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 آمریکا به دنبال تحریم های بیشتر
علیه ایران 
پایگاه المانیتور در گزارش��ی نوشت که افرادی در 
دولت »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا در مورد 

تحریم های بیشتر علیه ایران هشدار داده اند.
در این گزارش آمده اس��ت، بازرگانان آمریکایی و 
دیگر افرادی که روابط بازرگانی با ایران دارند، احتماال 
در نخستین س��الگرد خروج آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران شاهد این خواهند بود که  تحریم ها علیه این 
کش��ور تشدید خواهد شد.در جریان نشستی با عنوان 
تحریم ها در س��نا، مقامات آمریکای��ی تاکید کرده اند 
که تحریم ها علیه ای��ران ماهیتی راهبردی دارند و به 

منظور اهدافی خاص اعمال شده اند.
این اهداف طبق گفت��ه دیوید پیمان معاون وزیر 
ام��ور خارجه ب��رای مقابله با تهدید مال��ی و تحریم و 
برایان هوک مس��ئول می��ز ای��ران در وزارت خارجه 
آمریکا هنوز نیازمند تغییر ۱۸۰ درجه ای در راس��تای 
وضعیت منطقه ای و دفاعی ایران هس��تند. با این حال 
ه��وک گفت که فهرس��ت ۱۲ خواس��ته ای که مایک 
پامپئ��و وزیر امور خارجه آمریکا پارس��ال مطرح کرد، 
واقعی نیس��ت. چرا که ایران نشان داده است تا زمانی 
که واشنگتن به توافق هسته ای پایبند نیست، تمایلی 

ندارد که پای میز مذاکره باز گردد.  فارس

رایزنی ظریف با نماینده رئیس جمهور افغانستان 
وزیر خارجه کشورمان گفت: اعتقاد داریم که نظر 
نهایی در تمام امور را مردم افغانس��تان اعالم می کنند 
و ب��ه همین علت دولت افغانس��تان به عنوان نماینده 

مردم آن کشور تصمیم گیرنده است.
محم��د عم��ر داودزی نماین��ده رئی��س جمهور 
افغانس��تان در امور صلح با محمد جواد ظریف دیدار و 

گفت وگو کرد. مهر 

اخبار

 فشار واشنگتن برای قطع رابطه
 با ایران خالف قانون اساسی عراق است

تارنم��ای خب��ری تحلیل��ی 'لوب��الگ' در مطلبی 
نوشت: فشار واشنگتن بر عراق برای شرکت در جنگ 
اقتصادی علیه ایران، ناقض قانون اساس��ی این کشور 
است که در اصل به کمک واشنگتن نوشته شده و در 
آن بر رعایت اصول همبس��تگی از س��وی عراق تاکید 

شده است.
پل پیالر افسر بازنشس��ته سازمان سیا در مطلبی 
ب��ا عنوان 'دلیلی برای نگرانی روابط خوب ایران و عراق 
نیس��ت که در لوبالگ انتشار یافته، تصریح کرده است: 
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در دیدار این هفته 
از ع��راق، چندین موافقتنامه دو جانبه در مورد تجارت 
و حم��ل و نقل به ارمغان آورد. البت��ه چنین رویدادی 
سبب ناخشنودی دولت دونالد ترامپ و دیگران شده که 
معتقدند تنها کار مفیدی که برای ایران می توانند انجام 
دهند، ان��زوا و به زانو انداختن آن اس��ت. واقعیت های 
تاریخ��ی و جغرافیایی عراق و ایران را به س��وی روابط 
دوس��تانه سوق داده است و این برای دو کشور منطقی 

است و آمریکا نباید از این امر ناخشنود شود. 
تجربه دیگر میان دو کش��ور جنگ ویرانگر ایران 
و ع��راق بود که صدام حس��ین دیکتاتور عراق آغازگر 
آن بود. این جنگ صدها هزار کش��ته برجای گذاشت. 
برای رهبران ایران، درس ماندگار این جنگ نیاز مبرم 
به رژیمی در بغداد بود که روابط خوبی با ایران داشته 
باش��د. عراق هم که در نتیجه این جنگ آس��یب های 
بسیاری متحمل ش��ده بود، آموخت که داشتن روابط 

پایدار با ایران در راستای منافعش است. 
حاال تالش دولت ترامپ برای انگیزه دادن به سایر 
کشورهای دنیا برای تنبیه و طرد ایران با این واقعیت 

های جغرافیایی و تاریخی مواجه است. 
عراقی ها از جریان های مختلف سیاس��ی ش��اهد 
فشار ایاالت متحده برای کنار گذاشتن هرگونه رابطه 

با تهران هستند. 
ترامپ حتی ماه گذش��ته به روشنی اعالم کرد که 
می خواهد پایگاه نظامی آمریکا در عراق را حفظ کند، 
زیرا از این راه می تواند بر فعالیت های ایران که به زعم 

وی یک مشکل واقعی است، نظارت داشته باشد. 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق، با اش��اره 
به آس��یبی که عراق از تحریم های ای��االت متحده بر 
کش��ورش در دوران صدام حسین می گوید: عراق جزء 
رژیم تحریم علیه ایران و هیچ شخصی قرار نمی گیرد.  
با این حال عراق و ایران همچنان اختالف ها و تفاوت 
ه��ای خ��ود را دارند، ام��ا عراقی ها آگاه هس��تند که 
مهمترین کاری که ایران در س��ال های اخیر در عراق 
انج��ام داده، کم��ک به عراق برای آزاد س��ازی بخش 

بزرگی ازغرب از چنگ داعش بوده است. 
ایران مهمترین منبع کمک خارجی در شکس��ت 
داعش است. آگاهی از این کمک احتماال یکی ازدالیل 
اس��تقبال گس��ترده از روحانی از س��وی بخش های 

مختلف عراق است.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

انتظار داریم بغداد به تحریم های ایران پایبند باشد
رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه عربی 
زبان وابسته به دولت آمریکا سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق را بدون دستاورد 

خواند و از دولت بغداد نیز خواست تحریم های آمریکا علیه ایران را رعایت کند.
بریان هوک، با توجه س��فر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان به بغداد 

گفت: ما می دانیم که سیاس��ت خارجه ایران به حاکمیت و اس��تقالل کشورهای 
دیگر احترام نمی گذارد، ایران از سال ۱۹۷۹) پیروزی انقالب اسالمی ایران( به دنبال 

خرابی در کشورهای دیگر و تغییر هویت ملی آنها به هویت دینی بوده است. این مساله 
باعث به وجود آمدن بی ثباتی و کشتار در خاورمیانه شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این سفر و توافق هایی که به دنبال داشت ایران 
توانس��ت پیشرفتی در دور زدن تحریم ها داشته باشد، گفت: خیر، به نظر من نتوانستند 

پیشرفتی حاصل کنند. باشگاه خبرنگاران جوان 

دیدگاه
ادعای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران 
وزیر خارجه آمریکا که معموال از هر فرصتی برای اتهام زنی و طرح ادعاهای 
ض��د ایرانی اس��تفاده می کن��د، در مصاحبه با ش��بکه فاکس نیوز درباره س��فر 
رئیس جمه��ور اخی��ر ایران به بغ��داد ادعا کرد که ایران درص��دد کنترل کردن 

عراق است. 
مای��ک پامپئو در این مصاحبه درباره س��فر آتی خود به منطقه غرب آس��یا 

گفت: من به کویت خواهم رفت. من به لبنان خواهم رفت و به اس��رائیل هم خواهم 
رفت و برای تک تک آنجاها ماموریت متفاوتی چیده ش��ده است اما کمک کردن به این 
کش��ورها برای تقویت تالش هایش��ان به منظور به عقب راندن جمهوری اسالمی ایران، 
موضوع مش��ترک این سفرها است.وی گفت: آمریکا حامی قدرتمند عراق بوده است. ما 
هنوز داریم برای شکس��ت داعش در کشورش��ان همکاری می کنیم. من همین چند روز 

قبل با نخست وزیر عراق صحبت کردم.  تسنیم 

درحاشیه 
ایران به طور کامل توافق هسته ای را اجرا می کند

س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه با اش��اره به ادامه تالش های آمریکا برای 
برهم زدن توافقنامه هسته ای تأکید کرد که اعضای کمیسیون مشترک برجام از 
تمامی امکانات خود برای مقابله با تحریم های واش��نگتن و ممانعت از شکس��ت 

طرح های مورد توافق استفاده خواهند کرد.
ماریا زاخ��ارووا اعالم کرد که ایران به طور پیگیران��ه تمامی تعهدات خود در 

چارچوب توافقنامه هس��ته ای، از جمله در زمینه فعالیت تأسیسات هسته ای در فردو 
و اراک را به طور کامل اجرا می کند و این مسئله به طور مرتب از سوی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته اس��ت، در حال��ی که آمریکا تالش می کند تا مانع از 

اجرای برنامه جامع اقدام مشترک شود.
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه افزود: بهان��ه نگرانی ها و اقدام��ات مخرب طرف 
آمریکایی در این جهت گیری است تا مانع از تحقق توافقنامه هسته ای شود. فارس 
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در ادامه سیاست های ضد ایرانی:
 هشدار دولت ترامپ به شرکت های خارجی

 درباره تجارت قانونی با ایران
ب��ه  نشس��تی  آمری��کا در  وزارت خارج��ه  مقام ه��ای  شرکت های آمریکایی و خارجی درباره تجارت قانونی با دوردســـت
ایران هش��دار داده  و گفته اند این نوع تجارت ها هم ممکن اس��ت با گسترش 

تحریم ها هدف قرار بگیرند.
مقام های دول��ت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به ش��رکت های 
آمریکایی و خارجی که در حال انجام تجارت قانونی با ایران هستند  هشدار 
داده ان��د تجارت ه��ای قانونی آنها با ایران ممکن اس��ت در نتیجه تحریم ها با 

محدودیت های بیشتری مواجه شود. 
به نوش��ته پایگاه المانیتور در نشس��تی با موضوع تحریم ها که چند روز 
پیش در س��اختمان وزارت خارجه آمریکا برگزار شد مقام های آمریکایی ادعا 
کردن��د تحریم ها علیه ایران راهبردی هس��تند و هدف از آنها دس��تیابی به 

»اهدافی مشخص و محدود« است.
»دیوید پیمن«، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا و برایان هوک، نماینده 
ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در این جلس��ه که روز چهارش��نبه 
برگزار ش��د گفتند هدف از تحریم ها چرخش ۱۸۰ درجه ای در سیاست های 
منطقه ای و دفاعی ایران است. در شرایطی که فهرست مطالبات ۱۲ ماده ای 
»مای��ک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا از ایران با انتقادهای بی س��ابقه هم در 
داخل آمریکا و از جانب متحدان این کشور رو به رو شده، برایان هوک مدعی 
ش��د که این فهرست غیرواقع بینانه نیس��ت. پیمن ادعا کرد تحریم هایی که 
آمریکا بعد از خروج از برجام علیه بخش مالی و نقتی ایران اعمال کرده تازه 
ابتدای راه هستند و تحریم های بیشتری در راهند. او گفت: »شرکت هایی که 
هنوز با ایران کار می کنند باید بدانند قواعد ممکن اس��ت تغییر کنند و این 

اتفاق ممکن است خیلی زود رخ دهد.  ایسنا 

دستیار ارشد وزیر خارجه ایران  ت یپلمـــا گف��ت: صراحتا اع��الم کرده ایم د
اگر گفت وگوها با 4 کش��ور اروپای��ی درباره یمن به 
نتیجه برس��د، گفت وگو در ارتباط با مسائل دیگر را 
نیز م��ورد توجه قرار خواهی��م داد و در مورد آن در 

سطح ملی تصمیم گیری می شود.
حس��ین جابری انصاری در خص��وص انتقادهای 
مطرح ش��ده در داخ��ل درباره فعالیت ه��ای منطقه 
ایران به ویژه در س��وریه و یمن ب��ا بیان اینکه برای 
کش��وری در اندازه ه��ا و ظرفیت های تاریخی و فعلی 
ایران، سیاس��ت خارجی فعال به ویژه ناظر به منطقه 
پیرام��ون خودش یک امر بدیهی و ضروری اس��ت و 
ی��ک انتخاب نیس��ت، ادامه داد:  اینک��ه بخش هایی 
از افکار عمومی نس��بت به بخش��ی از سیاس��ت های 
داخلی یا خارجی کشور انتقاد داشته باشند یا اینکه 

اعتراضاتی را مطرح کنند، ویژه ایران نیست.
وی با بیان اینکه س��ازوکار اتخاذ سیاس��ت های 
مل��ی در همه دموکراس��ی ها، در انتخاب��ات و نه در 
روزنامه ه��ا، رس��انه های گروه��ی و تجمعات مردمی 
تعیین می شود، عنوان کرد: زیرا اگر اتخاذ سیاست ها 
و اقدامات کش��ورها بر اس��اس آنچه در رس��انه های 
عمومی و یا محافل سیاس��ی یا علمی یا در تجمعات 
مردمی اعالم می شود، مبنا قرار گیرد، هیچ سیاستی 

در هی��چ نقط��ه ای از دنیا از قابلی��ت طراحی، اجرا و 
تداوم را نخواهد داشت.

دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی 
اضافه کرد: در فاصله بین ی��ک انتخابات تا انتخابات 
بعدی دائما در سازوکارهای مردمی، رسانه ای، علمی 
و پژوهشی نظرات متفاوت مطرح می شود و دولت ها و 
کارگزاران به ویژه سیاست خارجی موظف هستند که 
به عنوان جزئی از واقعیت و نظرات مردم و گروه های 
نخبه جامعه به آن توجه داشته باشند. نه اینکه آنچه 
شعار داده یا نوشته می شود، آن را اجرا کنند یا اینکه 
الزاما بر اساس آن دس��تورالعمل ها، یعنی در واقع بر 
اساس آن شعارها و نوشته ها آن را نوعی دستورالعمل 
تلقی کنند، چون چنین دس��تورالعملی در رس��انه یا 

خیابان صادر نمی شود.
جابری انصاری در پاس��خ به سؤال دیگری درباره 
وضعیت معیشتی مردم و اینکه یکی از دالیل پررنگ 
شدن این اعتراضات نیز این وضعیت اقتصادی است، 
بیان کرد: اعالم نظرات یک امر طبیعی است و نباید 
برخ��ورد غیرطبیعی با آن ش��ود. در ای��ران مقداری 
مس��ائل خاص موجب تش��دید وضعیت یا طرح این 
اعتراض ها ش��ده است. بخش��ی از موضوع این است 
که ما به موازات یک سیاس��ت خارجی فعال و گاهی 
هم قبل از آن باید یک سیاس��ت کارآمد همه جانبه 

داخلی به ویژه در زمینه های اقتصادی داشته باشیم؛ 
سیاستی که نیازهای جامعه ما را برآورده کند.

وی اضاف��ه کرد: اولی��ن انتظار توده ه��ا و افکار 
عمومی از همه دولت ها، تامین نیازهای اولیه زندگی 
آنهاست. تحریم های متوالی و پیچیدگی های سیاسی 
که سیاست ما با آن در چند دهه گذشته مواجه بوده 
و تالش فش��رده، حساب ش��ده، هدفمند و مدیریت 
ش��ده قدرت ه��ای جهانی که خودش��ان را ذی ضرر 
تحوالت ایران می دانستند، نابسامانی هایی را به ویژه 

در حوزه های اقتصادی ایجاد کرده است.
دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه در ام��ور ویژه 
سیاس��ی گف��ت: از یک ط��رف اعمال یک سیاس��ت 
خارج��ی فع��ال منطقه ب��رای هر کش��وری در اندازه 
ایران یک انتخاب نیس��ت، بلکه یک الزام اس��ت. دوم 
اینکه اعتراض یا انتق��اد بخش هایی از جامعه در بین 
توده های عادی یا در بین نخبگان نس��بت به اجزایی 
از سیاس��ت خارجی یا سیاس��ت های داخلی یک امر 
طبیعی و بدیهی اس��ت. اما سازوکار اتخاذ سیاست ها 
از صندوق رای در می آید. نکته س��وم اینکه ش��رایط 
وی��ژه ایران در دوران انقالب اس��المی به دلیل اعمال 
مستمر چند دهه انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی 
از سوی قدرت های بین المللی علیه ایران از یک سو و 
برخی س��وء مدیریت ها از سوی دیگر در داخل کشور 
نابسامانی هایی را به ویژه در حوزه اقتصادی ایجاد کرده 
که یک مقدار این کنش انتقادی اعتراضی طبیعی را به 
امر تشدید یافته ای تبدیل کرده که مقداری بازتاب و 

بازخوردهای آن را وسیع تر کرده است. فارس 

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1049/8 مترمربع بشماره 514 فرعى از 90 اصلى واقع در 
آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139720301058005116 داراى سند مالكيت بنام آقاى هادى 
حاجى حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001345-1397/12/15 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
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 ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5909
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم پروازى به شــماره شناســنامه 1314 به شــرح دادخواست به كالســه 245/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و  چنين اشــعار داشته كه شادروان ميرزا بابا پروازى به شماره شناسنامه 
1302 در تاريــخ 75/11/8 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از 1- ابراهيم 
پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1314 فرزند متوفى 2- حسن پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1353 فرزند 
متوفى 3- شــاه جهان پروازى فرزند محســن به ش ش 1306 همســر متوفى ، اينك با  انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5907
شوراى حل اختالف آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيژه قاسمى به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 227/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر قاسمى  بشناسنامه 113 در تاريخ 55/1/14 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه قاسمى فرزند 
على اكبر به ش ش 20 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فرح بانو قاسمى فرزند على اكبر به ش ش 4 صادره از 
دماوند دختر متوفى 3- شــهربانو قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 21 صادره از دماوند دختر متوفى 4- بهجت 
قاســمى فرزنــد على اكبر به ش ش 8 صــادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه قاســمى فرزند على اكبر به ش 
ش 1395 صادره از دماوند دختر متوفى 6- منيژه قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 1 صادره از دماوند دختر 
متوفى 7- حاجيه خانم قاسمى فرزند على به ش ش 485 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5903
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عظيم اميرى بشــماره ملى 0046397647 به اســتناد گواهى حصر وراثت صادره از حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند با اعتبار محدود به شــماره 950647 درخواســتى به شماره 970786 تقديم اين شورا نموده 
و تقاضاى اصالح آن گواهى به مبلغ نامحدود را دارد و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مهدى اميرى به شماره 
شناسنامه 838 در تاريخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى شــهرام اميرى فرزند مهدى به ش ش 0057161641 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى بهرام 
اميــرى فرزنــد مهدى بــه ش ش 0053353226 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى اميرى فرزند 
مهــدى بــه ش ش 0035184914 صــادره از تهران دختر متوفى 4- آقاى بهنام اميــرى فرزند مهدى به ش ش 
0037425609 صادره از تهران پســر متوفى 5- آقاى عليرضا اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046911189 
صادره از تهران پسر متوفى 6- آقاى عظيم اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046397647 صادره از تهران پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5904
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم سيروس سرمست
بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد امين رسولى فرزند كريم خان دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه موصوف ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از 
آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين حوزه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/5911
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
خانم پريســا لكهاى ريزى فرزند پرويز داراى شــماره شناسنامه 1069 به شرح كالســه 1084/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پرويز لكهاى ريزى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 8 در تاريخ 97/11/2 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- پروانه كيانى فالورجانى ش ش 115 همســر متوفى 2- ســرور خسرويان ريزى ش ش 885 مادر متوفى 
3- پريســا لكهاى ريزى ش ش 1069 دختر متوفى 4- پرســتو لكهاى ريزى ش ش 2317 دختر متوفى 5- مريم 
لكهائــى ريــزى ش ش 3893 دختر متوفى 6- محبوبه لكهائى ريزى ش ش 3894 پســر متوفى 7- پيمان لكهاى 
ريزى ش ش 508 پسر 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 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

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

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان كاشــانى داراى شــماره ملى 0439032490 بشرح دادخواســت به كالسه 97/ش410/6 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عاليه پايچو به شناســنامه 
1115 در تاريــخ 1397/10/27 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رمضان كاشــانى فرزند باقر ش م 0439032490 ت ت 1356/12/1 -2- مريم كاشانى فرزند 
باقــر ش م 0439144965 ت ت 1346/2/1 – 3- معصومه كاشــانى فرزند باقر ش م 0439747211 ت ت 
1351/09/27- 4- فاطمــه كاشــانى فرزنــد باقــر ش م 0439145295 ت ت 1348/6/1 -5- محمد طاهر 
كاشانى فرزند باقر ش م 039144450 ت ت 1342/9/5 ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5912
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى اصالحى
مشــخصات محكوم عليه: معصومه محمدزاده ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: مهدى حدادى برزكى 
فرزند على به نشــانى كاشــان برزك محله امام منزل حدادى  ، به موجب راى شــماره 805 تاريخ 97/9/11 حوزه 
ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال و تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه خودرو پژو سوارى 405 مدل 1390 رنگ نقره اى شماره پالك جديد 53 ايران 578ه41 شماره موتور 
12490097791 شماره شاسى (5 رقم آخر) 28154 تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل 
پرداخت است.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 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 ميسر باشــد 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.
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

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

برابر راى شماره 139760301053005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد على خادم فرزند سيد ناصر بشماره شناســنامه 8925 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 4104/21 مترمربع پالك 1398 فرعى از 93 اصلى واقــع در جعفرآباد خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / ســيد على خادم 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6088
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005286 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حسين نورى ثانى آبادى فرزند يداله بشماره شناسنامه 51431 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 48911/71 مترمربع پالك 1044 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حسين نورى ثانى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005282 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جالل رســولى خانى آبادى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مســاحت 40372/92 مترمربع پــالك 1088 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى از مالك رســمى 
آقايان محمد قشقايى و مهدى سرشكى و عباس ابرقويى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك به شــماره 877458-97/4/30 و 877459-97/5/30 نزد بانك رفاه كارگران به انضمام خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به و كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و غيره به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
620/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/10 ســاعت 11/00 صبح وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه بانو بى بى بدرى غفورى سبزوار فرزند سيدضياءى الحق باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده 
منظــم بــه تقاضاى كتبى جهت دريافت ســندمالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اســت 
ســندمالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 11700 فرعى از2-اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار 
كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 202 صفحه 32 بشماره ثبت 37295 بنام ايشان ثبت و سند بشماره 320269 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ صادروتسليم شده است دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
ســندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى وتسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف 97/100/1939)
تاريخ انتشار:97/12/26

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1049/8 مترمربع بشماره 514 فرعى از 90 اصلى واقع در 
آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139720301058005116 داراى سند مالكيت بنام آقاى هادى 
حاجى حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001345-1397/12/15 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
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 ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5909
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم پروازى به شــماره شناســنامه 1314 به شــرح دادخواست به كالســه 245/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و  چنين اشــعار داشته كه شادروان ميرزا بابا پروازى به شماره شناسنامه 
1302 در تاريــخ 75/11/8 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از 1- ابراهيم 
پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1314 فرزند متوفى 2- حسن پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1353 فرزند 
متوفى 3- شــاه جهان پروازى فرزند محســن به ش ش 1306 همســر متوفى ، اينك با  انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5907
شوراى حل اختالف آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيژه قاسمى به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 227/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر قاسمى  بشناسنامه 113 در تاريخ 55/1/14 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه قاسمى فرزند 
على اكبر به ش ش 20 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فرح بانو قاسمى فرزند على اكبر به ش ش 4 صادره از 
دماوند دختر متوفى 3- شــهربانو قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 21 صادره از دماوند دختر متوفى 4- بهجت 
قاســمى فرزنــد على اكبر به ش ش 8 صــادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه قاســمى فرزند على اكبر به ش 
ش 1395 صادره از دماوند دختر متوفى 6- منيژه قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 1 صادره از دماوند دختر 
متوفى 7- حاجيه خانم قاسمى فرزند على به ش ش 485 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5903
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عظيم اميرى بشــماره ملى 0046397647 به اســتناد گواهى حصر وراثت صادره از حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند با اعتبار محدود به شــماره 950647 درخواســتى به شماره 970786 تقديم اين شورا نموده 
و تقاضاى اصالح آن گواهى به مبلغ نامحدود را دارد و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مهدى اميرى به شماره 
شناسنامه 838 در تاريخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى شــهرام اميرى فرزند مهدى به ش ش 0057161641 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى بهرام 
اميــرى فرزنــد مهدى بــه ش ش 0053353226 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى اميرى فرزند 
مهــدى بــه ش ش 0035184914 صــادره از تهران دختر متوفى 4- آقاى بهنام اميــرى فرزند مهدى به ش ش 
0037425609 صادره از تهران پســر متوفى 5- آقاى عليرضا اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046911189 
صادره از تهران پسر متوفى 6- آقاى عظيم اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046397647 صادره از تهران پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5904
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم سيروس سرمست
بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد امين رسولى فرزند كريم خان دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه موصوف ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از 
آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين حوزه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/5911
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
خانم پريســا لكهاى ريزى فرزند پرويز داراى شــماره شناسنامه 1069 به شرح كالســه 1084/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پرويز لكهاى ريزى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 8 در تاريخ 97/11/2 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- پروانه كيانى فالورجانى ش ش 115 همســر متوفى 2- ســرور خسرويان ريزى ش ش 885 مادر متوفى 
3- پريســا لكهاى ريزى ش ش 1069 دختر متوفى 4- پرســتو لكهاى ريزى ش ش 2317 دختر متوفى 5- مريم 
لكهائــى ريــزى ش ش 3893 دختر متوفى 6- محبوبه لكهائى ريزى ش ش 3894 پســر متوفى 7- پيمان لكهاى 
ريزى ش ش 508 پسر 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 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

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

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان كاشــانى داراى شــماره ملى 0439032490 بشرح دادخواســت به كالسه 97/ش410/6 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عاليه پايچو به شناســنامه 
1115 در تاريــخ 1397/10/27 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رمضان كاشــانى فرزند باقر ش م 0439032490 ت ت 1356/12/1 -2- مريم كاشانى فرزند 
باقــر ش م 0439144965 ت ت 1346/2/1 – 3- معصومه كاشــانى فرزند باقر ش م 0439747211 ت ت 
1351/09/27- 4- فاطمــه كاشــانى فرزنــد باقــر ش م 0439145295 ت ت 1348/6/1 -5- محمد طاهر 
كاشانى فرزند باقر ش م 039144450 ت ت 1342/9/5 ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5912
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى اصالحى
مشــخصات محكوم عليه: معصومه محمدزاده ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: مهدى حدادى برزكى 
فرزند على به نشــانى كاشــان برزك محله امام منزل حدادى  ، به موجب راى شــماره 805 تاريخ 97/9/11 حوزه 
ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال و تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه خودرو پژو سوارى 405 مدل 1390 رنگ نقره اى شماره پالك جديد 53 ايران 578ه41 شماره موتور 
12490097791 شماره شاسى (5 رقم آخر) 28154 تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل 
پرداخت است.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 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 ميسر باشــد 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.
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

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

برابر راى شماره 139760301053005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد على خادم فرزند سيد ناصر بشماره شناســنامه 8925 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 4104/21 مترمربع پالك 1398 فرعى از 93 اصلى واقــع در جعفرآباد خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / ســيد على خادم 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6088
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005286 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حسين نورى ثانى آبادى فرزند يداله بشماره شناسنامه 51431 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 48911/71 مترمربع پالك 1044 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حسين نورى ثانى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005282 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جالل رســولى خانى آبادى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مســاحت 40372/92 مترمربع پــالك 1088 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى از مالك رســمى 
آقايان محمد قشقايى و مهدى سرشكى و عباس ابرقويى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك به شــماره 877458-97/4/30 و 877459-97/5/30 نزد بانك رفاه كارگران به انضمام خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به و كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و غيره به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
620/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/10 ســاعت 11/00 صبح وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه بانو بى بى بدرى غفورى سبزوار فرزند سيدضياءى الحق باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده 
منظــم بــه تقاضاى كتبى جهت دريافت ســندمالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اســت 
ســندمالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 11700 فرعى از2-اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار 
كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 202 صفحه 32 بشماره ثبت 37295 بنام ايشان ثبت و سند بشماره 320269 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ صادروتسليم شده است دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
ســندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى وتسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف 97/100/1939)
تاريخ انتشار:97/12/26

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1049/8 مترمربع بشماره 514 فرعى از 90 اصلى واقع در 
آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139720301058005116 داراى سند مالكيت بنام آقاى هادى 
حاجى حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001345-1397/12/15 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
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 ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5909
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم پروازى به شــماره شناســنامه 1314 به شــرح دادخواست به كالســه 245/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و  چنين اشــعار داشته كه شادروان ميرزا بابا پروازى به شماره شناسنامه 
1302 در تاريــخ 75/11/8 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از 1- ابراهيم 
پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1314 فرزند متوفى 2- حسن پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1353 فرزند 
متوفى 3- شــاه جهان پروازى فرزند محســن به ش ش 1306 همســر متوفى ، اينك با  انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5907
شوراى حل اختالف آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيژه قاسمى به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 227/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر قاسمى  بشناسنامه 113 در تاريخ 55/1/14 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه قاسمى فرزند 
على اكبر به ش ش 20 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فرح بانو قاسمى فرزند على اكبر به ش ش 4 صادره از 
دماوند دختر متوفى 3- شــهربانو قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 21 صادره از دماوند دختر متوفى 4- بهجت 
قاســمى فرزنــد على اكبر به ش ش 8 صــادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه قاســمى فرزند على اكبر به ش 
ش 1395 صادره از دماوند دختر متوفى 6- منيژه قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 1 صادره از دماوند دختر 
متوفى 7- حاجيه خانم قاسمى فرزند على به ش ش 485 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5903
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عظيم اميرى بشــماره ملى 0046397647 به اســتناد گواهى حصر وراثت صادره از حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند با اعتبار محدود به شــماره 950647 درخواســتى به شماره 970786 تقديم اين شورا نموده 
و تقاضاى اصالح آن گواهى به مبلغ نامحدود را دارد و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مهدى اميرى به شماره 
شناسنامه 838 در تاريخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى شــهرام اميرى فرزند مهدى به ش ش 0057161641 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى بهرام 
اميــرى فرزنــد مهدى بــه ش ش 0053353226 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى اميرى فرزند 
مهــدى بــه ش ش 0035184914 صــادره از تهران دختر متوفى 4- آقاى بهنام اميــرى فرزند مهدى به ش ش 
0037425609 صادره از تهران پســر متوفى 5- آقاى عليرضا اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046911189 
صادره از تهران پسر متوفى 6- آقاى عظيم اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046397647 صادره از تهران پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5904
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم سيروس سرمست
بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد امين رسولى فرزند كريم خان دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه موصوف ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از 
آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين حوزه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/5911
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
خانم پريســا لكهاى ريزى فرزند پرويز داراى شــماره شناسنامه 1069 به شرح كالســه 1084/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پرويز لكهاى ريزى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 8 در تاريخ 97/11/2 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- پروانه كيانى فالورجانى ش ش 115 همســر متوفى 2- ســرور خسرويان ريزى ش ش 885 مادر متوفى 
3- پريســا لكهاى ريزى ش ش 1069 دختر متوفى 4- پرســتو لكهاى ريزى ش ش 2317 دختر متوفى 5- مريم 
لكهائــى ريــزى ش ش 3893 دختر متوفى 6- محبوبه لكهائى ريزى ش ش 3894 پســر متوفى 7- پيمان لكهاى 
ريزى ش ش 508 پسر 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 باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

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

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان كاشــانى داراى شــماره ملى 0439032490 بشرح دادخواســت به كالسه 97/ش410/6 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عاليه پايچو به شناســنامه 
1115 در تاريــخ 1397/10/27 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رمضان كاشــانى فرزند باقر ش م 0439032490 ت ت 1356/12/1 -2- مريم كاشانى فرزند 
باقــر ش م 0439144965 ت ت 1346/2/1 – 3- معصومه كاشــانى فرزند باقر ش م 0439747211 ت ت 
1351/09/27- 4- فاطمــه كاشــانى فرزنــد باقــر ش م 0439145295 ت ت 1348/6/1 -5- محمد طاهر 
كاشانى فرزند باقر ش م 039144450 ت ت 1342/9/5 ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5912
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى اصالحى
مشــخصات محكوم عليه: معصومه محمدزاده ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: مهدى حدادى برزكى 
فرزند على به نشــانى كاشــان برزك محله امام منزل حدادى  ، به موجب راى شــماره 805 تاريخ 97/9/11 حوزه 
ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال و تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه خودرو پژو سوارى 405 مدل 1390 رنگ نقره اى شماره پالك جديد 53 ايران 578ه41 شماره موتور 
12490097791 شماره شاسى (5 رقم آخر) 28154 تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل 
پرداخت است.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 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 ميسر باشــد 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.
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

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

برابر راى شماره 139760301053005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد على خادم فرزند سيد ناصر بشماره شناســنامه 8925 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 4104/21 مترمربع پالك 1398 فرعى از 93 اصلى واقــع در جعفرآباد خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / ســيد على خادم 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6088
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005286 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حسين نورى ثانى آبادى فرزند يداله بشماره شناسنامه 51431 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 48911/71 مترمربع پالك 1044 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حسين نورى ثانى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005282 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جالل رســولى خانى آبادى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مســاحت 40372/92 مترمربع پــالك 1088 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى از مالك رســمى 
آقايان محمد قشقايى و مهدى سرشكى و عباس ابرقويى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك به شــماره 877458-97/4/30 و 877459-97/5/30 نزد بانك رفاه كارگران به انضمام خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به و كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و غيره به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
620/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/10 ســاعت 11/00 صبح وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه بانو بى بى بدرى غفورى سبزوار فرزند سيدضياءى الحق باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده 
منظــم بــه تقاضاى كتبى جهت دريافت ســندمالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اســت 
ســندمالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 11700 فرعى از2-اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار 
كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 202 صفحه 32 بشماره ثبت 37295 بنام ايشان ثبت و سند بشماره 320269 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ صادروتسليم شده است دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
ســندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى وتسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف 97/100/1939)
تاريخ انتشار:97/12/26

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

بسـیاری بر این باورند که علی رغم اهمیت سفر 
حسـن روحانی به عـراق به واسـطه دیرهنگام 
دسـتاوردهای  شـاهد  نمی تـوان  آن  بـودن 

جدی تری بود؟
از نگاه من اتفاقاً سفر حسن روحانی در شرایط 
کنون��ی، نه تنه��ا دیرهنگام نب��وده، بلکه در زمان 
درستی انجام شده است. چرا که تاکنون مناسبات 
ایران و عراق به واسطه مسئله داعش یک همکاری 
نظامی و امنیتی بوده اس��ت. اما بعد از پایان دادن 
به حضور داعش در عراق اکنون مناسبات سیاسی 
و دیپلماتیک دو کش��ور باید در دستور کار باشد. 
فلذا با سفر حسن روحانی این نقطه عطف گذاشته 
شد. اتفاقاً با انجام این سفر به خوبی می توان درک 
کرد ک��ه اکنون صفحه جدی��دی در پرونده عراق 
که از س��ال ۲۰۰۳ و با س��قوط رژی��م بعث تا به 
امروز امنیتی بوده باز ش��ده است؛ صفحه جدیدی 
که در حوزه سیاس��ی و دیپلماتیک بیشتر خود را 
نشان داده است. لذا بغداد به صورت جدی سودای 
افزایش مناسبات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و 

فرهنگی با دیگر کشورهای منطقه در سر دارد.
با این اوصاف این س��فر حاوی دو نکته بسیار 
مهم و اساسی بود؛ اول این که سفر رئیس جمهور 
ایران به عراق به روش��نی نشان داد که این کشور 

دارای ثبات و امنیت کامل و پایدار است. 
ش��ما ش��اهد بودید که در این س��ه روز اکثر 
گروه ها و احزاب سیاس��ی عراقی از ش��یعیان، اهل 
سنت و حتی کردها مالقات جدی با آقای روحانی 
داش��تند و مراجع دینی نی��ز دیدارهایی را با آقای 
روحان��ی انجام دادند که نش��ان از اهمیت و عمق 

مناسبات تهران و بغداد در ابعاد گوناگون دارد.
نکته دوم ناظر بر این واقعیت اس��ت که عراق 
بر خالف تبلیغات برخی کش��ورهای عربی منطقه 
و جهان دارای یک استقالل سیاسی و دیپلماتیک 
است و وابستگی به ایاالت متحده آمریکا ندارد. لذا 
شما شاهد دیدید که آقای روحانی با یک استقبال 
گرم در آن سه روز روبه رو بود و مجموعه توافقات 
و قراردادها هم نش��ان از اس��تقالل این کشور در 
ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی از سیاس��ت های 

کاخ سفید دارد.

به اسـتقالل اقتصـادی عراق اشـاره کردید. آیا 
قراردادهای فی مابین در این سفر می تواند سبب 

افزایش مناسبات دو کشور در این حوزه شود؟
واتفاقاً قراردادی که می��ان بانک های مرکزی 
دو کش��ور ایران و عراق به تصویب رسید نشان از 

استقالل اقتصادی و تجاری عراق از آمریکا دارد.
 اگر چه سایه مناسبات دالری بر اقتصاد عراق 
سنگینی می کند، اما بانک مرکزی این کشور سعی 
دارد با دیگر ارزها، به خصوص دینار عراقی و ریال 
ایرانی کماکان مناس��بات تجاری دو کشور را ادامه 
دهد. مس��ئله مه��م دیگر نیز به توافق دو کش��ور 
در خص��وص عدم توقف کاالها در مرز دو کش��ور 
اس��ت. یعنی تهران و بغداد به یک سطح از اعتماد 
رسیده اند که دیگر نیازی به توقف کاال و بارگیری 
در مرز نیس��ت و کامیون ه��ا می توانند به صورت 

مستقیم از مرز، آن هم بدون توقف عبور کنند. 
اگر مس��ئله لغو روادید هم در آینده پیگیری 
ش��ود یقینا می تواند بر سطح مناسبات تجاری دو 
کشور، به خصوص افزایش حضور بازرگانان و تجار 
اثرات مثبت بس��یار زیادی داش��ته باشد. هر چند 
ک��ه در این س��فر این روادید رایگان اعالم ش��د و 
حتی طرف ایرانی نیز بس��یار مشتاق بود که به لغو 

روادی��د بیانجامد، اما به دلیل برخی از مناس��بات 
امنیتی، عراق دوست داش��ت که فعال این روادید 
کم��اکان ادامه پیدا کند. در کن��ار آن پروژه های 
عمرانی که می تواند س��طح اشتغال را در دو کشور 
افزای��ش دهد، از دیگر اهداف و برنامه هایی بود که 
در این س��فر تحقق پیدا کرد، به خصوص احداث 

خط راهن مشترک در بین دو کشور. 
مس��ئله مهم دیگر تالش دو دولت برای ایجاد 
تس��هیالت الزم در خصوص حمایت از ش��رکت ها 
و بازرگانان دو کش��ور بود که می تواند گام بس��یار 

موثری در افزای حجم مبادالت دو کشور باشد.
 هم��ه این تالش ها نش��ان می ده��د که یک 
کش��ور مانند ع��راق ب��ه تنهایی ارزش��ش از کل 
تالش ه��ای اتحادی��ه اروپ��ا بیش��تر اس��ت. چون 
مجموعه حمایت های س��ه کشور آلمان، فرانسه و 
انگلس��تان تنها به یک کانال نیم بند مالی محدود 
ش��ده که هنوز عملیاتی نش��ده است، اما عراق در 
این س��فر قراردادهایی را با ای��ران منعقد کرد که 
می تواند بستر را برای افزایش مناسبات تجاری دو 

کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دالر افزایش دهد.
اما در ابعـاد امنیتی و اسـتراتژیک اهمیت این 

سفر را می توان در چه نکته یا نکاتی دید؟ 
در خصوص س��وال مهم شما باید عنوان کنم 
که مواضع آقای عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر 

عراق در این س��فر بس��یار مهم بود. ایشان عنوان 
داش��تند که ب��ا حضور آقای روحان��ی می توان به 
صراح��ت بیان داش��ت ک��ه دیگر تن��ش و کانون 
درگیری در منطقه وجود ندارد و بحران های غرب 

آسیا در حال فروکش کردن است. 
از ط��رف دیگر با حضور رئی��س جمهور ایران 
در عراق نیز به دنب��ال تقابل با تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا است. مجموعه این مواضع نشان از 
همان تالش عراق در خصوص افزایش مناس��بات 
خ��ود با ایران در دولت جدی��د دارد که یک فصل 

تازه را در مناسبات خاورمیانه شکل خواهد داد. 
در کنار این نکاتی که شـما به آن اشاره داشتید 
آقـای عـادل عبدالمهدی بـر تالش بغـداد در 
خصوص ایجـاد یک ائتـالف نظامـی امنیتی با 
حضـور تهـران، ریاض، بغـداد، آنـکارا و قاهره 
اشـاره داشـت. ارزیابی شـما در ایـن خصوص 

چیست؟
با نابودی داعش در عراق اکنون ش��رایط برای 
یک جهش سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی در این 
کشور صورت گرفته است. با روی کار آمدن دولت 
تازه نفس نیز بستر برای این جهش بیش از پیش 
مهیا ش��ده است. از طرف دیگر مجموعه مناسبات 
ایران، ترکیه و روس��یه در سوریه نیز باعث شده تا 

ترک ها هم گرایش مثبتی به عراق پیدا کنند. 

از این رو اردوغان نیز به دنبال افزایش مناسبات 
خود با دول��ت جدید عراق اس��ت. مضافا عراق در 
دولت جدید و در همین یکی دو ماه اخیر به خوبی 
نشان داده اس��ت که به دنبال استقالل سیاسی از 
ایاالت متحده آمریکا اس��ت و واش��نگتن را هم به 
این یقین رسانده است که بغداد در سایه مناسبات 
خود با همس��ایگان اس��ت که می تواند به حیاتش 
ادامه دهد و از آن س��و تقریبا به نظر می رس��د که 
کاخ س��فید هم این واقعیت را پذیرفته اس��ت. در 
این راس��تا احتماالً عربستان سعودی و مصر نیز به 
دنبال ایجاد صفحه جدیدی در روابط خود با بغداد 
باش��ند که البته مجموعه تالش های این دو کشور، 

به خصوص ریاض نشان از این مسئله دارد.
 ب��ا این اوصاف عراق نیز به دنبال ایجاد تغییر 
اساس��ی در تح��والت خاورمیانه و پای��ان دادن به 
تنش های این منطقه اس��ت تا بتواند در یک ثبات 
و امنیت پایدار، بس��تر را برای افزایش تعامالت با 

همه بازیگران این منطقه ای شکل دهد.
نکته مهم دیگر به روز پایانی سفر آقای روحانی 
در عـراق بازمی گـردد که به دیدار بـا آیت اهلل 
سیستانی منجر شـد. اهمیت این دیدار در چه 

نکاتی خالصه می شود؟
باید اذعان داش��ت که تالش بازماندگان رژیم 
بعث و دیگر کش��ورهای عربی منطقه خلیج فارس 
به هم��راه ایاالت متح��ده آمریکا ایج��اد اختالف 
ش��دید دینی و مذهبی میان ایران و عراق اس��ت 
و در این راس��تا برخی تالش ها هم به شکل گیری 
اعتراضات��ی کوتاه و مقطعی علیه ای��ران انجامید. 
اما با این س��فر آقای روحانی و دی��دار با آیت اهلل 
سیستانی به خوبی نشان داده شد که مناسبات دو 
کشور، به خصوص در حوزه فرهنگی ودینی بسیار 
عمیق و پررنگ اس��ت و از آن سو تمام تالش های 
ای��ن بازیگران ب��رای ایجاد مش��کالت در روابط و 

جایگاه ایران در عراق به در بسته خواهد خورد.
چ��را که دیدار آی��ت اهلل سیس��تانی با رئیس 
جمهور ایران نشان از تأیید ایشان و به تبعش تأیید 
جامعه دینی عراق دارد. خود این مس��ئله س��بب 
خواهد ش��د تا اف��کار عمومی این کش��ور حمایت 

جدی تر و پررنگ تری را از ایران داشته باشند.

یک کارشناس مسائل بین الملل:

عراق، ثابت کرد، بدون مناسبات با ایران ادامه حیات ممکن نیست

پایان  با  اکنون  گـــو گفت و
اولین  یافتن 
سفر حسن روحانی به عراق به نظر 
نگاه  یک  در  می توان  که  می رسد 
ابعاد  از  را  آن  دستاوردهای  کلی 
ارزیابی  و  بررسی  مورد  مختلف 
در  ایرانی  دیپلماسی  داد.  قرار 
با  را  گویی  گفت و  خصوص  این 
حوزه  کارشناس  موسوی،  امیر 
پژوهشگر  و  امنیتی  و  دفاعی 
داده  ترتیب  خاورمیانه  مسائل 

است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

جابری انصاری:
 به نتیجه رسیدن گفت وگوها درباره یمن، 

گفت وگو درباره سایرمسائل مورد توجه قرار می دهد


