
و  اقش��ار  گس��ترده  حض��ور  ایران بازتـــــاب ملت  گروه های مختلف 
در راهپیمایی های بزرگداش��ت چهلمین س��الگرد 
پی��روزی انقاب اس��امی در ش��هرهای مختلف 
کشور از سوی رس��انه های بین المللی بازتاب قابل 
توجه��ی داش��ت، چنانچ��ه یک��ی از رس��انه های 
آمریکایی حضور پرش��ور مردم را اینگونه تفس��یر 
ک��رد، جمه��وری اس��امی ایران نش��ان داد قصد 

تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا را ندارد.
ش��بکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ب��ا پخش زنده 
تصاویری از راهپیمایی پرش��کوه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اس��امی گ��زارش داد مردم ایران 
چهلمین س��الگرد پیروزی انقاب اس��امی را زیر 

بارش باران جشن گرفتند.
شبکه خبری الجزیره گزارش داد میلیون ها ایرانی 
روز دوشنبه در سالگرد ۴۰ سالگی انقاب بهمن ۵۷ 
به خیابان ها ریختند تا با اصول و آرمان های خود در 
بحبوبه فشار های سیاسی و اقتصادی و از سرگیری 

تحریم های آمریکا تجدید پیمان کنند.
شبکه خبری یورونیوز نیز در گزارشی نوشت: 
دیروزمردم سراس��ر ایران ب��ه خیابان ها آمده اند تا 
چهلمین سالگرد پیروزی انقابی را که جایگاه این 

کشور را در جهان تعریف کرد جشن بگیرند.
ش��بکه المیادین ه��م در این رابط��ه گزارش 
داد: دیروز راهپیمایی های گس��ترده و همزمان در 
سراس��ر ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اس��امی آغاز شده اس��ت. راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ 
بهمن در بیش از هزار ش��هر و ده هزار روس��تا در 
سراسر ایران آغاز شد. حضور میلیونی مردم ایران، 
در این راهپیمایی، پیامی روشن برای خارج دارد.

شبکه المنار در گزارشی تصریح کرد: جشن های 
دیروز در اس��تان های مختلف ایران بس��یار باشکوه 
است، بیش از هزار و چهارصد منطقه در کشور شاهد 
حضور گس��ترده مردمی است. امسال راهپیمایی ها 
باشکوه تر از سال های گذشته در حال برگزاری است 
و این نکته ای اس��ت که ام��ام خامنه ای پیش بینی 
کردن��د و انتظار ها نیز این بود که راهپیمایی  دیروز 
حماسی تر باشد و مردم با حمل پاکارد ها و شعارها، 

حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند.
ش��بکه خب��ری س��ی ان ان نی��ز همزم��ان با 
راهپیمای��ی چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انقاب 
اسامی ضمن پوش��ش زنده بخشی از این مراسم 
گزارش داد: ایران نشان داده که قصد تسلیم شدن 

در برابر آمریکا و فشار های بین المللی را ندارد.
پایگاه خبری تله س��ور در گزارشی با اشاره به 
اینکه انقاب اسامی ایران رویداد بسیار مهمی در 
تاریخ این کش��ور و منطقه محس��وب می شود، در 
خصوص جش��ن های چهلمین سالگرد این رویداد 
عظیم نوشت: میلیون ها نفر در خیابان های سراسر 
ایران تجمع کرده اند تا چهلمین س��الروز س��قوط 
حکوم��ت دیکتاتوری پهلوی که از س��وی آمریکا 

حمایت می شد را جشن بگیرند.
در گزارش این پایگاه خبری اس��پانیایی زبان، 
از جمه��وری اس��امی ایران به عن��وان یک نظام 
دموکراتیک مس��تقل مبتنی بر قوانین دین اسام 

نام برده شده است.
خبرگزاری آسوش��یتدپرس گ��زارش داد که 
مردم ایران به طور گسترده سالروز پیروزی انقاب 

اسامی سال ۱۹۷۹ را جشن گرفتند.
این خبرگزاری درباره برگزاری راهپیمایی ۲۲ 

بهمن در ایران گزارشی منتشر و تاکید کرد؛ صدها 
هزار ایرانی به خیابان های تهران و دیگر شهرهای 
بزرگ و کوچک در سرتاس��ر ایران آمدند تا مراسم 
چهل سالگی انقاب اسامی را که در سال ۱۹۷۹ 

شکل گرفت، برگزار کنند.
آسوشیتدپرس همچنین در این گزارش با چند 
تن از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت وگو و 
اظهارات آنها در دفاع از انقاب اسامی را منتشر کرد.

شبکه المسیره یمن در گزارش خود از مراسم 
راهپیمایی ۲۲ بهمن با انتش��ار تصویر زیر نوش��ت 
که ش��رکت کنندگان در مراس��م چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی ایران تصاویر قربانیان تجاوز 
سعودی -آمریکایی علیه یمن را در دست داشتند.

در این گزارش آمده اس��ت که مشکات مردم 
یم��ن از وجدان ملت گس��ترده ایران غایب نبود و 
راهپیمای��ان پاکاردهایی در دس��ت داش��تند که 

تجاوز علیه یمن را محکوم می کرد.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت که م��ردم ایران 
صب��ح زود به خیابان ه��ا آمدند و فری��اد می زدند 
که به دس��تاوردهایی که در طول این چهل س��ال 
بدس��ت آوردیم افتخار می کنیم و به آینده کشور 

امیدوار هستیم.
پای��گاه خبری العه��د لبنان در گزارش��ی در 
رابطه با راهپیمایی ۲۲ بهمن با انتش��ار تصاویری 
نوش��ت: به منظور گرامیداش��ت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اس��امی تح��ت عنوانیوم اهلل ۲۲ 
بهم��ن راهپیمایی های��ی میلیونی در هزار ش��هر 
و ده هزار روس��تا در سرتاس��ر ایران برگزار شد و 
شرکت کنندگان ش��عار مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل سر می دادند.

در این گزارش آمده است: علیرغم سرمای زیاد 
و ب��ارش برف و باران جمعیت زیادی در راهپیمایی 
چهلمین س��الگرد پی��روزی انقاب اس��امی ایران 
شرکت کردند و شعار گ مرگ بر آمریکا سر دادند.

خبرگ��زاری رویت��رز با انتش��ار بخش هایی از 
س��خنرانی حس��ن روحان��ی در س��الگرد پیروزی 
انق��اب گ��زارش داد: صدها هزار ایرانی با ش��عار 
مرگ بر آمریکا گذش��ت چهل سال از سقوط شاه 

را گرامی داشتند.
رویترز با اشاره به اینکه ارتش ایران در ۱۱ فوریه 
۱۹۷۹ )۲۲ بهم��ن ماه( اع��ام بی طرفی و آیت اهلل 
خمینی نیز اعام پیروزی کرد، گزارش داد: جمعیت 
زیادی از مردم ایران پرچم کشور را در دست داشتند 
و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

ای��ن خبرگ��زاری در ادام��ه گ��زارش خ��ود 
بخش های��ی از س��خنرانی حس��ن روحانی رئیس 
جمهور کشورمان در مراسم جشن سالگرد انقاب 
را منتشر کرد که گفته است ایران به توسعه برنامه 
موشکی خود ادامه می دهد و برای آن از هیچ کس 

اجازه نمی گیرد.
ه��زاران ایران��ی در مرکز تهران به مناس��بت 
چهلمین س��ال پیروزی انقاب اس��امی گرد هم 
آمدند، انقابی که به هزاران س��ال پادشاهی پایان 

داد و هنوز در منطقه بازتاب دارد.
خبرگزاری فرانس��ه در ادامه با اش��اره به نمایش 

موشک های کروز و بالستیک در جریان راهپیمایی ۲۲ 
بهمن آورده است: ایران از چهلمین سالگرد انقاب به 
عنوان نماد پختگی در سنت اسام یاد می کند، سنتی 

که پیامبر اسام نیز در آن مبعوث شد.
به گزارش این خبرگزاری، راهپیمایی امس��ال 
در حالی برگزار ش��د که رواب��ط ایران و آمریکا در 
بدترین شرایط خود به دلیل خروج رئیس جمهور 
آمری��کا از تواف��ق هس��ته ای با ایران ق��رار دارد و 
جمهوری اس��امی به دلی��ل تحریم های آمریکا با 

چالش های اقتصادی مواجه است.
خبرگزاری رسمی س��وریه در تیتری با مانور 
اقتدار در ایران در ۴۰سالگی گزارش داد؛ میلیون ها 
نفر در سراسر ایران امروز برای بزرگداشت چهلمین 

سالگرد انقاب ۱۹۷۹ به خیابان ها آمدند.
ش��بکه خبری الجزیره حضور قابل توجه مردم 
ایران در راهپیمایی گرامیداش��ت چهلمین سالروز 
انقاب اس��امی و حمایت آنه��ا از اصول انقاب در 
بحبوحه فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی آمریکا را 
مورد توجه قرار داده است. شبکه خبری الجزیره در 
گزارش��ی راجع به تظاه��رات مردمی روز ۲۲ بهمن 
نوشت: تظاهرکنندگان ایرانی در سراسر این کشور به 
خیابان ها آمده اند تا چهلمین سالروز انقاب ۱۹۷۹ 
را جش��ن بگیرند و بار دیگ��ر همراهی خود با اصول 
انقاب اس��امی را در بحبوحه فشارهای سیاسی و 

اقتصادی روزافزون آمریکا علیه ایران، اعام کنند.
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تشکیل شش کمیته علیه ایران در 
کنفرانس ورشو

کنفرانس موس��وم به صلح و امنیت در خاورمیانه 
که با حمایت آمریکا و کش��ورهای عربی در چهاردهم 
فوریه )۲۵ بهمن( در ورش��و پایتخت لهس��تان برگزار 
می شود، شاهد تشکیل شش کمیته علیه ایران است. 
روزنامه الشرق االوسط نوشت: قرار است کنفرانس 
ورشو به تشکیل شش کمیته کاری کارگروهبرای اجرای 
توصیه های کنفرانس منجر ش��ود. این شش کمیته در 
حوزه های مبارزه با تهدید امنیت سایبری، موشک های 
بالس��تیک، مبارزه با تروریس��م، فراهم کردن امنیت و 
انرژی، امنیت راه های دریایی و حقوق بشر فعال  خواهند 
بود؛ حوزه هایی که به ش��کل مستقیم به رفتار ایران در 

خاورمیانه مربوط است.  صدا و سیما 

می خواهیم ایران را پای میز مذاکره 
بیاوریم

س��فیر آمری��کا در آلم��ان ضمن انتق��اد از ایجاد 
س��ازوکاری برای ارتباط بازرگانی اروپا با ایران گفت: 
رئیس جمهور آمریکا با اعمال تحریم، می خواهد ایران 

را به مذاکره وادار کند.
ریچ��ارد گرنل درباره تحریم های آمریکا علیه ایران 
گفت: ما سنگین ترین تحریم های ممکن را اعمال کردیم 
و در عین حال پیشنهاد مذاکره دادیم تا ببینیم آیا رفتار 
کشورهای خاص تغییر می کند یا نه. این موضوع درباره 
کره ش��مالی تاکنون کارایی داشته است و همین روند 

درباره ونزوئا پیگیری می شود. باشگاه خبرنگاران

اخبار

محدود شدن برنامه موشکی ایران، 
انتظاری غیرواقعی است

روزنامه ایندیپندنت نوش��ت: انتظار از ایران برای 
اینکه برنامه های موش��کی خود را محدود کند، خیلی 
غیر واقعی است آن هم در زمانی که قدرت های بزرگ 

همچنان به توسعه فن آوری موشکی خود مشغولند.
وبگاه اینترنتی این روزنامه انگلیس��ی نوش��ت: در 
هم��ان روز که دونالد ترامپ، مقابله با ایران را اولویت 
دولت خود توصیف کرد، تهران یک آزمایش موش��ک 
ماهواره بر انجام داد تا هش��دارهای آمریکا علیه انجام 
این کار را به چالش کش��یده باشد، تصاویر ماهواره ای 
نش��ان می دهد ک��ه ای��ران قص��د دارد در چارچوب 
برنامه فضایی خ��ود یک ماهواره را در مدار قرار دهد،  
اطمینانی درباره پرتاب موفق این ماهواره وجود ندارد، 
گرچه کارشناس��ان منع گسترش س��اح هسته ای از 

ناکامی ایران در این عملیات احتمال می دهند.
نویس��نده آورده اس��ت: قدرت های غربی به تازگی 
فش��ار بر ایران را با توجه به برنامه موشکی آن افزایش 
داده ان��د، اما خودش��ان، کنار گذاش��تن توافقنامه های 
طوالنی مدت در حوزه آزمایش و توس��عه موش��ک ها و 
س��اح های دوربرد را دارند کن��ار می گذارند و اگر چه 
ه��دف ایران به نظر غیرنظامی اس��ت، ام��ا این پرتاب 
موشک منشا نگرانی برای قدرت های غربی شده است، 
زیرا از همان تکنولوژی راکتی که برای پرتاب ماهواره ها 
ب��ه فضا اس��تفاده می ش��ود، می تواند ب��رای راه اندازی 

موشک های بالستیک بین قاره ای نیز استفاده شود.
ای��ن روزنامه افزود: ایران س��رعت توس��عه برنامه 
هس��ته ای خ��ود را پ��س از تواف��ق س��ال ۲۰۱۵ ب��ا 
قدرت های غربی کاهش داده است، توافقی که ایاالت 
متحده بعدا از آن خارج ش��د، بر اساس تصاویر نشان 
داده ش��ده از پایگاه فضایی ام��ام خمینی خراش ها و 
نقاط سوخته شده در صفحه پرتاب  نشان می دهد که، 
قبا، یک موش��ک از آنجا پرتاب ش��ده است و به نظر 
می رسد این برای دومین بار در کمتر از یک ماه است 

که ایران به پرتاب ماهواره اقدام می کند.
ایندیپندن��ت نوش��ت: هفته گذش��ته،  ایران یک 
فروند موش��ک زمی��ن به زمین دوربرد ب��ا برد ۱3۵۰ 
کیلومت��ر را با موفقی��ت پرتاب کرد، ای��االت متحده 
آمریکا پرتاب موشک های ایران را نقض شورای امنیت 
سازمان ملل دانس��ت که از ایران می خواهد از توسعه 
فن آوری موشک های بالستیک قادر به  حمل کاهک 
هس��ته ای خودداری کند، اروپایی ها می گویند تاش 
ایران برای گسترش برنامه های موشکی موجب تشدید 

تنش های منطقه ای شده است.
این روزنامه به نقل از یک دیپلمات غربی نوش��ت: 
موشک ها بدون ش��ک تحریک آمیز است اما عملیات 
پرتاب موش��ک ایران یک راه کنترل فشارهای داخلی 
و بین المللی ناش��ی از توافق هسته ای است که دیگر 

برای اقتصاد این کشور مفید نیست.
ایندیپندنت ادام��ه داد ایران که از حمات راکتی 
صدام به ش��هرهایش در جنگ با عراق در دهه هشتاد، 
هراس داش��ت می گوید که  ش��ورای امنی��ت آن را از 
پرتاب ماهواره منع نکرده است و این عملیات به برنامه 
هس��ته ای آن مرتبط نیس��ت، ته��ران می گوید برنامه 
موشکی آن بخش مهمی از برنامه دفاعی خود در برابر 
دشمنانش اس��ت، ایران قول داده است بدون توجه به 
اعتراض های غربی برنامه خود را ادامه دهد. فارس

گزارش

مقابله با ایران در یمن به نفع عربستان و جهان است
وزیر مشاور عربستان در امورخارجه با ادعای اینکه جنگ یمن چیزی نبوده 
که سعودی ها خواهان آن باشند، مدعی شد که مقابله عربستان با ایران در یمن، 

به نفع عربستان و جهان است.
ع��ادل الجبی��ر درباره ط��رح کنگره ب��رای ممنوعیت فروش تس��لیحات به 

س��عودی ها به دلیل نقض گسترده و غیر قابل قبول حقوق بشر در یمن به دست 
عربستان، پای ایران را به میان کشید و مدعی شد: ما برای این می جنگیم که اجازه 

ندهیم یمن به دست گروهی تروریستی که مورد حمایت ایران و حزب اهلل است، بیفتد.
وی در ادامه مدعی شد: ما به دعوت دولت )یمن( وارد این جنگ شده ایم. این جنگ 
چیزی نبود که ما انتخاب کرده باشیم، این جنگ چیزی نبود که ما خواهان آن باشیم اما 
نمی توانیم اجازه دهیم که کشوری همچون یمن که از لحاظ استراتژیک بسیار مهم است 

توسط گروهی تروریستی که متحد ایران و حزب اهلل است، کنترل شود.  ایسنا

معادله 
انقالب اسالمی  در چهل سالگی در اوج شادابی قرار دارد 
رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه با اش��اره به این موضوع که انقاب اسامی 
ایران مهمترین رویداد قرن بیس��تم بود گفت: امروز انقاب اسامی ایران پس از 

گذشت ۴۰ سال در اوج شادابی خود قرار دارد.
هش��ام جابرگفت که انقاب اسامی در ایران رویداد تاریخی مهمی در قرن 

بیستم بود که تمامی موازنه های قدرت را تغییر داد و امروز انقاب اسامی ایران 
پس از گذش��ت ۴۰ سال در اوج شادابی و جوانی خود قرار دارد. ثانیا انقاب اسامی 

از همان ابتدا با انواع توطئه ها، فش��ارها و محاصره ها روبرو ش��د، اما با این وجود استوار 
باقی ماند. ایران با هشت سال جنگ خونبار با عراق مواجه شد، با این وجود استوار ماند 
و به یک قدرت منطقه ای تبدیل ش��د که نمی توان آن را دس��تکم گرفت. از سوی دیگر 
وج��ود اختاف نظر در داخل یک حکومت کاما طبیعی بوده و همین موضوع حاکی از 

وجود دموکراسی در یک کشور است. فارس

دیدگاه 
مهم ترین موفقیت انقالب، دادن حق اظهارنظر به مردم است

وزی��ر امور خارجه ای��ران در مصاحبه ای با یک نش��ریه آمریکایی دادن حق 
اظهارنظر به مردم را مهم ترین موفقیت انقاب اسامی توصیف کرده است.

محم��د ج��واد ظریف درباره دس��تاوردهای انقاب اس��امی ای��ران گفت: 
مهم تری��ن موفقیت، اعطای حق اظهارنظر به مردم در مس��ائل داخلی و خارجی 

بوده اس��ت. وی اضافه کرد: مردم ما، صرفنظر از اینکه با سیاس��ت های حکومت 
موافقت باشند یا خیر معتقدند که در آینده شان نقش دارند.

ظری��ف، در خص��وص کمبودهای مربوط به انقاب اس��امی گفت: گ��ر وضعیت را با 
ایده آل هایی که ما به آنها فکر می کردیم مقایسه کنید، دستاوردهای زیادی نداشته ایم؛ اما اگر 
وضعیت را با واقعیت های امروز منطقه مقایسه کنید به نظرم عملکرد خیلی خوبی داشته ایم. 
وی گفت: بنابراین، بستگی به این دارد که آن را با چه چیزی مقایسه کنیم. ما هم در زمینه 

مسائل داخلی و هم در زمینه مسائل خارجی، ایده آل های خیلی باالتری داشتیم. مهر

دیپلمات 

یم
سن
ت

آگهي اجاره  12656/11- 97/11/11 (مرحله  اول) نوبت دوم 

شهرداري عجب شير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 108 – 97/10/4 شوراي اسالمي شهر، عمليات بازيافت زباله در محل دفن بصورت سيستماتيك 
را از طريق آگهي به بخش خصوصي (حقيقي و حقوقي) بمدت 4 سال با شرايط زير بصورت اجاره واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 97/11/14 

تا تاريخ 97/12/2  با مراجعه به واحد محيط زيست شهرداري و اخذ مدارك و اطالعات مربوطه اقدام نمايند.  
1-مدت اجاره 4 سال شمسي 

2-قيمت مبناء اجاره : سال اول ماهانه 40/000/000 ريال مي باشد كه ساالنه 10درصد به مبلغ اجاره (پيشنهادي) اضافه خواهد شد. 
3-مبلغ سپرده 115/000/000 ريال.

4-تاريخ بازگشايي پاكات:  97/12/4 ساعت 16 عصر
5-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

رضا رحمت اللهي- شهردار عجب شير

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه رمضانى به شــماره شناسنامه 63974 به شــرح دادخواست به كالسه 216/97 
از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس ناصرى  
بشناسنامه 102 در تاريخ 72/10/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- احسان ناصرى فرزند عباس به ش ش 553 صادره از دماوند پسر 
متوفى 2- مجيد ناصرى فرزند عباس به ش ش 19 صادره از دماوند پسر متوفى 3- سعيد ناصرى 
فرزند عباس به ش ش 541 صادره از دماوند پسر متوفى 4- حميدرضا ناصرى فرزند عباس به ش 
ش 506 صادره از دماوند پســر متوفى 5- حســين ناصرى فرزند عباس به ش ش 615 صادره از 
دماوند پسر متوفى 6- فوزيه ناصرى فرزند عباس به ش ش 455 صادره از دماوند دختر متوفى 7- 
طاهره ناصرى فرزند عباس به ش ش 421 صادره از دماوند دختر متوفى 8- غضنفر ناصرى فرزند 
عباس به ش ش 15 صادره از دماوند پسر متوفى 9- محسن ناصرى فرزند عباس به ش ش 586 
صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5820
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى كريمى بشماره شناسنامه 9 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970705 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
ســكينه قديمى به شماره شناســنامه 495 در تاريخ 1394/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى جواد كريمى فرزند عيســى به ش ش 424 
صادره از دماوند همســر متوفى 2- آقاى محمد على كريمى فرزند جواد به ش ش 4708 صادره از 
دماوند پســر متوفى 3- آقاى مهدى كريمى فرزند جواد به ش ش 9 صادره از دماوند پســر متوفى 
4- خانم شــهناز كريمى فرزند جواد به ش ش 797 صادره از دماوند دختر متوفى 5- آقاى منوچهر 
كريمــى فرزند جواد به ش ش 3116 صادره از دماوند پســر متوفــى 6- آقاى هادى كريمى فرزند 
جواد به شناســنامه شــماره 334 صادره از دماوند پسر متوفى 7- آقاى صفر كريمى فرزند جواد به 
ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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/5825
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى دو سهم از نه سهم ششــدانگ به استثناء بهاى ثمن اعيان بمساحت كل 
1047/75 مترمربع بشــماره 36 فرعى از 105 اصلــى كه ذيل ثبت و صفحه 400 دفتر جلد 424 
داراى سند مالكيت چاپى بشماره 466601 بنام خانم سهيال حسن اصفهانى صادر و تسليم گرديده 
است. سپس آقاى سيد عليرضا طباطبائى طبق وكالتنامه 4718-1394/11/21 دفترخانه 224 كرج 
با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 50706-1397/11/3 بگواهى 
دفترخانه 256 تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت جابه جايى مفقود گرديده است 
و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى 
شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تســليم 

خواهد شد. م الف/5823
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخه 97/11/16 بنام ســيد فتاح موسوى مهر كه 
تاريخ فوت 1373/11/22 صحيح است كه اشتباه 1386/7/1 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح 

ميگردد.
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن- رضا لويى

نشر آگهى حصر وراثت
خانم ليال ياســين زاده وكيل ثبتى وراث فرزند حسين داراى شماره شناسنامه 3185 به شرح 
كالســه 957/2/97 از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حميــده دريــس فرزنــد عبيد بــه شــماره شناســنامه 5623 در تاريــخ 1396/2/30 در اقامتگاه 
(اهواز) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- صبيح غالى پور طرفى ش ش 
1750790491 همسر متوفى 2- عبدالزهرا غالى پور طرفى ش ش 1750857375 پسر متوفى 
3- عبداالمير غالى پور طرفى ش ش 1754773265 پســر متوفى 4- مصريه غالى پور طرفى ش 
ش 1754791891 دختر متوفى 5- بســنه غالى پور طرفى ش ش 1754811140 دختر متوفى 
6- هادى غالى پور طرفى ش ش 1754835597 پسر متوفى 7- عبدالنبى رضايى شريف ش ش 
1754759378 پســر متوفى 8-  ناديا عالى پور طرفى ش ش 2432526511 دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003823-97/10/26  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  تصرفات ســيد امجد گلزار تكليمى فرزند آقامير در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به 
مساحت 29/65 مترمربع به شماره پالك 1452 مجزى از پالك 4 واقع در تكليم سنگ اصلى 4 بخش 
20 گيالن 2- ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 52/25 مترمربع به شماره پالك 1453 مجزى 
از پــالك 4 واقع در تكليم ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن بــه ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- 
روبروى آژانس ســينا   محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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       586

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر اراى شــماره 139760318004003946 -97/10/30 ، 
 ، 1397/10/30-139760318004003942 ، 1397/10/30-139760318004003940
139760318004003944-1397/10/30 و 1397/10/30-139760318004003938   
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  : تصرفات اقاى محمد حسين كالنترى فرزند حسين نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ و خانم ها عاتقه ، زهرا، شــريفه و فاطمه كالنترى فرزندان حسين هر كدام نسبت به 
يك دانگ مشــاع از ششــدانگ در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق بــه پالك 1686 به 
مســاحت 31/94 مترمربع به شــماره پالك فرعى 2029 مجزى از 354 واقع در كلورز سنگ اصلى 
19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- كلورز  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشــار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ 
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فقدان سند مالكيت
خانم مرضيه نوروزى باســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه شماره 
8 رســيده مدعى ميباشــد كه ســند مالكيت ششــدانگ پالك 1/11542 واقع در بخش دو بشــماره دفتر 
الكترونيكى 139720329010002272 بعلت مخدوش شدن سند و مالك درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد تبصره 5 ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت باين اداره تســليم و رسيد دريافت 
نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض 
اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپى 

سند 832608 الف 96
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003852-97/10/27  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حميده حســن پور جوبنى فرزند عشــقعلى  در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/49 مترمربع 
به شــماره پالك فرعى 1875 مجزى از 8 واقع در ويايه ســنگ اصلى 3 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در 
رودبار- خليل آباد جنب بانك ثامن االئمه  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد 

شد تاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/23 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر آراى شماره 139760318004003920-97/10/29  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حسين ساالرى جوبنى فرزند پرويز در : 1- ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 39/20  مترمربع به شماره 
پالك فرعى 2026 مجزى از 382 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم 
اباد – كلورز -  جنب اتش نشانى مشاور امالك معافى است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد 
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فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 2651/52- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 257 صفحه 235 
ذيل شماره ثبت 35451 به نام حميدرضا تيمورى صادر و تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ 
فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت اسباب كشى نموده است لذا برابر تبصره يك 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است 
مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد 
شد. شماره چاپى سند برگى 404800پ90 ميباشد. برابر سند رهنى 2749 مورخ 91/09/16 دفتر 32 

شاهرود در رهن بانك مسكن ميباشد. تاريخ انتشار 1397/11/23
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى  برابر آراى شــماره 97/10/27-139760318004003868  
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات بهمن آرمون كوشكى فرزند موسى  در : 1- پنج سهم مشاع از صد و 
چهارده سهم ششدانگ عرصه و اعيان خانه و محوطه به مساحت 1279/48 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 1737 واقع در كلورز ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- بلوار 
25 مترى امير المونين – كوچه شــهيد صادق فرزانه  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 

دوم:97/11/23 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002932-97/08/22  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتــى رودبــار  تصرفات محمد على گلبرگ تكليمى فرزند الماس در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و 
محوطه به مساحت 100/77 مترمربع به شماره پالك 1449 مجزى از 331 باقيمانده واقع در تكليم 
ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- خيابان شــهيد رجايى  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 صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003844-97/10/27  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار   تصرفات محمد محمدى پشــته فرزند خداداد در : 1- ششــدانگ يك قطعه عرصه و 
اعيان جهت الحاق به پالك مجاور به مساحت 46/31 مترمربع به شماره پالك فرعى 1052 مجزى از 
426 واقع در پشته سنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم آباد – پشته – خيابان 
امام – نبش كوچه شهيد بهروز قيامى  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 23 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 
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رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه رمضانى به شــماره شناسنامه 63974 به شــرح دادخواست به كالسه 216/97 
از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس ناصرى  
بشناسنامه 102 در تاريخ 72/10/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- احسان ناصرى فرزند عباس به ش ش 553 صادره از دماوند پسر 
متوفى 2- مجيد ناصرى فرزند عباس به ش ش 19 صادره از دماوند پسر متوفى 3- سعيد ناصرى 
فرزند عباس به ش ش 541 صادره از دماوند پسر متوفى 4- حميدرضا ناصرى فرزند عباس به ش 
ش 506 صادره از دماوند پســر متوفى 5- حســين ناصرى فرزند عباس به ش ش 615 صادره از 
دماوند پسر متوفى 6- فوزيه ناصرى فرزند عباس به ش ش 455 صادره از دماوند دختر متوفى 7- 
طاهره ناصرى فرزند عباس به ش ش 421 صادره از دماوند دختر متوفى 8- غضنفر ناصرى فرزند 
عباس به ش ش 15 صادره از دماوند پسر متوفى 9- محسن ناصرى فرزند عباس به ش ش 586 
صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5820
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى كريمى بشماره شناسنامه 9 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970705 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
ســكينه قديمى به شماره شناســنامه 495 در تاريخ 1394/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى جواد كريمى فرزند عيســى به ش ش 424 
صادره از دماوند همســر متوفى 2- آقاى محمد على كريمى فرزند جواد به ش ش 4708 صادره از 
دماوند پســر متوفى 3- آقاى مهدى كريمى فرزند جواد به ش ش 9 صادره از دماوند پســر متوفى 
4- خانم شــهناز كريمى فرزند جواد به ش ش 797 صادره از دماوند دختر متوفى 5- آقاى منوچهر 
كريمــى فرزند جواد به ش ش 3116 صادره از دماوند پســر متوفــى 6- آقاى هادى كريمى فرزند 
جواد به شناســنامه شــماره 334 صادره از دماوند پسر متوفى 7- آقاى صفر كريمى فرزند جواد به 
ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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/5825
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى دو سهم از نه سهم ششــدانگ به استثناء بهاى ثمن اعيان بمساحت كل 
1047/75 مترمربع بشــماره 36 فرعى از 105 اصلــى كه ذيل ثبت و صفحه 400 دفتر جلد 424 
داراى سند مالكيت چاپى بشماره 466601 بنام خانم سهيال حسن اصفهانى صادر و تسليم گرديده 
است. سپس آقاى سيد عليرضا طباطبائى طبق وكالتنامه 4718-1394/11/21 دفترخانه 224 كرج 
با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 50706-1397/11/3 بگواهى 
دفترخانه 256 تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت جابه جايى مفقود گرديده است 
و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى 
شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تســليم 

خواهد شد. م الف/5823
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخه 97/11/16 بنام ســيد فتاح موسوى مهر كه 
تاريخ فوت 1373/11/22 صحيح است كه اشتباه 1386/7/1 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح 

ميگردد.
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن- رضا لويى

نشر آگهى حصر وراثت
خانم ليال ياســين زاده وكيل ثبتى وراث فرزند حسين داراى شماره شناسنامه 3185 به شرح 
كالســه 957/2/97 از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حميــده دريــس فرزنــد عبيد بــه شــماره شناســنامه 5623 در تاريــخ 1396/2/30 در اقامتگاه 
(اهواز) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- صبيح غالى پور طرفى ش ش 
1750790491 همسر متوفى 2- عبدالزهرا غالى پور طرفى ش ش 1750857375 پسر متوفى 
3- عبداالمير غالى پور طرفى ش ش 1754773265 پســر متوفى 4- مصريه غالى پور طرفى ش 
ش 1754791891 دختر متوفى 5- بســنه غالى پور طرفى ش ش 1754811140 دختر متوفى 
6- هادى غالى پور طرفى ش ش 1754835597 پسر متوفى 7- عبدالنبى رضايى شريف ش ش 
1754759378 پســر متوفى 8-  ناديا عالى پور طرفى ش ش 2432526511 دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003823-97/10/26  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  تصرفات ســيد امجد گلزار تكليمى فرزند آقامير در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به 
مساحت 29/65 مترمربع به شماره پالك 1452 مجزى از پالك 4 واقع در تكليم سنگ اصلى 4 بخش 
20 گيالن 2- ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 52/25 مترمربع به شماره پالك 1453 مجزى 
از پــالك 4 واقع در تكليم ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن بــه ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- 
روبروى آژانس ســينا   محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر اراى شــماره 139760318004003946 -97/10/30 ، 
 ، 1397/10/30-139760318004003942 ، 1397/10/30-139760318004003940
139760318004003944-1397/10/30 و 1397/10/30-139760318004003938   
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  : تصرفات اقاى محمد حسين كالنترى فرزند حسين نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ و خانم ها عاتقه ، زهرا، شــريفه و فاطمه كالنترى فرزندان حسين هر كدام نسبت به 
يك دانگ مشــاع از ششــدانگ در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق بــه پالك 1686 به 
مســاحت 31/94 مترمربع به شــماره پالك فرعى 2029 مجزى از 354 واقع در كلورز سنگ اصلى 
19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- كلورز  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشــار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ 
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فقدان سند مالكيت
خانم مرضيه نوروزى باســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه شماره 
8 رســيده مدعى ميباشــد كه ســند مالكيت ششــدانگ پالك 1/11542 واقع در بخش دو بشــماره دفتر 
الكترونيكى 139720329010002272 بعلت مخدوش شدن سند و مالك درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد تبصره 5 ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت باين اداره تســليم و رسيد دريافت 
نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض 
اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپى 

سند 832608 الف 96
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003852-97/10/27  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حميده حســن پور جوبنى فرزند عشــقعلى  در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/49 مترمربع 
به شــماره پالك فرعى 1875 مجزى از 8 واقع در ويايه ســنگ اصلى 3 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در 
رودبار- خليل آباد جنب بانك ثامن االئمه  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر آراى شماره 139760318004003920-97/10/29  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حسين ساالرى جوبنى فرزند پرويز در : 1- ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 39/20  مترمربع به شماره 
پالك فرعى 2026 مجزى از 382 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم 
اباد – كلورز -  جنب اتش نشانى مشاور امالك معافى است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد 
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فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 2651/52- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 257 صفحه 235 
ذيل شماره ثبت 35451 به نام حميدرضا تيمورى صادر و تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ 
فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت اسباب كشى نموده است لذا برابر تبصره يك 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است 
مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد 
شد. شماره چاپى سند برگى 404800پ90 ميباشد. برابر سند رهنى 2749 مورخ 91/09/16 دفتر 32 

شاهرود در رهن بانك مسكن ميباشد. تاريخ انتشار 1397/11/23
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى  برابر آراى شــماره 97/10/27-139760318004003868  
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات بهمن آرمون كوشكى فرزند موسى  در : 1- پنج سهم مشاع از صد و 
چهارده سهم ششدانگ عرصه و اعيان خانه و محوطه به مساحت 1279/48 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 1737 واقع در كلورز ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- بلوار 
25 مترى امير المونين – كوچه شــهيد صادق فرزانه  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002932-97/08/22  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتــى رودبــار  تصرفات محمد على گلبرگ تكليمى فرزند الماس در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و 
محوطه به مساحت 100/77 مترمربع به شماره پالك 1449 مجزى از 331 باقيمانده واقع در تكليم 
ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- خيابان شــهيد رجايى  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 صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ 

انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/23 
       578

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003844-97/10/27  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار   تصرفات محمد محمدى پشــته فرزند خداداد در : 1- ششــدانگ يك قطعه عرصه و 
اعيان جهت الحاق به پالك مجاور به مساحت 46/31 مترمربع به شماره پالك فرعى 1052 مجزى از 
426 واقع در پشته سنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم آباد – پشته – خيابان 
امام – نبش كوچه شهيد بهروز قيامى  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 23 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 

دوم:97/12/08 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

حضور گسترده ملت ایران در جشن 40سالگی انقالب در قاب رسانه های خارجی 

ایران  قصد تسلیم شدن 
در برابر فشارهای آمریکا را ندارد


