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چرخش دیدگاه وزارت خارجه درباره 
آمریکا را باید به فال نیک گرفت

یک کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: چرخش 
دی��دگاه وزارت خارجه را باید به فال نیک گرفت؛ چرا 
که باالخره متوجه ش��دند آمریکا، آمریکا اس��ت و این 

دولت و آن دولت ندارد. 
میرقاس��م مومن��ی در مورد اظهارات س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه که به بدعهدی دول��ت اوباما در 
قب��ال برجام اذع��ان کرده ب��ود گفت: اگ��ر برخی از 
دوس��تان احیانا چرخش��ی داش��تند در مواضع خود، 
خوب اس��ت و این را باید ب��ه فال نیک گرفت چرا که 
متوجه ش��دند آمریکا، آمریکا است و این دولت و آن 

دولت ندارد. 
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سیاست 
اصولی آمریکا چه دموک��رات و چه جمهوری خواه در 
قب��ال ای��ران تفاوتی نمی کن��د، گفت: آنها ه��ر دو با 
ماهیت جمهوری اسالمی ایران مشکل دارند و تفاوتی 
که دارند در شیوه برخورد آنها است. جمهوری خواهان 
با رویکرد سخت و دموکرات ها با رویکرد نرم، سیاست 

های خصمانه خود را علیه ایران اجرایی می کنند.
وی ادام��ه داد: ب��ه همین دلیل اس��ت که هر دو 
نسبت به انجام تعهدات خود در قبال برجام بدعهدی 
کردن��د، هرچند که می توان در نوع برخورد و ش��یوه 
بدعهدی این دو جریان تفاوت هایی را قائل ش��د. در 
نهای��ت امر ه��ر دو جریان آمریکا، ب��ه دنبال تضعیف 
حداکثری جمهوری اس��المی ایران هس��تند و این را 

مسئوالن ما هم می دانند.
وی  با بیان اینکه در خصوص مس��ائل کالن ملی، 
ای��ن دو حزب علیرغم اختالفاتی که باهم دارند متفق 
القول هستند، گفت: به طور مثال هر دو حزب همواره 

از رژیم صهیونیستی حمایت کردند.  مهر

دیدگاه

با رهبری ترامپ، مقابل ایران مقاومت می کنیم
معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعای بی اساس خود علیه ایران مبنی 
بر یهودی س��تیزی و برپا کردن هولوکاس��تی دیگر را با تاکید بر مقابله آمریکا با 

ایران مطرح کرد.
مایک پنس در یک کنفرانس سیاس��ی س��االنه در ایالت مریلند به نام اقدام 

سیاسی محافظه کارانه با بیان این که یهودی ستیزی باید در سطح جهانی محکوم 
ش��ود، مدعی ش��د که ایران به دنبال همان اهداف نس��ل کشی اس��ت که نازی های 

آلمان بودند. وی بر این ادعای ضد ایرانی خود افزود: »حکومت ایران به طور آش��کار از 
هولوکاس��تی دیگر حمایت می کند و به دنبال وس��یله ای برای دستیابی به آن است، اما 
من به ش��ما اطمینان می دهم که با رهبری رئی��س جمهور دونالد ترامپ، قوی خواهیم 
بود و در مقابل ایران مقاومت خواهیم کرد؛ به شما قول می دهم که با این رئیس جمهور، 

آمریکا هیچ گاه اجازه دستیابی به سالح هسته ای را به ایران نخواهد داد.  فارس 

معادله
واکنش ایران به اقدام دولت انگلیس علیه حزب اهلل لبنان 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت انگلیس علیه حزب اهلل لبنان 
را به ش��دت محکوم کرد و گفت: این اقدام اش��تباه تاثیری بر عزم، اراده و ایمان 
حزب اهلل و حامیان آن در ادامه راه مبارزه با تروریس��م و صهیونیس��م در منطقه 

نخواهد داشت.
بهرام قاسمی با محکومیت شدید اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب اهلل 

لبنان در لیست تروریس��تی، گفت: اقدام دولت انگلیس در حالی صورت می گیرد که 
حزب اهلل در لبنان دارای پایگاه اجتماعی و مردمی بسیار گسترده ای است و همانند سایر 
احزاب این کش��ور، با ش��رکت در انتخابات و فعالیت های رسمی و قانونی کشور لبنان، از 

جمله انتخابات شهرداری ها و اتحادیه های شغلی و حرفه ای حضور فعال و سازنده دارد.
وی همچنین با ابراز تأسف از اظهارات وزیر خارجه اماراتاقدامات اماراتی ها در طرح 
مسائل کذب در نشست های این سازمان را مصداق سوءاستفاده توصیف کرد.  ایرنا 

سخنگو
هیچ جایی برای چانه زنی برای روابط ما با ایران وجود ندارد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اینکه سخن گفتن در رابطه 
با وجود اختالف میان ایران و س��وریه از یک طرف و روس��یه از طرف دیگر تنها 
در حد رس��انه ای اس��ت، افزود:منافع ما ایجاب می کند که روابط خوبی با تهران 

و مسکو داشته باشیم.
بش��ار الجعفری افزود: ایران هم پیمان ما اس��ت و هیچ جایی برای چانه زنی 

درم��ورد روابط ما با ای��ران وجود ندارد. منافع ما ایجاب می کن��د که روابط خوبی با 
تهران و مس��کو داشته باش��یم. نماینده دائم سوریه در س��ازمان ملل در ادامه در رابطه 
با کنفرانس ورش��و گفت که هدف اول این کنفرانس ایران نبود و پیش کش��یدن بحث 
ایران با هدف پوش��ش هدف حقیق��ی این کنفرانس یعنی عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی بود. گفتنی اس��ت، آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به دنبال حذف ایران از 

معادالت سوریه هستند. باشگاه خبرنگاران 
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العهد:
 سفر اسد به تهران، امید های نتانیاهو را نقش بر آب کرد

س��فر  نوش��ت  مطلب��ی  در  العه��د  اینترنت��ی  پای��گاه  رئیس جمهور س��وریه به ایران پیش از سفر نخست وزیر نظ�����رگاه
رژیم صهیونیستی به روسیه، نقشه های او درباره سوریه را به شکست کشاند.

پایگاه اینترنتی العهد لبنان در مقاله ای نوش��ت: س��فر بش��ار اسد، رئیس 
جمهور س��وریه، ب��ه تهران، فقط س��فر معمول��ی رئیس جمهور کش��وری به 
کشور دوس��ت نبود، بلکه پدیده ای سیاسی با پیام هایی مختلف و نشان دهنده 
گزینه هایی است که بسیاری سازمان های اطالعاتی منطقه و جهان آن را بررسی 

و ارزیابی می کنند. این سفر همچنین نشان دهنده بخشی از ویژگی های مرحله 
آینده اس��ت که محور مقاومت پ��س از پیروزی های خود، می تواند از جایگاهی 

قدرتمندتر با چالش های آن روبرو شود.
العهد نوش��ت: نخس��تین مخاطب این پیام ها و گزینه ها اسرائیل است که 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر آن، از سال ۲۰۱۵ و مداخله نظامی روسیه در 
س��وریه، برای یازدهمین بار به مسکو سفر کرد. ژنرال عاموس یادلین -رئیس 
مرکز پژوهش های امنیت ملی تل آویو- با پرده برداش��تن از این قضیه، گفت 
نتانیاهو »چند بار به روس��یه س��فر کرد؛ اما این نخس��تین سفر است که در 
فضای��ی ملتهب آغاز ش��د. وی در توضیح مقصود خ��ود گفت: »روس ها برای 

احیای اصول فعالیت راهبردی تالش خواهند کرد.  تسنیم

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند
رسمى حوزه ثبتى سارى

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضــوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى منطقه يك سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز 

و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده زين العابدين رسكت  

به مساحت 21900,78 متر مربع  واقع در قريه رسكت  پالك 22 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثــى محل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشــان  بــه مســاحت 2188,80 متــر مربــع  واقع در قريه خوشنشــان  پــالك 12اصلى 

بخش28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده سيد على لنگر  به 

مساحت 3619,16 متر مربع  واقع در قريه لنگر  پالك 2 اصلى بخش 20
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده رقيه خاتون ولويه 

عليا  به مساحت 1049,03 متر مربع  واقع در قريه ولويه عليا  پالك 17 اصلى بخش 20
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده شمس الدين كوات  

به مساحت 457,89 متر مربع  واقع در قريه كوات  پالك 22 اصلى بخش 20
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده پير مسلم ولويه  به 

مساحت 1045,80 متر مربع  واقع در قريه ولويه  پالك 17 اصلى بخش 20
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عالى و بالى كياسر  به 

مساحت 14356,50 متر مربع  واقع در قريه رسكت  پالك 9 اصلى بخش 21
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده محمد شاهكوه  به 

مساحت 6337 متر مربع  واقع در قريه شاهكوه  پالك 9 اصلى بخش 21
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده على اكبر ورنام   به 

مساحت 445,20 متر مربع  واقع در قريه ورنام  پالك 31 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عبد المطلب قاديكال  

به مساحت 1577,20 متر مربع  واقع در قريه قاديكال  پالك 37 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عباس ورنام سفلى  

به مساحت 988,15 متر مربع  واقع در قريه ورنام  پالك 31 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده ابراهيم خالخيل  به 

مساحت 5925,21 متر مربع  واقع در قريه خالخيل  پالك 39 اصلى بخش 22
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده اسماعيل جى جاد   به 

مساحت 1610,92 متر مربع  واقع در قريه جى جاد  پالك 8 اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 2559,02 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش محمود تالوك  

به مساحت 2416,06 متر مربع  واقع در قريه تالوك  پالك 38 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثــى محل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشان  به مساحت 31700 متر مربع  واقع در قريه خوشنشان  پالك 12 اصلى بخش 28

ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده محمد پركوه  به 
مساحت 62,15 متر مربع  واقع در قريه پركوه  پالك 36 اصلى بخش 28

ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابنــاى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده مير حبيب اهللا 
عســگرى وليك بن  به مســاحت 2013,69 متــر مربع  واقع در قريه وليــك بن  پالك 1 اصلى 

بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده عبداهللا پركوه  به 

مساحت 1497,40 متر مربع  واقع در قريه پركوه  پالك 36اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 582,22 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثــى محل بقعه متبركه  امامــزاده درويش محمد 
خوشنشــان   به مســاحت 195,04 متر مربع  واقع در قريه خوشنشــان  پالك 12 اصلى بخش 

28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 1999,08 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده درويش على سودكال  

به مساحت 488,09 متر مربع  واقع در قريه سودكال  پالك 5 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يك قطعه زميــن بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده يونس وزمال  به 

مساحت 1349,60 متر مربع  واقع در قريه وزمال  پالك 2 اصلى بخش 28
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثــى محل بقعه متبركه  امامزاده على شــلدره به 

مساحت 3930,17 متر مربع  واقع در قريه شلدره  پالك 31 اصلى بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده چهل دختر پاجى  به 

مساحت 6579,23 متر مربع  واقع در قريه پاجى  پالك 10 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده آقاســيد ابراهيم 
جمال الدين كال  به مســاحت 27,71 متر مربــع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى 

بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده مهدى سعيد آباد  به 

مساحت 4618,57 متر مربع  واقع در قريه سعيد آباد  پالك 60 اصلى بخش 29
ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامــزاده باقر كهنه ده  به 

مساحت  5232,30 متر مربع  واقع در قريه كهنه ده  پالك 31 اصلى بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده جمال جمال الدين كال  

به مساحت 94,43 متر مربع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى بخش 29
ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده سيد روح اهللا جمال 
الدين كال  به مساحت 3,82 متر مربع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى بخش 29

ششــدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركــه  امامزاده ابراهيم ميانا  به 
مساحت 467,78 متر مربع  واقع در قريه ميانا  پالك 10 اصلى بخش 29

ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده على اكبر جمال الدين 
كال  به مساحت 12,70 متر مربع  واقع در قريه جمال الدين كال  پالك 19 اصلى بخش 29

ششــدانگ  يــك قطعه زمين بابناى احداثــى محل بقعه متبركه  امامزاده علــى برارده  به 
مساحت 4039,99 متر مربع  واقع در قريه برارده پالك 13 اصلى بخش 29

ششدانگ  يك قطعه زمين بابناى احداثى محل بقعه متبركه  امامزاده باقر كهنه ده شلدره  
به مساحت 81462,17 متر مربع  واقع در قريه كهنه ده پالك 31 اصلى بخش 29

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى و مــاده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهــى در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ 
انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه 
مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى 
هيــات پس از تنظيــم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتــب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. ميم الف 

97/50/1760
ميم الف 6523/50/97

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/26

حسين روحانى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 3 سارى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 
منطقه2 سارى

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضــوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى منطقه 2 سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز 

و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :

امالك متقاضيان واقع در قرق پالك اصلى 31 بخش 2
 زعفر شــرف زاده  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين بهمراه ســاختمان به مســاحت 

171,05 متر مربع.
آقاى يعقوبعلى خليلى ازنى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمانبه 

مساحت 140,60 متر مربع.
آقاى على اصغر فضلى شوركائى و خانم فريده رستگار  هر يك  نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمانبه مساحت 335,40 متر مربع.
خانم صديقه  قربان پور   نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين خانه ســرا  به مســاحت 

99,20 متر مربع.
خانم حوريه كاظمى آقمشــهدى   نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 

ساختمان  به مساحت 165 متر مربع.
آقاى سيد مهدى مير شفعيى لنگرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل براتاقك 

مساحت 104,50 متر مربع.
آقاى سيد مهدى مير شفعيى لنگرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل براتاقك 

مساحت 103,80 متر مربع.
امالك متقاضيان واقع درپل گردن پالك اصلى 144 بخش 3

قســمتى از پالك 1488فرعى آقاى ســيد رمضان هاشمى  نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشتمل بر اتاقك جهت تجميع با پالك 151فرعيبه مساحت 71,80 متر مربع 

امالك متقاضيان واقع در نومل  پالك اصلى 2 بخش 4
 آقاى عباسعلى ابراهيمى نسبت به ششدانگ يك باب مغازه مساحت 16,85متر مربع

امالك متقاضيان واقع در آزادگله پالك اصلى 3 بخش 4
 آقاى محمد آهنگر دارابى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مســكونى با بنا مساحت 

82,75 متر مربع.
خانم نجمه منتظرى تجنكى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمانمساحت 

78 متر مربع.
 آقاى محمد محمدپور اســبوكالئى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 

مساحت 102,10 متر مربع.
خانم فاطمه عليزاده خردانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمانمساحت 

72,70 متر مربع.
امالك متقاضيان واقع در آبندانسر پالك اصلى 10 بخش 4

 آقاى سيد احمد رشيدائى آبندانسرى نسبت به ششدانگ يك  باب خانهمساحت 132,46 
متر مربع باكسر سهم وقف

امالك متقاضيان واقع در كاسگر محله پالك اصلى 2 بخش 5
 آقاى حســين خانعلى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مساحت 

474 متر مربع
امالك متقاضيان واقع درديمترون پالك اصلى 3 بخش 5

 قسمتى از پالك 39فرعى  آقاى حسين كاشى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين بهمراه 
ساختمان مساحت 476,77 متر مربعخريدارى مع الواسطه از سيامك مريخى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در فرح آباد پالك اصلى 23 بخش5
 آقاى نعمت اله معينى اياللى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين باساختمان احداثى (برابر 

نامه جهاد كاربرى تفريحى وتوريستى ) مساحت 218 متر مربع
امالك متقاضيان واقع در آبكسر پالك اصلى 3 بخش 6

 خانم سميه نوايى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى  مساحت 168 متر 
مربع باكسر سهم وقف

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى و مــاده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهــى در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات 
الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ 
انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه 
مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى 
هيــات پس از تنظيــم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتــب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.ميم الف 

5259/50/97

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27

ياسر ملكى-كفيل اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 سارى

فرماندارى دماوند در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات انجام پروژه احداث سازه مكانيكال 
مخزن 1000 مترمكعبى بتنى آب آشاميدنى سادات محله رودهن به شماره 200973053000010 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد در ضمن شماره مناقصه عمومى 
و  سازى  زير  گذارى  جدول  تعريض  عمرانى  پروژه  اجراى  خدمات   200973005300005
آسفالت و احداث رفوژ راه مواصالتى مشاء به شماره مناقصه 2097030053000006 اصالح 
گرديده است. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
به آدرس الكترونيكى دولت (ستاد)  از طريق درگاه سامانه تداركات   بازگشايى پاكت ها 
 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 را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/12/12 مى باشد.
تاريخ  چهارشنبه  روز   19/00 ساعت  سايت  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زمانى  مهلت 

1397/12/15
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 09/00 روز يكشنبه تاريخ 1397/12/26

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 09/01 روز يكشنبه تاريخ 1397/12/26
اسناد  در خصوص  بيشتر  اطالعات  دريافت  گزار جهت  مناقصه  تماس دستگاه  اطالعات 

مناقصه و ارائه پاكت ها
 76323278 تلفن  و  فرماندارى  ساختمان  مطهرى  خيابان  دماوند  شهر   آدرس 

و021-76325730
تماس: مركز  سامانه:  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 

021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

اصالحيه فراخوان مناقصه يك مرحله اى خدمات پيمانكارى 

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر قنبرى به نشانى آبسرد گاليول 2 ، مشخصات محكوم عليه: حسين 
متيــن رزم به نشــانى مجهول المكان  ،محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1458 مورخ 97/7/4 
دادگاه حــوزه يك شــعبه شــوراى حل اختــالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند 
وســيله نقليه خودروى پارس بشماره انتظامى 586ص52- ايران 78 و پرداخت مبلغ 505/000 
ريال خســارت دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/5873
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى ســيد مهدى كهنه فرزند سيد مراد به شــماره ملى 5210027430 به 
نشــانى شــاهرود شهرك پرديس كوچه ششم شــرقى خانه پدر (متن ســند ) و يا شاهرود شهرك 
پرديس كوچه ششم شرقى درب قرمز رنگ سوم منزل سيد مراد كهنه ابالغ مى گردد كه خانم كوثر 
شادكام به استناد سند نكاحيه 15755 مورخ 1396/02/08 جهت وصول يكصد قطعه سكه بهار 
آزادى به انضمام هزينه اجرايى عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشكيل پرونده 
اجرائى به كالسه 139704029115000729 (بايگانى9700806) اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تســليم مامور پســت گرديد كه برابر گزارش مامور ابالغ بعلت عدم قيد پالك و نقص آدرس ابالغ 
اجرائيه در آدرس متن ســند ميسر نشــد و برابر گزارش مامور ابالغ در تاريخ 97/11/25 جهت 
ابالغ اوراق اجراييه به آدرس اظهارى بســتانكار مراجعه كه به علت نقص آدرس و عدم شناســائى 
مخاطب ابالغ واقعى اجرائيه ميسور نگرديده لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى عمليات اجرايى 
ادامه خواهد يافت ضمنا برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه (تاريخ انتشار آگهى) نسبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام نمائيد از 

پرداخت نيمعشر اجرائى معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/12/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليهما: 1- رضا صالحى فرد 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى 4- محمد 
قيدر به نشــانى 1- كاشــان فين بزرگ جنب دبســتان اميركبير خ امامزاده هادى ، 2و3و4 مجهول 
المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فرزند حسين به نشانى كاشان فين بزرگ محله حاج نايب 
كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 896/97 تاريخ 97/9/17 حوزه يك شوراى حل 
اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(چــك شــماره 547194-97/4/15) بنحو تضامنــى و پرداخت مبلــغ 2/725/000 ريال بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م  الزامى  است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى 
در پرونده كالسه 113/442/96 ح اين حوزه محكوم عليه آقاى حسن نورى فخر محكوم است 
به پرداخت مبلغ – ريال معادل 6/500/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/427/500 ريال بابت 
هزينه دادرسى و (حق الوكاله وكيل) و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له و مبلغ 325/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد 
حال از آنجا كه حســب اعالم محكوم له مشــاراليه مجهول المكان مى باشــد اينك مراتب اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره 
اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 7و8و9و118و119 با تقاضاى 

محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/806
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 1040/2069
نظر به اينكه آقاى غالمحســن رزمى با تســليم دو برگ استشــهاد گواهى شده مدعى است كه 
ســند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1040/2069 واقع در شهر خورموج بخش 5 به شماره 
ســريال 459497 به شــماره ثبت 5755 دفتر 27 صفحه 161 به نام زالى عوضى صادر و ســپس 
به موجب خالصه معامله شــماره 53233-74/01/26 تنظيمى دفتر 2 بوشــهر به مشاراليه انتقال 
قطعى گرديده و به علت جابجايى مفقود گرديده است و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده است 
مراتب طى بخشنامه ى مورخ 1396/03/30 به كليه دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ گرديد 
لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم دارد در غير اين صورت پس از 
ســپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد 
و ســند مالكيت قبلى به شماره ســريال 459497 از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/12/12- م الف/477
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / مرتضى سالمى فرزند باقر داراى شماره شناسنامه 1199 به شرح كالسه 1039/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه عباســى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 528 در تاريخ 97/8/27 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى ســالمى ش ش 1199 پسر متوفى 2- جعفر قلى 
ســالمى ش ش 594 پســر متوفى 3- مجيد سالمى ش ش 90 پسر متوفى 4- جواد سالمى ش ش 
871 پســر متوفى 5- شيرين سالمى ش ش 2269 دختر متوفى 6- اقدس سالمى ش ش 3720 
دختر متوفى 7- افسانه سالمى ش ش 3359 دختر متوفى 8- فتانه سالمى ش ش 13722 دختر 
متوفى 9- منيژه سالمى ش ش 61 دختر متوفى 10- مرجان سالمى ش ش 320 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

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/9 بنام آقاى پرويز و جهانگير و نسرين 

هاشمى شماره 23522 صحيح است كه اشتباه 53522 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد. 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر قنبرى به نشانى آبسرد گاليول 2 ، مشخصات محكوم عليه: حسين 
متيــن رزم به نشــانى مجهول المكان  ،محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1458 مورخ 97/7/4 
دادگاه حــوزه يك شــعبه شــوراى حل اختــالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند 
وســيله نقليه خودروى پارس بشماره انتظامى 586ص52- ايران 78 و پرداخت مبلغ 505/000 
ريال خســارت دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/5873
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى ســيد مهدى كهنه فرزند سيد مراد به شــماره ملى 5210027430 به 
نشــانى شــاهرود شهرك پرديس كوچه ششم شــرقى خانه پدر (متن ســند ) و يا شاهرود شهرك 
پرديس كوچه ششم شرقى درب قرمز رنگ سوم منزل سيد مراد كهنه ابالغ مى گردد كه خانم كوثر 
شادكام به استناد سند نكاحيه 15755 مورخ 1396/02/08 جهت وصول يكصد قطعه سكه بهار 
آزادى به انضمام هزينه اجرايى عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشكيل پرونده 
اجرائى به كالسه 139704029115000729 (بايگانى9700806) اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تســليم مامور پســت گرديد كه برابر گزارش مامور ابالغ بعلت عدم قيد پالك و نقص آدرس ابالغ 
اجرائيه در آدرس متن ســند ميسر نشــد و برابر گزارش مامور ابالغ در تاريخ 97/11/25 جهت 
ابالغ اوراق اجراييه به آدرس اظهارى بســتانكار مراجعه كه به علت نقص آدرس و عدم شناســائى 
مخاطب ابالغ واقعى اجرائيه ميسور نگرديده لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى عمليات اجرايى 
ادامه خواهد يافت ضمنا برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه (تاريخ انتشار آگهى) نسبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام نمائيد از 

پرداخت نيمعشر اجرائى معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/12/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليهما: 1- رضا صالحى فرد 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى 4- محمد 
قيدر به نشــانى 1- كاشــان فين بزرگ جنب دبســتان اميركبير خ امامزاده هادى ، 2و3و4 مجهول 
المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فرزند حسين به نشانى كاشان فين بزرگ محله حاج نايب 
كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 896/97 تاريخ 97/9/17 حوزه يك شوراى حل 
اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(چــك شــماره 547194-97/4/15) بنحو تضامنــى و پرداخت مبلــغ 2/725/000 ريال بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م  الزامى  است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى 
در پرونده كالسه 113/442/96 ح اين حوزه محكوم عليه آقاى حسن نورى فخر محكوم است 
به پرداخت مبلغ – ريال معادل 6/500/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/427/500 ريال بابت 
هزينه دادرسى و (حق الوكاله وكيل) و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له و مبلغ 325/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد 
حال از آنجا كه حســب اعالم محكوم له مشــاراليه مجهول المكان مى باشــد اينك مراتب اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره 
اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 7و8و9و118و119 با تقاضاى 

محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/806
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 1040/2069
نظر به اينكه آقاى غالمحســن رزمى با تســليم دو برگ استشــهاد گواهى شده مدعى است كه 
ســند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1040/2069 واقع در شهر خورموج بخش 5 به شماره 
ســريال 459497 به شــماره ثبت 5755 دفتر 27 صفحه 161 به نام زالى عوضى صادر و ســپس 
به موجب خالصه معامله شــماره 53233-74/01/26 تنظيمى دفتر 2 بوشــهر به مشاراليه انتقال 
قطعى گرديده و به علت جابجايى مفقود گرديده است و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده است 
مراتب طى بخشنامه ى مورخ 1396/03/30 به كليه دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ گرديد 
لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم دارد در غير اين صورت پس از 
ســپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد 
و ســند مالكيت قبلى به شماره ســريال 459497 از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/12/12- م الف/477
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / مرتضى سالمى فرزند باقر داراى شماره شناسنامه 1199 به شرح كالسه 1039/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه عباســى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 528 در تاريخ 97/8/27 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى ســالمى ش ش 1199 پسر متوفى 2- جعفر قلى 
ســالمى ش ش 594 پســر متوفى 3- مجيد سالمى ش ش 90 پسر متوفى 4- جواد سالمى ش ش 
871 پســر متوفى 5- شيرين سالمى ش ش 2269 دختر متوفى 6- اقدس سالمى ش ش 3720 
دختر متوفى 7- افسانه سالمى ش ش 3359 دختر متوفى 8- فتانه سالمى ش ش 13722 دختر 
متوفى 9- منيژه سالمى ش ش 61 دختر متوفى 10- مرجان سالمى ش ش 320 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

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/9 بنام آقاى پرويز و جهانگير و نسرين 

هاشمى شماره 23522 صحيح است كه اشتباه 53522 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد. 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر قنبرى به نشانى آبسرد گاليول 2 ، مشخصات محكوم عليه: حسين 
متيــن رزم به نشــانى مجهول المكان  ،محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1458 مورخ 97/7/4 
دادگاه حــوزه يك شــعبه شــوراى حل اختــالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند 
وســيله نقليه خودروى پارس بشماره انتظامى 586ص52- ايران 78 و پرداخت مبلغ 505/000 
ريال خســارت دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/5873
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى ســيد مهدى كهنه فرزند سيد مراد به شــماره ملى 5210027430 به 
نشــانى شــاهرود شهرك پرديس كوچه ششم شــرقى خانه پدر (متن ســند ) و يا شاهرود شهرك 
پرديس كوچه ششم شرقى درب قرمز رنگ سوم منزل سيد مراد كهنه ابالغ مى گردد كه خانم كوثر 
شادكام به استناد سند نكاحيه 15755 مورخ 1396/02/08 جهت وصول يكصد قطعه سكه بهار 
آزادى به انضمام هزينه اجرايى عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشكيل پرونده 
اجرائى به كالسه 139704029115000729 (بايگانى9700806) اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تســليم مامور پســت گرديد كه برابر گزارش مامور ابالغ بعلت عدم قيد پالك و نقص آدرس ابالغ 
اجرائيه در آدرس متن ســند ميسر نشــد و برابر گزارش مامور ابالغ در تاريخ 97/11/25 جهت 
ابالغ اوراق اجراييه به آدرس اظهارى بســتانكار مراجعه كه به علت نقص آدرس و عدم شناســائى 
مخاطب ابالغ واقعى اجرائيه ميسور نگرديده لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى عمليات اجرايى 
ادامه خواهد يافت ضمنا برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه (تاريخ انتشار آگهى) نسبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام نمائيد از 

پرداخت نيمعشر اجرائى معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/12/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليهما: 1- رضا صالحى فرد 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى 4- محمد 
قيدر به نشــانى 1- كاشــان فين بزرگ جنب دبســتان اميركبير خ امامزاده هادى ، 2و3و4 مجهول 
المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فرزند حسين به نشانى كاشان فين بزرگ محله حاج نايب 
كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 896/97 تاريخ 97/9/17 حوزه يك شوراى حل 
اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(چــك شــماره 547194-97/4/15) بنحو تضامنــى و پرداخت مبلــغ 2/725/000 ريال بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م  الزامى  است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى 
در پرونده كالسه 113/442/96 ح اين حوزه محكوم عليه آقاى حسن نورى فخر محكوم است 
به پرداخت مبلغ – ريال معادل 6/500/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/427/500 ريال بابت 
هزينه دادرسى و (حق الوكاله وكيل) و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له و مبلغ 325/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد 
حال از آنجا كه حســب اعالم محكوم له مشــاراليه مجهول المكان مى باشــد اينك مراتب اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره 
اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 7و8و9و118و119 با تقاضاى 

محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/806
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 1040/2069
نظر به اينكه آقاى غالمحســن رزمى با تســليم دو برگ استشــهاد گواهى شده مدعى است كه 
ســند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1040/2069 واقع در شهر خورموج بخش 5 به شماره 
ســريال 459497 به شــماره ثبت 5755 دفتر 27 صفحه 161 به نام زالى عوضى صادر و ســپس 
به موجب خالصه معامله شــماره 53233-74/01/26 تنظيمى دفتر 2 بوشــهر به مشاراليه انتقال 
قطعى گرديده و به علت جابجايى مفقود گرديده است و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده است 
مراتب طى بخشنامه ى مورخ 1396/03/30 به كليه دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ گرديد 
لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم دارد در غير اين صورت پس از 
ســپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد 
و ســند مالكيت قبلى به شماره ســريال 459497 از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/12/12- م الف/477
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / مرتضى سالمى فرزند باقر داراى شماره شناسنامه 1199 به شرح كالسه 1039/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه عباســى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 528 در تاريخ 97/8/27 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى ســالمى ش ش 1199 پسر متوفى 2- جعفر قلى 
ســالمى ش ش 594 پســر متوفى 3- مجيد سالمى ش ش 90 پسر متوفى 4- جواد سالمى ش ش 
871 پســر متوفى 5- شيرين سالمى ش ش 2269 دختر متوفى 6- اقدس سالمى ش ش 3720 
دختر متوفى 7- افسانه سالمى ش ش 3359 دختر متوفى 8- فتانه سالمى ش ش 13722 دختر 
متوفى 9- منيژه سالمى ش ش 61 دختر متوفى 10- مرجان سالمى ش ش 320 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

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/9 بنام آقاى پرويز و جهانگير و نسرين 

هاشمى شماره 23522 صحيح است كه اشتباه 53522 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد. 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر قنبرى به نشانى آبسرد گاليول 2 ، مشخصات محكوم عليه: حسين 
متيــن رزم به نشــانى مجهول المكان  ،محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1458 مورخ 97/7/4 
دادگاه حــوزه يك شــعبه شــوراى حل اختــالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند 
وســيله نقليه خودروى پارس بشماره انتظامى 586ص52- ايران 78 و پرداخت مبلغ 505/000 
ريال خســارت دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/5873
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى ســيد مهدى كهنه فرزند سيد مراد به شــماره ملى 5210027430 به 
نشــانى شــاهرود شهرك پرديس كوچه ششم شــرقى خانه پدر (متن ســند ) و يا شاهرود شهرك 
پرديس كوچه ششم شرقى درب قرمز رنگ سوم منزل سيد مراد كهنه ابالغ مى گردد كه خانم كوثر 
شادكام به استناد سند نكاحيه 15755 مورخ 1396/02/08 جهت وصول يكصد قطعه سكه بهار 
آزادى به انضمام هزينه اجرايى عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشكيل پرونده 
اجرائى به كالسه 139704029115000729 (بايگانى9700806) اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تســليم مامور پســت گرديد كه برابر گزارش مامور ابالغ بعلت عدم قيد پالك و نقص آدرس ابالغ 
اجرائيه در آدرس متن ســند ميسر نشــد و برابر گزارش مامور ابالغ در تاريخ 97/11/25 جهت 
ابالغ اوراق اجراييه به آدرس اظهارى بســتانكار مراجعه كه به علت نقص آدرس و عدم شناســائى 
مخاطب ابالغ واقعى اجرائيه ميسور نگرديده لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى عمليات اجرايى 
ادامه خواهد يافت ضمنا برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه (تاريخ انتشار آگهى) نسبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام نمائيد از 

پرداخت نيمعشر اجرائى معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/12/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليهما: 1- رضا صالحى فرد 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى 4- محمد 
قيدر به نشــانى 1- كاشــان فين بزرگ جنب دبســتان اميركبير خ امامزاده هادى ، 2و3و4 مجهول 
المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فرزند حسين به نشانى كاشان فين بزرگ محله حاج نايب 
كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 896/97 تاريخ 97/9/17 حوزه يك شوراى حل 
اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(چــك شــماره 547194-97/4/15) بنحو تضامنــى و پرداخت مبلــغ 2/725/000 ريال بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م  الزامى  است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى 
در پرونده كالسه 113/442/96 ح اين حوزه محكوم عليه آقاى حسن نورى فخر محكوم است 
به پرداخت مبلغ – ريال معادل 6/500/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/427/500 ريال بابت 
هزينه دادرسى و (حق الوكاله وكيل) و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له و مبلغ 325/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد 
حال از آنجا كه حســب اعالم محكوم له مشــاراليه مجهول المكان مى باشــد اينك مراتب اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره 
اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 7و8و9و118و119 با تقاضاى 

محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/806
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 1040/2069
نظر به اينكه آقاى غالمحســن رزمى با تســليم دو برگ استشــهاد گواهى شده مدعى است كه 
ســند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1040/2069 واقع در شهر خورموج بخش 5 به شماره 
ســريال 459497 به شــماره ثبت 5755 دفتر 27 صفحه 161 به نام زالى عوضى صادر و ســپس 
به موجب خالصه معامله شــماره 53233-74/01/26 تنظيمى دفتر 2 بوشــهر به مشاراليه انتقال 
قطعى گرديده و به علت جابجايى مفقود گرديده است و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده است 
مراتب طى بخشنامه ى مورخ 1396/03/30 به كليه دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ گرديد 
لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم دارد در غير اين صورت پس از 
ســپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد 
و ســند مالكيت قبلى به شماره ســريال 459497 از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/12/12- م الف/477
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / مرتضى سالمى فرزند باقر داراى شماره شناسنامه 1199 به شرح كالسه 1039/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه عباســى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 528 در تاريخ 97/8/27 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى ســالمى ش ش 1199 پسر متوفى 2- جعفر قلى 
ســالمى ش ش 594 پســر متوفى 3- مجيد سالمى ش ش 90 پسر متوفى 4- جواد سالمى ش ش 
871 پســر متوفى 5- شيرين سالمى ش ش 2269 دختر متوفى 6- اقدس سالمى ش ش 3720 
دختر متوفى 7- افسانه سالمى ش ش 3359 دختر متوفى 8- فتانه سالمى ش ش 13722 دختر 
متوفى 9- منيژه سالمى ش ش 61 دختر متوفى 10- مرجان سالمى ش ش 320 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

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/9 بنام آقاى پرويز و جهانگير و نسرين 

هاشمى شماره 23522 صحيح است كه اشتباه 53522 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد. 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر قنبرى به نشانى آبسرد گاليول 2 ، مشخصات محكوم عليه: حسين 
متيــن رزم به نشــانى مجهول المكان  ،محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1458 مورخ 97/7/4 
دادگاه حــوزه يك شــعبه شــوراى حل اختــالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند 
وســيله نقليه خودروى پارس بشماره انتظامى 586ص52- ايران 78 و پرداخت مبلغ 505/000 
ريال خســارت دادرســى در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 

بگذارد. م الف/5873
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
بدينوســيله به آقاى ســيد مهدى كهنه فرزند سيد مراد به شــماره ملى 5210027430 به 
نشــانى شــاهرود شهرك پرديس كوچه ششم شــرقى خانه پدر (متن ســند ) و يا شاهرود شهرك 
پرديس كوچه ششم شرقى درب قرمز رنگ سوم منزل سيد مراد كهنه ابالغ مى گردد كه خانم كوثر 
شادكام به استناد سند نكاحيه 15755 مورخ 1396/02/08 جهت وصول يكصد قطعه سكه بهار 
آزادى به انضمام هزينه اجرايى عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشكيل پرونده 
اجرائى به كالسه 139704029115000729 (بايگانى9700806) اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تســليم مامور پســت گرديد كه برابر گزارش مامور ابالغ بعلت عدم قيد پالك و نقص آدرس ابالغ 
اجرائيه در آدرس متن ســند ميسر نشــد و برابر گزارش مامور ابالغ در تاريخ 97/11/25 جهت 
ابالغ اوراق اجراييه به آدرس اظهارى بســتانكار مراجعه كه به علت نقص آدرس و عدم شناســائى 
مخاطب ابالغ واقعى اجرائيه ميسور نگرديده لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى عمليات اجرايى 
ادامه خواهد يافت ضمنا برابر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه ظرف مدت 20 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه (تاريخ انتشار آگهى) نسبت به پرداخت تمام بدهى خود اقدام نمائيد از 

پرداخت نيمعشر اجرائى معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/12/12
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليهما: 1- رضا صالحى فرد 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى 4- محمد 
قيدر به نشــانى 1- كاشــان فين بزرگ جنب دبســتان اميركبير خ امامزاده هادى ، 2و3و4 مجهول 
المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فرزند حسين به نشانى كاشان فين بزرگ محله حاج نايب 
كوچه شهيد حسن عباسى ، به موجب راى شماره 896/97 تاريخ 97/9/17 حوزه يك شوراى حل 
اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(چــك شــماره 547194-97/4/15) بنحو تضامنــى و پرداخت مبلــغ 2/725/000 ريال بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م  الزامى  است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ 
گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى 
در پرونده كالسه 113/442/96 ح اين حوزه محكوم عليه آقاى حسن نورى فخر محكوم است 
به پرداخت مبلغ – ريال معادل 6/500/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/427/500 ريال بابت 
هزينه دادرسى و (حق الوكاله وكيل) و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له و مبلغ 325/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد 
حال از آنجا كه حســب اعالم محكوم له مشــاراليه مجهول المكان مى باشــد اينك مراتب اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره 
اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 7و8و9و118و119 با تقاضاى 

محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/806
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 1040/2069
نظر به اينكه آقاى غالمحســن رزمى با تســليم دو برگ استشــهاد گواهى شده مدعى است كه 
ســند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1040/2069 واقع در شهر خورموج بخش 5 به شماره 
ســريال 459497 به شــماره ثبت 5755 دفتر 27 صفحه 161 به نام زالى عوضى صادر و ســپس 
به موجب خالصه معامله شــماره 53233-74/01/26 تنظيمى دفتر 2 بوشــهر به مشاراليه انتقال 
قطعى گرديده و به علت جابجايى مفقود گرديده است و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده است 
مراتب طى بخشنامه ى مورخ 1396/03/30 به كليه دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ گرديد 
لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم دارد در غير اين صورت پس از 
ســپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد 
و ســند مالكيت قبلى به شماره ســريال 459497 از درجه اعتبار ســاقط خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/12/12- م الف/477
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / مرتضى سالمى فرزند باقر داراى شماره شناسنامه 1199 به شرح كالسه 1039/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه عباســى 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 528 در تاريخ 97/8/27 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى ســالمى ش ش 1199 پسر متوفى 2- جعفر قلى 
ســالمى ش ش 594 پســر متوفى 3- مجيد سالمى ش ش 90 پسر متوفى 4- جواد سالمى ش ش 
871 پســر متوفى 5- شيرين سالمى ش ش 2269 دختر متوفى 6- اقدس سالمى ش ش 3720 
دختر متوفى 7- افسانه سالمى ش ش 3359 دختر متوفى 8- فتانه سالمى ش ش 13722 دختر 
متوفى 9- منيژه سالمى ش ش 61 دختر متوفى 10- مرجان سالمى ش ش 320 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

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/9 بنام آقاى پرويز و جهانگير و نسرين 

هاشمى شماره 23522 صحيح است كه اشتباه 53522 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد. 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

گروه دیپلماسی   دروغ پرون�����ده سیاس��ی  ناظ��ران 
پردازی های ضد ایرانی نخس��ت وزیر رژیم غاصب 
صهیونیستی را بعد سفرش به روسیه نوعی فرار به 
جلو برشمردند و معتقدند به زودی با اعالم مواضع 
رسمی دولت س��وریه تمام این دروغ ها برای افکار 

عمومی جهان افشا خواهدشد.
در حالی نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی پس 
از س��فر به مس��کو و دیدار با رئیس جمهور روسیه 
این سفر را مثبت ارزیابی و در ادعایی واهی و البته 
دروغین از توافق میان اسرائیل و مسکو برای بیرون 
راندن نیروهای ایرانی از سوریه خبر داده است که 
تاکنون مقامات روس��ی نه تنها این ادعای کذب را 
تایید نکرده اند بلکه روسیه در بیانیه ای مشترک با 
سوریه بر خروج کشورهایی که غیر قانونی در خاک 

سوریه حضور دارند تاکید کرده است.
ادعای دروغ نتانیاهو درحالی مطرح می شود که 
بارها روسیه ازمواضع تهران در قبال سوریه استقبال 
کرده اس��ت و از طرفی مقامات س��وری نیز بارها بر 
حمایت از جمهوری اس��المی ایران و نقش آفرینی 
تهران در پیروزی این کشور در مقابل تروریست های 
تکفیری- وهابی تاکید کردند. از س��وی دیگر سفر 
بش��ار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدار با 
مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله دیدار با رهبر 
عال��ی قدر انق��الب، خط بطالنی بر هم��ه ادعاهای 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.

ادعاهایی که فقط یک دروغ است
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 

مس��ائل سیاس��ت خارجی در مورد دستاورد سفر 
نخس��ت وزیررژیم غاصب صهیونیس��تی و ادعای 
دروغی��ن وی در برابر توافق با مس��کو برای خروج 
نیروهای ایرانی از خاک س��وریه به سیاس��ت روز 
گف��ت: با نگاهی به رون��د داخلی و منطقه ای رژیم 
صهیونیستی به واقعیت هایی پی می بریم که اطالع 
از آن در ش��رایط کنونی منطقه بسیار ضروری به 

نظر می رسد.
وی اف��زود:  در واق��ع وضعی��ت کنونی رژیم 
صهیونیستی پس از شکست مفتضحانه از مقاومت 
اس��المی در فلس��طین ش��کنندگی این رژیم را تا 
جایی رس��اند که وزیر جنگ ای��ن رژیم مجبور به 
اس��تعفا ش��د و کابینه این رژیم نیز به سراشیبی 
س��قوط و انحالل نزدیک ش��د؛ از این رو انتخابات 

زود هن��گام رژیم صهیونیس��تی رقم خ��ورد و به 
همین نس��بت نیز فعالیت های نخست وزیر جنگ 

طلب این رژیم بسیار گسترش یافته است. 
صدرالحسینی تصریح کرد: نتانیاهو حتی برای 
گرفتن عکس های یادگاری در محافل منطقه ای و 
بین المللی ش��رکت می کند که تا س��ال های قبل 
حاضر نبود حرفی از شرکت در این مجامع به میان 
آورد، این شخص در طول ایام گذشته مجبور شده 
است با همه توان رسانه ای حزب متبوع خود دست 
ب��ه دروغ پراکنی های��ی بزند که اکث��ر آنان پس از 
مدت کوتاهی توسط شخصیت ها و رسانه های بین 

المللی و منطقه ای و حتی ملی افشا شده است. 
این استاد دانش��گاه بیان داشت: از جمله این 
دروغ ه��ا حمالت دائم��ی ادعایی وی ب��ه مواضع 

جمهوری اس��المی ایران در خاک س��وریه اس��ت 
که هیچ یک از مراکز مس��تقل و یا ارتش س��وریه 
این حمالت دروغین رژیم صهیونیس��تی را قبول 
نمی کن��د؛ اخی��را نیز مج��دد س��ریال دروغ های 
نتانیاهو ش��روع به تولید دروغ ه��ای جدید نموده 
و خ��ارج از عرف دیپلماتیک ب��دون تایید مقامات 
سیاس��ی امنیتی کشور فدراتیو روسیه دروغ پرداز 
بزرگ که همان نتانیاهو است ابراز نموده روسیه و 
اسرائیل توافق نمودند ایران از سوریه خارج شود! 
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ن دروغ پردازی 
مضحک در شرایطی صورت می گیرد که هنوز چند 
روز بیش��تر از س��فر رئیس جمهور سوریه به ایران 
و دیدارش با مس��ئوالن عالی رتبه کشور از جمله 
رهب��ر معظم انق��الب و رئیس جمه��ور که رئیس 

شورای عالی امنیت ملی نیز است، نمی گذرد. 
این استاد دانشگاه اظهارداشت: همه به خوبی 
می دانن��د این س��فر تاریخی برای ترس��یم آینده 
مقاومت اسالمی در منطقه به چه میزان تاثیر گذار 
بوده اس��ت، این س��فر در حقیقت به منظور تایید 
طرح ه��ای آینده مقاومت اس��المی برای فعالیت و 
تعیین حدود و سقور اقدامات آینده مقاومت پیروز 

در منطقه و باالخص خاک سوریه بوده است. 
وی گف��ت: البت��ه در تجزی��ه و تحلیل دالیل 
دروغ پردازی های نتانیاهو همین بس که نشریات 
مخالف جریان سیاسی این شخص در سرزمین های 
اشغالی به صراحت شکست وی در انتخابات را پس 
از حضور آقای بش��ار اسد در ایران قطعی دانسته و 

وی را بازنده اصلی این سفر دانسته است. 
ب��ه ب��اور صدرالحس��ینی؛ در حقیق��ت دروغ 

پردازی های نتانیاهو پس از س��فر به روسیه نوعی 
ف��رار به جلو بوده و قطعا فق��ط به عنوان خالصی 
از فش��ار افکار عمومی در س��رزمین های اش��غالی 
فلس��طین را به دنبال خواهد داش��ت که البته آن 
هم قطعی نبوده و احتماال تا س��اعاتی دیگر دست 
وی برای ساکنان س��رزمین های اشغالی نیز مانند 
دروغ پردازی های گذشته باز خواهد شد و احتماال 
مواضع رس��می دولت س��وریه نیز افش��اگری های 

دیپلماتیک را انجام خواهد داد. 
وی گف��ت: در خص��وص واکاوی دروغ ه��ای 
نتانیاه��و همین بس که وی و همس��رش در طول 
یکسال گذشته چندین مرتبه به دلیل مختلف که 
مهمترین آن س��وء اس��تفاده های سیاسی و مالی 
بوده اس��ت، ب��ه دادگاه های رژیم صهیونیس��تی 
فرا خوانده ش��دند و به همی��ن دلیل حمایت های 
حزبی و مردمی در س��رزمین اشغالی از نتانیاهو به 

کمترین حد ممکن رسیده است.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد:  این 
عام��ل و عوام��ل دیگ��ری همچون ق��درت یابی 
غی��ر قابل تص��ور مقاومت اس��المی، حضور پنجاه 
هفتگی مردم با محوریت جوانان فلس��طینی به نام 
جنبش بازگش��ت، ضعف بی��ش از حد ارتش رژیم 
صهیونیس��تی و فرار نیروهای نظامی از این ارتش 
به هم��راه پایین آمدن روحی��ه و اعتماد به نفس 
س��ربازان ارتش این رژیم کاهش سطح درآمدهای 
مردم سرزمین اشغالی مهاجرت معکوس مردم این 
س��رزمین به نقاط مختلف دنیا و دالیل بی ش��مار 
دیگر باع��ث دروغ پردازی ها و بیان حرف های غیر 

واقعی از جانب نتانیاهو است.  

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: با پوتین بر سر خروج ایران از سوریه توافق کردیم!

دروغ های شاخ دار برای جبران شکست از محور مقاومت 


