزى و ديوار شــمالى آن با آجر اجرا شــده و با مالت ماسه و سيمان پوشش داده شده است فونداسيون 
بناى بتنى قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كف سازى ميباشد. بنا قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كفسازى 
ميباشد ، بناى دوم بنا پى است با اسكلت فلزى و سقف از نوع طاق ضربى ، داراى ديوار چينى و كف سيمانى ، ديوارهاى 
داخلى با پوشــش اندود ســيمان نماى بيرونى با اندود و سيمان ، فاقد كفســازى داراى اطاقى با پوشش ديوار سنگ و 
كاشــى ميباشــد همينطور داراى فضايى بصورت تونل با سقف شيبدار و ديوار بتنى به طول حدود 30 متر است طبقه 
دوم بناى اخير الذكر با سقف شيبدار و سازه آن از تير آن و فاقد كفسازى ديواره ها با پوشش اندود و سيمان و سقف 
با پوشــش ورق و عايق حرارتى و تورى اســت به مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد ريال) ارزيابى شده 
اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق اگر در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 از ساعت 9 الى 
12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد 
ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزياده با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه 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 عوارضى شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهايى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بســتناكار به وارده شــماره 139705001090000989 بيمه نمى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى 97/11/16- م الف/5808
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى 
نظر به اينكه آقاى عليرضا ابراهيمى و ديگر شركا مشاعى برابر وكالتنامه شماره – وكالتاً از طرف آقاى / خانم – و 
اصالتاً از طرف خود برابر درخواســت وارده به شــماره 2298-96/3/4 مبنى بر افراز پالك 702 فرعى از 92 اصلى 
بخش جابان دماوند واقع در روســتاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير شــركاء از طريق صدور آگهى نموده ، لذا 
بدينوسيله باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع 
هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 96/220/7/7/107951-96/7/20 جهاد كشاورزى 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 

مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5803
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيد فتاح موسوى مهر داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش368/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين موسوى مهر به شناسنامه 80 در 
تاريخ 1386/7/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيده 
زهرا موســوى مهر ف ســيد حســين ك ملى 0439078776 ت ت 1314/6/20 دختر متوفى 2- ســيد محمد على 
موسوى مهر ف سيد حسين ك ملى 0439079381 ت ت 1322/12/15 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مهر 
ف ســيد حســين ك ملى 0439456231 ت ت 1310/12/1 پسر متوفى 4- سيد فتاح موسوى مهر ف سيد حسين 
ك ملى 0439643740 ت ت 1321/01/01 پســر متوفى 5- ســيده خديجه موســوى مهر ف ســيد حسين ك ملى 
0439682762 ت ت 1333/02/09 پســر متوفى 6- سيد على خانيان ف سيد حسين ك ملى 0439662011 ت 
ت 1327/08/06 پسر 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/5802
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمود طاولى به شــماره ملى 0043595693 به شــرح دادخواســت به كالســه 773/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محترم خانى به شماره شناسنامه 20 در تاريخ 
97/10/6 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمود طاولى فرزند محمد به ش 
ملى 0043595693 صادره از تهران فرزند متوفى 2- احمد طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039796892 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- زهرا طاولى فرزند محمد به ش ملى 0453576567 صادره از شــميرانات فرزند متوفى 
4- فاطمه طاولى فرزند محمد به ش ملى 0049457306 صادره از تهران فرزند متوفى 5- على طاولى فرزند محمد به 
ش ملى 0439716225 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اصغر طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039897427 
صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت 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/5801
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســين آقا بابائى به شــماره شناســنامه 10358 به شرح دادخواست به كالســه 221/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى آقا بابائى  
بشناســنامه 10 در تاريخ 1395/12/5 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 10358 صادره از تهران پســر 
متوفى 2- حســن آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 4765 صادره از تهران پســر متوفى 3- محسن آقا 
بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 40990 صادره از تهران پســر متوفــى 4- ابوالفضل آقا بابائى فرزند 
قربانعلــى بــه ش ش 491 صادره از دماوند پســر متوفى 5- جليل آقا بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 
0430061633 صــادره از تهران پســر متوفى 6- مرمر نباتى واحــدى فرزند مال آقا به ش ش 1 صادره 
از آمل همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5805
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ســعيد فاضلى به شــماره ملى 0439394821 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/670 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان سيد حسين فاضلى به شــماره ملى 0032870787 در تاريخ 1397/09/24 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد سعيد فاضلى فرزند سيد حسين 
به ش ملى 043934821 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ســيد مهدى فاضلى فرزند ســيد حسين به 
ش ملى 0430135051 صادره از تهران 3- پســر متوفى 4- ســيد حميد فاضلى فرزند سيد حسين به 
ش ملى 043004134 صادره از دماوند پســر متوفى 5- سيد مسعود فاضلى فرزند سيد حسين به ش 
ملى 0439919800 صادره از دماوند پســر متوفى 6- تهمينه گل منش فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0045615594 صادره از تهران همســر متوفى 7- ســيد هادى فاضلى فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0430135068 صادره از تهران پسر متوفى 8- خديجه باقرى فرزند مجيد به ش ملى 0439390028 
صادره از دماوند مادر متوفى ، 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/5804
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيسخت با وكالت زهرا 
حرمت نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان 
مادوان با وكالت شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
نظر به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم 
عليه ملكى واقع در شهر سيسخت بلوار شهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره 
ســريال 62648 مورخ 1381/02/14 به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/28 ساعت 10 الى 12 ظهر 
در محل اجراى احكام مدنى (شعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از 
قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد 
جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين به مساحت 676/39 مترمربع 

مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

متن آگهى احضار متهم
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين دادرســى كيفرى متهم علــى رفيعى فرزند تورج به شــماره ملى 
4890142487 در پرونده كالســه 9709987413201030 در اين دادســرا به اتهام كالهبردارى از 
طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان ريال موضوع شــكايت آقاى غالم حســين سعيدى جو ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از خود 

دفاع نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمحســن شــجاعى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 43788 مورخ 
97/4/11 دفتر اســناد رسمى شــماره 18 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دويست و چهل و سه 
سيصد و هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 30 فرعى از 23 اصلى واقع در بخش 4 بروجرد ذيل ثبت 
7614 صفحه 199 دفتر 52 به سند شماره 132513 الف/85 بنام غالمحسن شجاعى ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: روستاى واالنجرد- تاريخ انتشار 97/11/16 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: غالم حسين صبورى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: مجيد ذوالفقارى 
به نشانى ورامين خ هويزه پالك 5- محكوم به: به موجب راى شماره 1022 تاريخ 97/9/10 حوزه 954 
شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قاطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به الزام تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامى 915ن17 ايران 66 سفيد 
رنگ از ســوى خواندگان بنام عباس بنده على نصرآباد و غالمحســين صبورى در حق محكوم له به انضمام 
نيم عشر دولتى . مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 
اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد. م الف/5954
قاضى شعبه 954 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
خانــم صبورا آريائى كريمى ش ش 14 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/1195/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون قربانى 
بنارى ش ش207 در تاريخ 97/10/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:حســين آريايى كريمى ش ش 661 متولد 1348   2-نرگس آريايى ش 
ش 2050703333 متولد 1348   3-صبورا آريايى كريمى ش ش 14 متولد 1354 هرســه فرزند 
عبدالرحيم و ســكينه خاتون محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى حدادى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/1313/97 اين شــعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اله وردى 
ذبيــح زاده ف غالمعلــى ش ش 33999 صــادره بابل در تاريخ 87/8/11 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ســياوش ذبيــح زاده ف اله وردى ش 
ش 2050939787 پســر متوفى2-نگيــن ذبيــح زاده ف الــه وردى ش ش 5680057001 دختــر 
متوفى3-كبرى حدادى ف حسين ش ش53 همسر متوفى4-ثريا خدارحيمى ف مراد ش ش 480 مادر 
متوفى5-غالمعلى ذبيح زاده ف ابوالقاســم ش ش559 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشــكى به شناســنامه شماره 11478 
كدملى 0638294703 صادره اســفراين فرزند موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه 
نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى و خانم حيات قلعه نوى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/1775
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 13976030601106401 مورخه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناســنامه شــماره 
078127171 كدملى 078127171 صادره ســبزوار فرزند قاســم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى 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 سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
سياهكل

نظــر به اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيــت 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 سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت 
گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى 
اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم 
نسيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به مساحت 500/29 مترمربع از 
مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را 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: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهكل- همايون فالحتكار

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ليال محمد كريمى فرزند مرتضى به نشانى استان البرز 
شهرســتان كرج شــهر كرج خيابان شهيد بهشتى خ سردار حنيفه (شــهربانى) مدرسه وحدت 
پ 48 زنگ آيفون ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: محبعلى مرادى مجهول المكان 
، محكوم به : به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092679100242 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972679100581 محكــوم عليــه محكوم بــه پرداخت 
112/480/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 
بــه شــماره 9516/266026-12 بــه مبلــغ 52/480/000 ريال مــورخ 1396/3/30 و 
9516/266044 بــه مبلغ 60/000/000 ريال مــورخ 1396/2/30 لغايت اجراى حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له بانضمام نيم عشر دولتى و هزينه هاى اجرايى 
به صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/60634
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 40 شوراى حل اختالف كرج (54 سابق) – 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده)

دادنامه
پرونده كالســه 9709988736600099 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران 
تصميــم نهايــى شــماره 9709978736600829 خواهان يعقوب خزانــى فرزند جليل با وكالت آقــاى احمد فاتحى 
فرزند محمود به نشــانى اســتان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – خ اســد آبادى دفتر وكالت احمد 
فاتحــى خوانده: آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شــاه  به نشــانى تهران- فرحزاد- خ امامــزاده داود – باالتر از پل 
ذوالفقارى – جنب آهنگرى نظرى – پ 251 – كد پستى 1981748913 خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
. بــه تاريخ 97/9/5 در وقت فوق العاده جلســه اين شــعبه بــه تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده 
كالســه 970101 تحت نظر اســت با اســتعانت به خداوند متعال به شــرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد. (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى يعقوب خزانى فرزند جليل به طرفيت آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شاه به 
خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
ســريال 47/809600 تاريخ 96/6/30 بانك ملت لذا با توجه به اظهارات وكيل خواهان و مفاد شهادت نامه پيوست 
دادخواســت و هم چنين با توجه به اخذ اظهارات شــهود تعرفه شده از طرف خواهان و نظر به اينكه خوانده در جلسه 
دادرسى شركت ننموده و دليلى بر رد اعسار ارائه نشده است لذا دعواى اعسار ثابت تلقى و مستندا به مواد 513-

506-505-504 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت نامبرده نسبت به هزينه دادرسى صادر 
و اعالم مى دارد و در صورت صدور حكم به نفع وى در دعواى اصلى و خروج از اعســار هزينه دادرســى از طريق دايره 
اجراى احكام اخذ خواهد شــد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:673

مسعود سعادت- رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

دادنامه
پرونده كالسه 9709984635600297شعبه16شوراى حل اختالف خوى-خواهان حسن دست بانى فرزندايوب 
باوكالت ســعيدقلى زاده فرزندمحمدبنشانى  خوى شــهيداصفى بلوار روبروى دادگسترى موسسه حقوقى سعيدقلى 
زاده-خوانده مســعودزهرائى فرزندرضابنشــانى اروميه خ شهرام كوى درويشلر بن بســت 2پ79-خواسته مطالبه 
وجه چك- راى شورا- درخصوص دعوى خواهان حسن دشتبانى فرزندايوب باوكالت سعيدقلى زاده بطرفيت مسعود 
زهرائى فرزندرضا بخواسته  مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 443646مورخ96/7/20 بعهده بانك صادرات شعبه 
ميدان خشكبار اروميه به مبلغ 180/000/000ريال باتوجه به بقاى اصول مستندات دعوا دريد مدعى وگواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه محقق شده وچون خوانده درقبال دعوى 
مطروحه حاضرنشده واليحه ارسل نداشته ودفاعى موجه وموثرى معمول نداشته ودليلى بربرائت ذمه خوداقامه ارائه 
نكرده لذا شورا بااستناد مواد 315و314و313و310 قانون تجارات مواد519و198و194 قانون ائين دادرسى مدنى 
مصــوب 79 تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك دعوى مطروحه راوواردتشــخيص نموده حكم برمحكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 180/000/000ريال بابت اصل خواســته وبااحتســاب هزينه دادرســى مبلــغ 2/300/000ريال 
تاخيرتاديه براساس نرخ تورم تايوم الوصول وحق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم ميدارد 

راى صادره غيابى ظرف20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى ورسيدگى دراين مرجع است.
-4096

قاضى شعبه16شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده97-1255- وقت رسيدگى روز دوشنبه 97/12/18 ساعت 9:15 صبح-مرجع رسيدگى شعبه6 
شــوراى حل اختالف خوى جنب پادگان شرفخانلو-خواهان پريسا مقدم بنشــانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان 
خشكبار-خوانده ولى لك مجهول المكان-خواسته مطالبه –برابراعالم خواهان نظربه مجهول المكان بودن خوانده ولى لك 
وفق ماده73قانون ائين دادرسى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ وآگهى ميشود خوانده ميتواند 

قبل ازحلول جلسه دردادرسى شركت نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهدبود.
-4095

رئيس شعبه6ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

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

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناسنامه شماره 1004 كدملى 0791212696 صادره سبزوار 
فرزند عبدالرســول در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 فرعى وتمام 
پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان رجبعلى 
نيكدان و غالمرضا بوستانى و احمد ناطقى 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 سندمالكيت 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 8800003
ششدانگ يك باب خانه و طويله و سالن نيمه تمام به مساحت 9320 متر مربع به پالك 130 فرعى از سنگ 73 
اصلى واقع در قريه كردر حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طور انكسار به طول هاى 15 متر و 27/50 متر و 
4/50 متر و 24/50 متر و 35/50 متر و 113/50 متر جاى پى ديواريست به كوچه قريه شرقا به طول هاى 16 متر و 
5 متر جاى پى ديواريست به جاده جنوبا به طول 76/50 متر جاى پى ديواريست به شارع عام غرباً اول به طور انكسار به 
طول هاى 20 متر و 18 متر و 11 متر و 12 متر و 14 متر و 9 متر و 16/50 متر و 50 متر و 5/5 متر و 26 متر و 23 متر 
و 16 متر به نهر عمومى دوم به طول 10 متر جاى پى ديواريست به شارع كه ذيل ثبت 52116 دفتر 255 صفحه 168 
و به شــماره چاپى 242592 بنام آقاى نصرت اله مختارى ثبت و ســند مالكيت صادر شده است و بموجب سند رهنى 
123854 مورخ 1384/3/29 و 123689 مورخ 1383/12/18 دفترخانه 48 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته 
و برابر نامه 11966-1396/2/16 تامين اجتماعى تهران و نامه 13961680095585 مورخ 1396/2/16 دادگاه 
شــعبه 128 باهنر تهران و برابر نامه شــماره 1396191000442105- 1396/03/2 دادگاه مدنى دماوند و نامه 
شماره 103839 مورخ 1396/7/4 تامين اجتماعى تهران و نامه شماره 1396/11/23-13961910001147921 
دادگاه مدنى دماوند بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد به بانك مجر به صدور اجرائيه تحت شماره 8800003 
شده است و برابر نظريه مورخ 1397/10/04 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت 
است از ملك فوق واقع است در كردر ناحيه دماوند ملك مذكور فاقد ديوار پيرامونى و داراى ساختمان صنعتى بصورت 
ســوله به عرض داخلى حدود 24 متر و طول تقريبى 90 متر با ارتفاع در كنج تقريبا 7/25 متر در تاج 8/25 متر كه 
نماى آن از سيمان پوشش كف از بتن ديوارها در داخل از سيمان و پوشش سقف از عايق حرارتى (پشم شيشه) تورى 
و ورق گالوانيزه كركره شده ميباشد قابل پنجره هاى فلزى و شيشه ها از نوع ساده ميباشد ساختمان هايى در طرفين 
سوله در دو طبقه با مساحت حدوداً 1080 متر مربع واقع گرديده است كه ارتفاع سقف طبقه تحتانى آن حدوداً 40 در 
3 متر ميباشد و ارتفاع طبقه فوقانى كه سقف آن با سقف سوله مشترك است حدوداً 3/80 متر است پوشش ديوار در 
اين ساختمان ها قسمتى از سنگ ، قسمتى از كاشى و مابقى بدون نازك كارى ميباشد ساختمان در ضلع جنوبى سوله 2 
بناى نيمه كاره نيز بشرح ذيل مشاهده شد. بناى اول بنايى است با ابعاد حدودى 24 در 15 متر ، اسكلت فلزى و تيرهاى 
اصلى خرپاى فلزى و ديوار شــمالى آن با آجر اجرا شــده و با مالت ماسه و سيمان پوشش داده شده است فونداسيون 
بناى بتنى قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كف سازى ميباشد. بنا قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كفسازى 
ميباشد ، بناى دوم بنا پى است با اسكلت فلزى و سقف از نوع طاق ضربى ، داراى ديوار چينى و كف سيمانى ، ديوارهاى 
داخلى با پوشــش اندود ســيمان نماى بيرونى با اندود و سيمان ، فاقد كفســازى داراى اطاقى با پوشش ديوار سنگ و 
كاشــى ميباشــد همينطور داراى فضايى بصورت تونل با سقف شيبدار و ديوار بتنى به طول حدود 30 متر است طبقه 
دوم بناى اخير الذكر با سقف شيبدار و سازه آن از تير آن و فاقد كفسازى ديواره ها با پوشش اندود و سيمان و سقف 
با پوشــش ورق و عايق حرارتى و تورى اســت به مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد ريال) ارزيابى شده 
اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق اگر در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 از ساعت 9 الى 
12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد 
ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزياده با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه 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 عوارضى شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهايى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بســتناكار به وارده شــماره 139705001090000989 بيمه نمى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى 97/11/16- م الف/5808
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى 
نظر به اينكه آقاى عليرضا ابراهيمى و ديگر شركا مشاعى برابر وكالتنامه شماره – وكالتاً از طرف آقاى / خانم – و 
اصالتاً از طرف خود برابر درخواســت وارده به شــماره 2298-96/3/4 مبنى بر افراز پالك 702 فرعى از 92 اصلى 
بخش جابان دماوند واقع در روســتاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير شــركاء از طريق صدور آگهى نموده ، لذا 
بدينوسيله باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع 
هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 96/220/7/7/107951-96/7/20 جهاد كشاورزى 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 

مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5803
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيد فتاح موسوى مهر داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش368/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين موسوى مهر به شناسنامه 80 در 
تاريخ 1386/7/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيده 
زهرا موســوى مهر ف ســيد حســين ك ملى 0439078776 ت ت 1314/6/20 دختر متوفى 2- ســيد محمد على 
موسوى مهر ف سيد حسين ك ملى 0439079381 ت ت 1322/12/15 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مهر 
ف ســيد حســين ك ملى 0439456231 ت ت 1310/12/1 پسر متوفى 4- سيد فتاح موسوى مهر ف سيد حسين 
ك ملى 0439643740 ت ت 1321/01/01 پســر متوفى 5- ســيده خديجه موســوى مهر ف ســيد حسين ك ملى 
0439682762 ت ت 1333/02/09 پســر متوفى 6- سيد على خانيان ف سيد حسين ك ملى 0439662011 ت 
ت 1327/08/06 پسر 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/5802
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمود طاولى به شــماره ملى 0043595693 به شــرح دادخواســت به كالســه 773/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محترم خانى به شماره شناسنامه 20 در تاريخ 
97/10/6 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمود طاولى فرزند محمد به ش 
ملى 0043595693 صادره از تهران فرزند متوفى 2- احمد طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039796892 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- زهرا طاولى فرزند محمد به ش ملى 0453576567 صادره از شــميرانات فرزند متوفى 
4- فاطمه طاولى فرزند محمد به ش ملى 0049457306 صادره از تهران فرزند متوفى 5- على طاولى فرزند محمد به 
ش ملى 0439716225 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اصغر طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039897427 
صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت 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/5801
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســين آقا بابائى به شــماره شناســنامه 10358 به شرح دادخواست به كالســه 221/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى آقا بابائى  
بشناســنامه 10 در تاريخ 1395/12/5 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 10358 صادره از تهران پســر 
متوفى 2- حســن آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 4765 صادره از تهران پســر متوفى 3- محسن آقا 
بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 40990 صادره از تهران پســر متوفــى 4- ابوالفضل آقا بابائى فرزند 
قربانعلــى بــه ش ش 491 صادره از دماوند پســر متوفى 5- جليل آقا بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 
0430061633 صــادره از تهران پســر متوفى 6- مرمر نباتى واحــدى فرزند مال آقا به ش ش 1 صادره 
از آمل همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5805
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ســعيد فاضلى به شــماره ملى 0439394821 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/670 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان سيد حسين فاضلى به شــماره ملى 0032870787 در تاريخ 1397/09/24 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد سعيد فاضلى فرزند سيد حسين 
به ش ملى 043934821 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ســيد مهدى فاضلى فرزند ســيد حسين به 
ش ملى 0430135051 صادره از تهران 3- پســر متوفى 4- ســيد حميد فاضلى فرزند سيد حسين به 
ش ملى 043004134 صادره از دماوند پســر متوفى 5- سيد مسعود فاضلى فرزند سيد حسين به ش 
ملى 0439919800 صادره از دماوند پســر متوفى 6- تهمينه گل منش فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0045615594 صادره از تهران همســر متوفى 7- ســيد هادى فاضلى فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0430135068 صادره از تهران پسر متوفى 8- خديجه باقرى فرزند مجيد به ش ملى 0439390028 
صادره از دماوند مادر متوفى ، 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/5804
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيسخت با وكالت زهرا 
حرمت نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان 
مادوان با وكالت شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
نظر به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم 
عليه ملكى واقع در شهر سيسخت بلوار شهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره 
ســريال 62648 مورخ 1381/02/14 به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/28 ساعت 10 الى 12 ظهر 
در محل اجراى احكام مدنى (شعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از 
قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد 
جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين به مساحت 676/39 مترمربع 

مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

متن آگهى احضار متهم
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين دادرســى كيفرى متهم علــى رفيعى فرزند تورج به شــماره ملى 
4890142487 در پرونده كالســه 9709987413201030 در اين دادســرا به اتهام كالهبردارى از 
طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان ريال موضوع شــكايت آقاى غالم حســين سعيدى جو ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از خود 

دفاع نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمحســن شــجاعى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 43788 مورخ 
97/4/11 دفتر اســناد رسمى شــماره 18 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دويست و چهل و سه 
سيصد و هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 30 فرعى از 23 اصلى واقع در بخش 4 بروجرد ذيل ثبت 
7614 صفحه 199 دفتر 52 به سند شماره 132513 الف/85 بنام غالمحسن شجاعى ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: روستاى واالنجرد- تاريخ انتشار 97/11/16 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: غالم حسين صبورى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: مجيد ذوالفقارى 
به نشانى ورامين خ هويزه پالك 5- محكوم به: به موجب راى شماره 1022 تاريخ 97/9/10 حوزه 954 
شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قاطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به الزام تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامى 915ن17 ايران 66 سفيد 
رنگ از ســوى خواندگان بنام عباس بنده على نصرآباد و غالمحســين صبورى در حق محكوم له به انضمام 
نيم عشر دولتى . مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 
اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد. م الف/5954
قاضى شعبه 954 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
خانــم صبورا آريائى كريمى ش ش 14 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/1195/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون قربانى 
بنارى ش ش207 در تاريخ 97/10/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:حســين آريايى كريمى ش ش 661 متولد 1348   2-نرگس آريايى ش 
ش 2050703333 متولد 1348   3-صبورا آريايى كريمى ش ش 14 متولد 1354 هرســه فرزند 
عبدالرحيم و ســكينه خاتون محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى حدادى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/1313/97 اين شــعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اله وردى 
ذبيــح زاده ف غالمعلــى ش ش 33999 صــادره بابل در تاريخ 87/8/11 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ســياوش ذبيــح زاده ف اله وردى ش 
ش 2050939787 پســر متوفى2-نگيــن ذبيــح زاده ف الــه وردى ش ش 5680057001 دختــر 
متوفى3-كبرى حدادى ف حسين ش ش53 همسر متوفى4-ثريا خدارحيمى ف مراد ش ش 480 مادر 
متوفى5-غالمعلى ذبيح زاده ف ابوالقاســم ش ش559 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشــكى به شناســنامه شماره 11478 
كدملى 0638294703 صادره اســفراين فرزند موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه 
نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى و خانم حيات قلعه نوى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/1775
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 13976030601106401 مورخه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناســنامه شــماره 
078127171 كدملى 078127171 صادره ســبزوار فرزند قاســم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى 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 سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
سياهكل

نظــر به اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيــت 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 سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت 
گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى 
اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم 
نسيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به مساحت 500/29 مترمربع از 
مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را 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: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ليال محمد كريمى فرزند مرتضى به نشانى استان البرز 
شهرســتان كرج شــهر كرج خيابان شهيد بهشتى خ سردار حنيفه (شــهربانى) مدرسه وحدت 
پ 48 زنگ آيفون ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: محبعلى مرادى مجهول المكان 
، محكوم به : به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092679100242 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972679100581 محكــوم عليــه محكوم بــه پرداخت 
112/480/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 
بــه شــماره 9516/266026-12 بــه مبلــغ 52/480/000 ريال مــورخ 1396/3/30 و 
9516/266044 بــه مبلغ 60/000/000 ريال مــورخ 1396/2/30 لغايت اجراى حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له بانضمام نيم عشر دولتى و هزينه هاى اجرايى 
به صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/60634
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 40 شوراى حل اختالف كرج (54 سابق) – 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده)

دادنامه
پرونده كالســه 9709988736600099 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران 
تصميــم نهايــى شــماره 9709978736600829 خواهان يعقوب خزانــى فرزند جليل با وكالت آقــاى احمد فاتحى 
فرزند محمود به نشــانى اســتان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – خ اســد آبادى دفتر وكالت احمد 
فاتحــى خوانده: آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شــاه  به نشــانى تهران- فرحزاد- خ امامــزاده داود – باالتر از پل 
ذوالفقارى – جنب آهنگرى نظرى – پ 251 – كد پستى 1981748913 خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
. بــه تاريخ 97/9/5 در وقت فوق العاده جلســه اين شــعبه بــه تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده 
كالســه 970101 تحت نظر اســت با اســتعانت به خداوند متعال به شــرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد. (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى يعقوب خزانى فرزند جليل به طرفيت آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شاه به 
خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
ســريال 47/809600 تاريخ 96/6/30 بانك ملت لذا با توجه به اظهارات وكيل خواهان و مفاد شهادت نامه پيوست 
دادخواســت و هم چنين با توجه به اخذ اظهارات شــهود تعرفه شده از طرف خواهان و نظر به اينكه خوانده در جلسه 
دادرسى شركت ننموده و دليلى بر رد اعسار ارائه نشده است لذا دعواى اعسار ثابت تلقى و مستندا به مواد 513-

506-505-504 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت نامبرده نسبت به هزينه دادرسى صادر 
و اعالم مى دارد و در صورت صدور حكم به نفع وى در دعواى اصلى و خروج از اعســار هزينه دادرســى از طريق دايره 
اجراى احكام اخذ خواهد شــد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:673

مسعود سعادت- رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

دادنامه
پرونده كالسه 9709984635600297شعبه16شوراى حل اختالف خوى-خواهان حسن دست بانى فرزندايوب 
باوكالت ســعيدقلى زاده فرزندمحمدبنشانى  خوى شــهيداصفى بلوار روبروى دادگسترى موسسه حقوقى سعيدقلى 
زاده-خوانده مســعودزهرائى فرزندرضابنشــانى اروميه خ شهرام كوى درويشلر بن بســت 2پ79-خواسته مطالبه 
وجه چك- راى شورا- درخصوص دعوى خواهان حسن دشتبانى فرزندايوب باوكالت سعيدقلى زاده بطرفيت مسعود 
زهرائى فرزندرضا بخواسته  مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 443646مورخ96/7/20 بعهده بانك صادرات شعبه 
ميدان خشكبار اروميه به مبلغ 180/000/000ريال باتوجه به بقاى اصول مستندات دعوا دريد مدعى وگواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه محقق شده وچون خوانده درقبال دعوى 
مطروحه حاضرنشده واليحه ارسل نداشته ودفاعى موجه وموثرى معمول نداشته ودليلى بربرائت ذمه خوداقامه ارائه 
نكرده لذا شورا بااستناد مواد 315و314و313و310 قانون تجارات مواد519و198و194 قانون ائين دادرسى مدنى 
مصــوب 79 تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك دعوى مطروحه راوواردتشــخيص نموده حكم برمحكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 180/000/000ريال بابت اصل خواســته وبااحتســاب هزينه دادرســى مبلــغ 2/300/000ريال 
تاخيرتاديه براساس نرخ تورم تايوم الوصول وحق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم ميدارد 

راى صادره غيابى ظرف20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى ورسيدگى دراين مرجع است.
-4096

قاضى شعبه16شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده97-1255- وقت رسيدگى روز دوشنبه 97/12/18 ساعت 9:15 صبح-مرجع رسيدگى شعبه6 
شــوراى حل اختالف خوى جنب پادگان شرفخانلو-خواهان پريسا مقدم بنشــانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان 
خشكبار-خوانده ولى لك مجهول المكان-خواسته مطالبه –برابراعالم خواهان نظربه مجهول المكان بودن خوانده ولى لك 
وفق ماده73قانون ائين دادرسى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ وآگهى ميشود خوانده ميتواند 

قبل ازحلول جلسه دردادرسى شركت نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهدبود.
-4095

رئيس شعبه6ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

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

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناسنامه شماره 1004 كدملى 0791212696 صادره سبزوار 
فرزند عبدالرســول در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 فرعى وتمام 
پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان رجبعلى 
نيكدان و غالمرضا بوستانى و احمد ناطقى 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 سندمالكيت 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 8800003
ششدانگ يك باب خانه و طويله و سالن نيمه تمام به مساحت 9320 متر مربع به پالك 130 فرعى از سنگ 73 
اصلى واقع در قريه كردر حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طور انكسار به طول هاى 15 متر و 27/50 متر و 
4/50 متر و 24/50 متر و 35/50 متر و 113/50 متر جاى پى ديواريست به كوچه قريه شرقا به طول هاى 16 متر و 
5 متر جاى پى ديواريست به جاده جنوبا به طول 76/50 متر جاى پى ديواريست به شارع عام غرباً اول به طور انكسار به 
طول هاى 20 متر و 18 متر و 11 متر و 12 متر و 14 متر و 9 متر و 16/50 متر و 50 متر و 5/5 متر و 26 متر و 23 متر 
و 16 متر به نهر عمومى دوم به طول 10 متر جاى پى ديواريست به شارع كه ذيل ثبت 52116 دفتر 255 صفحه 168 
و به شــماره چاپى 242592 بنام آقاى نصرت اله مختارى ثبت و ســند مالكيت صادر شده است و بموجب سند رهنى 
123854 مورخ 1384/3/29 و 123689 مورخ 1383/12/18 دفترخانه 48 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته 
و برابر نامه 11966-1396/2/16 تامين اجتماعى تهران و نامه 13961680095585 مورخ 1396/2/16 دادگاه 
شــعبه 128 باهنر تهران و برابر نامه شــماره 1396191000442105- 1396/03/2 دادگاه مدنى دماوند و نامه 
شماره 103839 مورخ 1396/7/4 تامين اجتماعى تهران و نامه شماره 1396/11/23-13961910001147921 
دادگاه مدنى دماوند بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد به بانك مجر به صدور اجرائيه تحت شماره 8800003 
شده است و برابر نظريه مورخ 1397/10/04 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت 
است از ملك فوق واقع است در كردر ناحيه دماوند ملك مذكور فاقد ديوار پيرامونى و داراى ساختمان صنعتى بصورت 
ســوله به عرض داخلى حدود 24 متر و طول تقريبى 90 متر با ارتفاع در كنج تقريبا 7/25 متر در تاج 8/25 متر كه 
نماى آن از سيمان پوشش كف از بتن ديوارها در داخل از سيمان و پوشش سقف از عايق حرارتى (پشم شيشه) تورى 
و ورق گالوانيزه كركره شده ميباشد قابل پنجره هاى فلزى و شيشه ها از نوع ساده ميباشد ساختمان هايى در طرفين 
سوله در دو طبقه با مساحت حدوداً 1080 متر مربع واقع گرديده است كه ارتفاع سقف طبقه تحتانى آن حدوداً 40 در 
3 متر ميباشد و ارتفاع طبقه فوقانى كه سقف آن با سقف سوله مشترك است حدوداً 3/80 متر است پوشش ديوار در 
اين ساختمان ها قسمتى از سنگ ، قسمتى از كاشى و مابقى بدون نازك كارى ميباشد ساختمان در ضلع جنوبى سوله 2 
بناى نيمه كاره نيز بشرح ذيل مشاهده شد. بناى اول بنايى است با ابعاد حدودى 24 در 15 متر ، اسكلت فلزى و تيرهاى 
اصلى خرپاى فلزى و ديوار شــمالى آن با آجر اجرا شــده و با مالت ماسه و سيمان پوشش داده شده است فونداسيون 
بناى بتنى قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كف سازى ميباشد. بنا قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كفسازى 
ميباشد ، بناى دوم بنا پى است با اسكلت فلزى و سقف از نوع طاق ضربى ، داراى ديوار چينى و كف سيمانى ، ديوارهاى 
داخلى با پوشــش اندود ســيمان نماى بيرونى با اندود و سيمان ، فاقد كفســازى داراى اطاقى با پوشش ديوار سنگ و 
كاشــى ميباشــد همينطور داراى فضايى بصورت تونل با سقف شيبدار و ديوار بتنى به طول حدود 30 متر است طبقه 
دوم بناى اخير الذكر با سقف شيبدار و سازه آن از تير آن و فاقد كفسازى ديواره ها با پوشش اندود و سيمان و سقف 
با پوشــش ورق و عايق حرارتى و تورى اســت به مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد ريال) ارزيابى شده 
اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق اگر در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 از ساعت 9 الى 
12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد 
ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزياده با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه 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 عوارضى شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهايى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بســتناكار به وارده شــماره 139705001090000989 بيمه نمى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى 97/11/16- م الف/5808
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى 
نظر به اينكه آقاى عليرضا ابراهيمى و ديگر شركا مشاعى برابر وكالتنامه شماره – وكالتاً از طرف آقاى / خانم – و 
اصالتاً از طرف خود برابر درخواســت وارده به شــماره 2298-96/3/4 مبنى بر افراز پالك 702 فرعى از 92 اصلى 
بخش جابان دماوند واقع در روســتاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير شــركاء از طريق صدور آگهى نموده ، لذا 
بدينوسيله باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع 
هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 96/220/7/7/107951-96/7/20 جهاد كشاورزى 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 

مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5803
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيد فتاح موسوى مهر داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش368/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين موسوى مهر به شناسنامه 80 در 
تاريخ 1386/7/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيده 
زهرا موســوى مهر ف ســيد حســين ك ملى 0439078776 ت ت 1314/6/20 دختر متوفى 2- ســيد محمد على 
موسوى مهر ف سيد حسين ك ملى 0439079381 ت ت 1322/12/15 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مهر 
ف ســيد حســين ك ملى 0439456231 ت ت 1310/12/1 پسر متوفى 4- سيد فتاح موسوى مهر ف سيد حسين 
ك ملى 0439643740 ت ت 1321/01/01 پســر متوفى 5- ســيده خديجه موســوى مهر ف ســيد حسين ك ملى 
0439682762 ت ت 1333/02/09 پســر متوفى 6- سيد على خانيان ف سيد حسين ك ملى 0439662011 ت 
ت 1327/08/06 پسر 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/5802
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمود طاولى به شــماره ملى 0043595693 به شــرح دادخواســت به كالســه 773/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محترم خانى به شماره شناسنامه 20 در تاريخ 
97/10/6 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمود طاولى فرزند محمد به ش 
ملى 0043595693 صادره از تهران فرزند متوفى 2- احمد طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039796892 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- زهرا طاولى فرزند محمد به ش ملى 0453576567 صادره از شــميرانات فرزند متوفى 
4- فاطمه طاولى فرزند محمد به ش ملى 0049457306 صادره از تهران فرزند متوفى 5- على طاولى فرزند محمد به 
ش ملى 0439716225 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اصغر طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039897427 
صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت 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/5801
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســين آقا بابائى به شــماره شناســنامه 10358 به شرح دادخواست به كالســه 221/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى آقا بابائى  
بشناســنامه 10 در تاريخ 1395/12/5 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 10358 صادره از تهران پســر 
متوفى 2- حســن آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 4765 صادره از تهران پســر متوفى 3- محسن آقا 
بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 40990 صادره از تهران پســر متوفــى 4- ابوالفضل آقا بابائى فرزند 
قربانعلــى بــه ش ش 491 صادره از دماوند پســر متوفى 5- جليل آقا بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 
0430061633 صــادره از تهران پســر متوفى 6- مرمر نباتى واحــدى فرزند مال آقا به ش ش 1 صادره 
از آمل همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5805
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ســعيد فاضلى به شــماره ملى 0439394821 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/670 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان سيد حسين فاضلى به شــماره ملى 0032870787 در تاريخ 1397/09/24 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد سعيد فاضلى فرزند سيد حسين 
به ش ملى 043934821 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ســيد مهدى فاضلى فرزند ســيد حسين به 
ش ملى 0430135051 صادره از تهران 3- پســر متوفى 4- ســيد حميد فاضلى فرزند سيد حسين به 
ش ملى 043004134 صادره از دماوند پســر متوفى 5- سيد مسعود فاضلى فرزند سيد حسين به ش 
ملى 0439919800 صادره از دماوند پســر متوفى 6- تهمينه گل منش فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0045615594 صادره از تهران همســر متوفى 7- ســيد هادى فاضلى فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0430135068 صادره از تهران پسر متوفى 8- خديجه باقرى فرزند مجيد به ش ملى 0439390028 
صادره از دماوند مادر متوفى ، 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/5804
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيسخت با وكالت زهرا 
حرمت نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان 
مادوان با وكالت شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
نظر به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم 
عليه ملكى واقع در شهر سيسخت بلوار شهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره 
ســريال 62648 مورخ 1381/02/14 به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/28 ساعت 10 الى 12 ظهر 
در محل اجراى احكام مدنى (شعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از 
قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد 
جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين به مساحت 676/39 مترمربع 

مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

متن آگهى احضار متهم
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين دادرســى كيفرى متهم علــى رفيعى فرزند تورج به شــماره ملى 
4890142487 در پرونده كالســه 9709987413201030 در اين دادســرا به اتهام كالهبردارى از 
طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان ريال موضوع شــكايت آقاى غالم حســين سعيدى جو ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از خود 

دفاع نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمحســن شــجاعى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 43788 مورخ 
97/4/11 دفتر اســناد رسمى شــماره 18 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دويست و چهل و سه 
سيصد و هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 30 فرعى از 23 اصلى واقع در بخش 4 بروجرد ذيل ثبت 
7614 صفحه 199 دفتر 52 به سند شماره 132513 الف/85 بنام غالمحسن شجاعى ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: روستاى واالنجرد- تاريخ انتشار 97/11/16 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: غالم حسين صبورى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: مجيد ذوالفقارى 
به نشانى ورامين خ هويزه پالك 5- محكوم به: به موجب راى شماره 1022 تاريخ 97/9/10 حوزه 954 
شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قاطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به الزام تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامى 915ن17 ايران 66 سفيد 
رنگ از ســوى خواندگان بنام عباس بنده على نصرآباد و غالمحســين صبورى در حق محكوم له به انضمام 
نيم عشر دولتى . مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 
اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد. م الف/5954
قاضى شعبه 954 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
خانــم صبورا آريائى كريمى ش ش 14 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/1195/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون قربانى 
بنارى ش ش207 در تاريخ 97/10/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:حســين آريايى كريمى ش ش 661 متولد 1348   2-نرگس آريايى ش 
ش 2050703333 متولد 1348   3-صبورا آريايى كريمى ش ش 14 متولد 1354 هرســه فرزند 
عبدالرحيم و ســكينه خاتون محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى حدادى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/1313/97 اين شــعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اله وردى 
ذبيــح زاده ف غالمعلــى ش ش 33999 صــادره بابل در تاريخ 87/8/11 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ســياوش ذبيــح زاده ف اله وردى ش 
ش 2050939787 پســر متوفى2-نگيــن ذبيــح زاده ف الــه وردى ش ش 5680057001 دختــر 
متوفى3-كبرى حدادى ف حسين ش ش53 همسر متوفى4-ثريا خدارحيمى ف مراد ش ش 480 مادر 
متوفى5-غالمعلى ذبيح زاده ف ابوالقاســم ش ش559 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشــكى به شناســنامه شماره 11478 
كدملى 0638294703 صادره اســفراين فرزند موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه 
نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى و خانم حيات قلعه نوى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/1775
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 13976030601106401 مورخه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناســنامه شــماره 
078127171 كدملى 078127171 صادره ســبزوار فرزند قاســم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى 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 سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
سياهكل

نظــر به اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيــت 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 سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت 
گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى 
اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم 
نسيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به مساحت 500/29 مترمربع از 
مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را 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: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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از ن�گاه ش�ما این موض�ع ترامپ در ش�رایط و 
اقتضائات میدانی عراق در همس�ایگی ایران تا 

چه اندازه می تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ 
بگذاری��د قبل از این که به مس��ئله اقتضائات 
میدانی و تحوالت عراق بپردازیم این نکته را مطرح 
کنم که اساساً برنامه ها و تصمیمات اقدامات دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ای��االت متحده آمریکا از 
همان ابتدا تاکنون چالش های بسیار جدی را برای 
کاخ س��فید و ساختار سیاسی ایاالت متحده پدید 
آورده است، به گونه ای که اکنون ساختار سیاسی 
آمریکا دچار یک تنش و اختالف نظر جدی ش��ده 
و این تنش نه تنها به ساختار جمهوری خواهان و 
دموکرات ها که حتی به خود جریان های محافظه 

کار و جمهوری خواه نیز سرایت پیدا کرده است.
اکن��ون بخش��ی از این جری��ان مخالف جدی 
سیاس��ت ها و برنامه های دونالد ترامپ هستند که 
یکی از آنها مس��ئله خروج نیروهای نظامی آمریکا 
از سوریه و استقرار آن در عراق بود و در این راستا 
س��ناتورهای آمریکایی با 68 رای مثبت در مقابل 
23 رای منفی اجازه خروج نیروهای نظامی آمریکا 
از س��وریه را نداد. در این م��دت هم کمیته روابط 

خارجی سنا نیز به شدت مخالف برنامه های دونالد 
ترامپ در سوریه و عراق بوده است.

ترام��پ بعد از خارج ک��ردن بخش کوچکی از 
نیروهای خود از سوریه و استقرار آن در عراق برای 
راضی نگاه داش��تن ساختار سیاسی داخلی آمریکا 
و همراه کردن آن با برنامه های خود، مسئله تحت 
الشعاع قرار دادن امنیت ایران را مطرح کرده است 
تا بتواند چراغ س��بز جمهوری خواهان و س��اختار 
سیاس��ی آمریکا را بگیرد، ولی اکنون مسئله تحت 
الش��عاع قرار گرفتن امنیت ایران موجب آن شده 
است که س��اختار سیاسی عراق نیز مخالفت های 
ج��دی با این سیاس��ت ها داش��ته باش��د، چرا که 
مس��ئله زیر نظر گرفتن ایران یعنی تحت الش��عاع 

قرار گرفتن امنیت عراق. 
پ��س می بینید که یک موضع اش��تباه دونالد 
ترام��پ زنجی��ره ای از اتفاقات ناخواس��ته را برای 
واشنگتن ترتیب داده است که یکی پس از دیگری 
دایره فشارها را از ابعاد مختلف بر رئیس جمهوری 
آمریکا بیش��تر می کند. چون در ح��ال حاضر هم 
بعد از تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای نظامی 
از س��وریه و اس��تقرار آن در عراق، اکنون مس��ئله 
اس��تقرار نیروهای نظامی در عراق، خود به چالش 
دیگری بدل شده است. اما در کل من معتقدم که 
باید نتیجه نهایی تحوالت را در آینده دید که کدام 
قوه خواهد توانس��ت سایه قدرت خود را بر دیگری 
بیفکند، اگر رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
بتواند برنامه ه��ا و مواضع خود را پیش ببرد، یقیناً 
ش��رایط عراق نیز دچار تحوالت جدی خواهد شد. 
اما اگر س��ناتورها بتوانند مان��ع از خروج نیروهای 
نظامی از س��وریه ش��وند، می توان مسئله زیر نظر 
گرفتن ایران از طری��ق نیروهای نظامی آمریکایی 

خارج شده از سوریه را کان لم یکن دانست.
از نگاه ش�ما بغ�داد در س�ایه واکنش های برهم 
صال�ح، رئیس جمه�ور، حیدر عبادی، نخس�ت 
وزیر س�ابق و عادل عبدالمهدی، نخس�ت وزیر 
کنونی عراق تا چه اندازه اجازه جوالن نیروهای 
نظامی آمریکا به منظور زیر نظر گرفتن ایران را 

خواهد داد؟
یقین��ا میزان و ش��دت مناس��بات سیاس��ی، 

اقتص��ادی، دیپلماتی��ک و حتی نظام��ی - امنیتی 
تهران و بغداد س��بب شده اس��ت تا نزدیکی بسیار 
زیادی میان دو کش��ور شکل گیرد. لذا برای تحت 
الشعاع قرار نگرفتن منافع عراق، بغداد ناگزیر است 
که در این راستا واکنش هایی را انجام دهند، اما این 
نکته را هم باید یادآور شد که عراق تاکنون سیاست 
موازنه قوا را میان ایران، امریکا و کش��ورهای عربی 

منطقه به خصوص عربستان پی گرفته است. 
در همین رابطه ما ش��اهد بودیم که آقای برهم 
صالح، حیدر عبادی و دیگر ش��خصیت های عراقی 
واکنش چندان تندی را از خود نشان ندادند و تنها 
خواستار روش��نگری ایاالت متحده آمریکا در قبال 
مواضع دونالد ترامپ مبنی بر زیر نظر گرفتن ایران 
ش��دند. به عبارت دیگر بغداد در طی این س��ال ها 
همواره یک بازی دوگانه و حتی چندگانه را در قبال 
ایران گرفته است، چرا که از یک سو نیم نگاهی به 
ایاالت متحده آمریکا داش��ته و از سوی دیگر خود 
را تابع��ی از جریانات کش��ورهای عربی منطقه قرار 
داده است، اگر چه بغداد در طول این سال ها نیز به 
دنبال افزایش مناسبات خود با ایران بوده است، اما 
آن گونه که باید ساختار سیاسی عراق به جد پیگیر 
مطالبات و اهداف بلند مدت خود با ما نبوده است.

ح��ال باید دید که با این نگاه بغداد در س��فر 
آقای عادل عبدالمهدی می تواند چه دس��تاوردی 

را ب��رای خ��ود در قبال برنامه ه��ای دونالد ترامپ 
داش��ته باش��د. چون س��فر احتمالی نخست وزیر 
عراق به آمریکا عالوه بر پیگیری مناس��بات بغداد 
- واشنگتن به مسئله ایران، هم در قبال تحریم ها 
و ه��م در قبال مواضع رئیس جمهور آمریکا مبنی 
ب��ر زیر نظر گرفتن ایران از طریق نیروهای نظامی 
مس��تقر در خاک ع��راق بازمی گردد، ام��ا به نظر 
نمی رسد که عادل عبدالمهدی در این سفر بتواند 

دستاورد جدی را رقم بزند.
ارزیابی ش�ما در خصوص این بخش از نیروهای 
نظامی و امنیتی عراقی که در س�اختار سیاسی 
این کشور نیز نفوذ پیدا کرده اند به منظور تقابل 

با برنامه های واشنگتن علیه تهران چیست؟ 
موقعیت ایران در داخل عراق موقعیت مناسب 
و ویژه ای اس��ت. من منکر این مس��ئله نمی شوم، 
منته��ی در ابع��اد مختلف این موقعی��ت متفاوت 
اس��ت. اگرچه ساختار سیاس��ی عراقی ها سیاست 
چندگان��ه ای را در قبال ته��ران در نظر دارند، اما 
ته��ران جایگاه ویژه در س��اختار نظامی - امنیتی 
عراق دارد. چندین سال همراهی و حمایت جدی 
تهران از بغداد در مبارزه با تروریسم سبب شده تا 
گروه های نظامی و امنیتی عراقی خود را بخشی از 

ساختار  مقاومت منطقه با محوریت ایران بدانند.
 ل��ذا می ت��وان ب��ر روی حمایت و نف��وذ این 

گروه ه��ا برای تقابل با برنامه های واش��نگتن علیه 
ته��ران اس��تفاده کرد ام��ا، اگر مس��ئله از طریق 
س��اختار سیاسی کش��ور عراق پی گرفته شود به 
مراتب حساسیت کمتری را در پی خواهد داشت. 
پ��س ته��ران بای��د از طری��ق دیپلماتی��ک 
نگرانی های خ��ود را به بغداد منتق��ل کند تا آنها 
نس��بت به رفع آن کوش��ا باش��ند. به عبارت دیگر 
ایران حتی المقدور باید از پیگیری این مس��ئله از 
طریق گروه های نظامی و امنیتی عراقی خودداری 
کند. اگر چه ظرفیت این گروه ها برای احتیاط باید 

مورد استفاده قرار گیرد. 
آیا می توان عنوان داش�ت که برنامه واش�نگتن 
برنامه جدی برای ج�والن نیروهای نظامیش در 
این منطقه از عراق را داش�ته باشد، به خصوص 
که نیروهای همسو با ایران مانند حشد الشعبی، 
حزب اهلل ع�راق، نجباء و دیگ�ر گروه ها در این 

اقلیم حضور ندارند؟
اگرچه اقلیم کردستان عراق از نظر ژئوپلتیکی 
ب��ه ای��ران نزدیک تر اس��ت، اما از نظر سیاس��ی و 
دیپلماتیک بعد از رفراندوم استقالل کردستان عراق 
نوعی از دوری و شکاف سیاسی میان اربیل و تهران 
ش��کل گرفته اس��ت. اگرچه در این مدت سفرهای 
متعددی از طرف اقلیم کردس��تان ع��راق و ایران 
انجام شد که آخرین مورد به سفر آقای محمدجواد 
ظریف باز می گردد، اما یقیناً کینه سیاسی مسعود 
بارزانی و کردهای این منطقه با این دست اقدامات 

تهران در کوتاه مدت سرد نخواهد شد.
 ل��ذا اربیل در یک سیاس��ت زیرپوس��تی و به 
صورت تدریجی برنامه هایی را برای انتقام گیری از 
تهران پی��اده می کند. البته ای��ن را هم باید گفت 
که اربیل هیچ گاه به صورت مس��تقیم برنامه ای را 
علی��ه تهران انجام نخواهد داد، چرا که مناس��بات 
نیم بندی با ایران دارد که در حال گسترش است و 
نمی خواهد این مناسبات تحت الشعاع قرار گیرد، 
اما این که سرسپردگی کاملی به ایران داشته باشد، 
دور از ذهن است. حال باید دید که در آینده اربیل 
تا چه اندازه حاضر خواهد بود که ریس��ک میزبانی 
از نیروهای نظامی آمریکا برای جوالن در نزدیکی 

ایران را بپذیرد.  دیپلماسی ایرانی

بازی دوگانه بغداد در قبال حضور نیروهای آمریکایی

تهران باید از طریق دیپلماتیک نگرانی های خود را به بغداد منتقل کند
 

سیــــــدجــالل  گ���و ساداتیان سفیر گفت و
و  انگلستان  در  ایران  اسبق 
بر  خاورمیان  مسائل  کارشناس 
از  باید  تهران  است؛  باور  این 
طریق دیپلماتیک نگرانی های خود 
آنها  تا  کند  منتقل  بغداد  به  را 
نسبت به رفع آن کوشا باشند. به 
المقدور  حتی  ایران  دیگر  عبارت 
از  مسئله  این  پیگیری  از  باید 
امنیتی  و  نظامی  گروه های  طریق 
چه  اگر  کند.  خودداری  عراقی 
احتیاط  برای  گروه ها  این  ظرفیت 

باید مورد استفاده قرار گیرد.

نمای نزدیک


