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اتحادیهاروپابهحمایتازبرجامادامهمیدهد
معاون رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ضمن تأکید 
بر اینکه برجام بیش از یک توافق هس��ته  ای بوده است، گفت 

که اتحادیه اروپا به حمایت از دس��تاوردهای توافق هس��ته ای 
ایران ادامه می دهد.

ب��ه گ��زارش فارس، »هل��گا اش��میت« مع��اون »فدریکا 
موگرینی« مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی 

که در اندیش��کده »کارنگی« برگزار ش��د، در خصوص توافق 
هسته ای ایران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 
بعالوه آلمان( گفت: توافق ایران بیش از یک توافق هس��ته ای 
اس��ت«. وی در این جلس��ه ک��ه در ارتباط با برج��ام و روابط 

ای��ران و اروپا بود، تصریح ک��رد: اتحادیه اروپ��ا به حمایت از 
دستاوردهای برجام ادامه می دهد. اشمیت تصریح کرد: »تنها 
اتحادیه اروپا می توانس��ت توافق هسته ای را انجام دهد و هیچ 

بازیگر دیگری مورد قبول ایران نبود«

ترامپوولیعهدابوظبیدرباره»تهدیدایران
برایمنطقه«صحبتکردند

کاخ س��فید اع��الم کرد تذتک��پ و ولیعهد ابوظبی 
درب��اره روابط دو جانبه، س��وریه و تهدی��د ایران برای 

منطقه گفت وگو کردند.
به گزارش فارس، در ادام��ه اظهارنظرهای مقامات 
آمریکایی و برخی کشورهای عربی در آستانه سفر او به 
منطقه، دونالد ترامپ در دیدار با ولیعهد ابوظبی امارات 

متحده عربی، باز هم از ایران سخن گفته است.
دوشنبه ش��ب بود که ولیعهد ابوظبی در کاخ سفید 
با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره روابط 
دوجانبه و مس��ائل منطق��ه ای رایزنی ک��رد. پیش از این 
برخی رس��انه های آمریکایی از احتم��ال رایزنی ترامپ با 
این مقام اماراتی درباره س��وریه و همچنین مواضع ایران 
در قبال منطقه خبر داده بودند. کاخ سفید در بیانیه خود 
 نوش��ت؛ »رئیس جمهور دونالد ترام��پ از محمد بن زاید 
آل نهیان ولیعهد ابوظبی امارات متحده عربی در کاخ سفید 
استقبال کرد و دو طرف درباره اقدامات و تدابیر الزم برای 
تقویت مشارکت استراتژیکمان، و راه ها به منظور گسترش 

ثبات و رفاه در سراسر خاورمیانه صحبت کردند«.
به گفته کاخ س��فید، آنها ع��الوه بر صحبت درباره 
همکاری های دفاعی، مقابله با تروریسم و حل بحران ها 
در یمن و س��وریه، درباره »تهدید ثبات منطقه از سوی 
ای��ران« هم رایزنی کردند. این بیانیه در حالی منتش��ر 
شده که رس��انه های مختلف از تالش های دولت آمریکا 
برای ایجاد ائتالفی ش��امل کش��ورهای عرب��ی و رژیم 
صهیونیس��تی برای مقابله با ایران خبر داده اند؛ ائتالفی 

که برخی آن را ناتوی عربی توصیف کردند.

زنانقربانیاناصلیبحرانهایخاورمیانهو
تحریمهایظالمانه
س��فیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل زنان را 
قربانیان اصلی بحران های اخیر خاورمیانه و تحریم های 
ظالمان��ه خواند و گفت:  زنان در این منطقه با وحش��ت 
عظیمی که ناش��ی از اقدامات گروه های تروریس��تی و 

افراطی است،  دست به گریبان هستند.
غالمعلی خوش��رو در جلس��ه روز دوش��نبه شورای 
امنیت سازمان ملل که با موضوع »خشونت جنسی علیه 
زنان در مناقش��ات« در تاریخ 25 اردیبهشت ماه برگزار 
شد، با ابراز تأسف از بحران های اخیر در منطقه خاورمیانه 
که اشکال نفرت انگیزی به خود گرفته است، گفت: زنان 
در این منطقه با وحش��ت عظیمی که ناش��ی از اقدامات 
گروه های تروریس��تی و افراطی است، دس��ت به گریبان 
هس��تند. وی افزود:  اقدامات این گروه ها نیز به نوبه خود 
از تفکرات تکفیری آنها الهام گرفته است. این گروه ها به 
صورتی سازمان یافته و با استفاده از روش هایی همچون 
ب��رده داری، تجاوز جنس��ی و دیگر اش��کال بهره برداری 

جنسی زنان را آماج ستمگری های خود قرار داده اند. 

آگهى مفقودى
مــدرك فارغ التحصيل اينجانب امير صيــدى نژاد فرزند امامعلى به ش ش 132 صــادره از ايالم در مقطع 
كارشناسى رشته شيمى محض صادره از واحد دانشگاهى آزاد ايالم با شماره 55223/ف مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد ايالم به نشانى آزاد 

اسالمى واحد ايالم ارسال نمايد. نوبت اول: 96/2/2- نوبت دوم: 96/2/16- نوبت سوم 96/2/28- ايالم

برگ ســبز خودرو وانت مزدا به رنگ نوك مدادى - متاليك مدل 1377 به شــماره انتظامى 245س23 -  
ايران 65 به شماره موتور : 233618 و شماره شاسى : 7716002748 به نام محرم آئينه رستمى فرزند عباس 

به شماره شناسنامه 794 با كدملى 5839657522 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (كرمان)

برگ سبز و كارت ماشين خودروى سوارى پژو پارس مدل 1386 به شماره انتظامى ايران 15- 149 م 62 و 
به شماره شاسى 50398868 و به شماره موتور 248608356 مفقوده شده و از درجه اعتبار ساقط است.تبريز

بــر گ ســبز خــودروى ســواى پرايــد مــدل 1386 بــه شــماره موتــور  2130716 و به شــماره شاســى 
s1482286221937 و به شماره انتظامى ايران 15- 479 ب 24 مفقود شده و درجه اعتبار ساقط است. تبريز

گواهينامه موقت پايان تحصيالت آقاى حميد خدايى ( خالدارى اپوروارى )  فرزند على به شماره شناسنامه 
8381 صادره از شــهربابك در مقطع كارشناسى رشته ماشينهاى كشاورزى  صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
كرمان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد .(كرمان)- نوبت اول: 96/2/28- نوبت دوم:96/3/11- 

نوبت سوم 96/3/25

برگ سبز و اصل سند كارخانه خودرو سوارى پژو پارس به رنگ سفيد روغنى مدل 1391به شماره انتظامى 
688ص57 ايران45 به شــماره موتور 124K0016172 و شماره شاســىNAAN01CA8CH/603430بنام 
بهروز شــفيعى مقدم فرزند عليجان به شماره شناســنامه 184 صادره ازبافت با كد ملى 3130317554 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(كرمان)

آزاد رحمانى برگ كمپانى موتور سيكلت سيوان cc150  به رنگ طوسى مدل 1391 به شماره پالك 461-
87823 به شــماره موتور NDR15005180906 شماره شاسى 150F9142930***NDR مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . مريوان 

برگ سبز يا شناسنامه وبرگ كمپانى ماشين سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى رنگ سفيد –روغنى مدل 
1384 به شماره موتور 01117340 و شماره شاسى S1412284478369 و شماره پالك ايران 51-624ج51  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . سنندج 

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون ياد شــده متقاضيانى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنها در هيأت مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شــيروان چرداول مورد رســيدگى و 
هيــأت راى به صحت بيع و تصرفــات آنان را صادر نموده جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز بشرح ذيل آگهى مى گردد:1- آقاى وحيد يارمحمدى فرزند جانى ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 171 مترمربع پالك 424/9457 فرعى از 204 اصلى خريدارى از 
امين قمرى احدى از وراث مرحوم فتاح قمرى واقع در شهرســتان چرداول شــهرك شباب 
2- خانم فريبا ميرزائى فرزند عباس ششــدانگ يكباب ســاختمان به مساحت 377/20 
مترمربــع پالك 2/9454 فرعى از 204 اصلــى خريدارى از وراث مرحوم ذبيح اله حنيفى 
واقع در شهرستان چرداول شهرك شباب 3- آقاى ايمان نورى فرزند ابراهيم ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 300/57 مترمربع پالك 150 فرعى از 136 اصلى در محدوده 
سند اصالحات ارضى شماره 13134 مورخ 41/8/20 واقع در شهرستان چرداول هليالن 
شهر توحيد 4- خانم حيران قمرى فرزند فتاح ششدانگ يكبابخانه به مساحت 175/99 
مترمربــع پــالك 424/9456 فرعى از 204 اصلى خريــدارى از آقاى فتاح قمرى واقع در 
شهرستان چرداول شهرك شباب ،  لذا چنانچه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض 
دارند ميتوانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار نوبت اولين آگهى و در روستاها پس از 
الصاق در محل اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان شيروان چرداول 
تسليم و رسيد اخذ نمايند ، معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت را به اداره 
ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه اعتراض در موعد قانونى واصل نگردد و يا معترض 
گواهــى تقديم دادخواســت را به دادگاه محل ارائه ننمايــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند به نام متقاضيان را خواهد نمود. ضمناً صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول:1396/2/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

 1396/2/28
نعمان كاظمى فر- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چرداول

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

برابــر راى شــماره 139560322003002353 مورخــه 1395/10/1 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا ايرندگانى به واليت از طرف فرزند صغيرش آقاى محمد صادق 
ايرندگانى به شــماره شناسنامه 3691161960 در يك باب خانه به مساحت 262/60 مترمربع قسمتى از پالك 
703- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن نو كوچه منشعبه از جاده كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهرستان 
خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى عيسى جمالزهى مقدم 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: چهارشنبه 96/2/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 96/2/28- م الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 13956032200302984 مورخــه 1395/12/21 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ايوب ايرندگانى فرزند على رضا به شــماره شناسنامه 3710155967 
صادره از خاش در يك باب خانه به مســاحت 475 مترمربع قســمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 كوچه بن بست 
منشعبه از كوچه منشعبه از بلوار شقايق بخش 4 بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد 
انور جمالزهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 96/2/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 96/2/28- م الف/167
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139560322003002274 مورخه 1395/9/28 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد صالح ايرندگانى فرزند على رضا بشماره شناسنامه 1067 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مســاحت 312 مترمربع قســمتى از پالك 702- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن موالداد كوچه 
منشعبه از كمربندى هفتاد مترى بخش 4 بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى عيسى جمالزهى 
مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 96/2/13- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: پنجشنبه 96/2/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139560322003003042 مورخــه 1395/12/24 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالحفيظ عيدوزهى پور فرزند ملك محمد بشماره شناسنامه 651 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مساحت 616 مترمربع قسمتى از پالك 674 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد 
بخش 4 بلوچســتان شهرســتان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى على زارع پور محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 96/2/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 96/2/28- م الف/152
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139560322003002575 مورخــه 1395/10/26 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا عيدوزهى فرزند ملك محمد بشماره شناسنامه 3 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مســاحت 243 مترمربع قســمتى از پالك 674 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد بخش 4 
بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى على زارع پور 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 96/2/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 96/2/28- م الف/154
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان / شــاكى  بانك تجارت دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم مهدى عســكرى و حميد زنگى آبادى و 
مجيد زنگى آبادى به خواســته مطالبه طلب تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمان نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه 3 دادگاه عمومى  حقوقى شهرســتان كرمان واقع در استان كرمان - چهارراه عدالت - دادگسترى استان كد 
پستى 7613839188 تلفن4-03431226201 ارجاع و به كالسه 940225 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1396/4/19 و ساعت 11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شاكى و به تجويز ماده 73 قانون ايين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى  و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى  و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 378م-الف
 منشى شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

آگهى حصر وراثت
جوانيملك ســايگانى داراى شناســنامه 401به شــرح دادخواســت به كالســه 1/69/96ش از ايــن دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حميد برهان زهى بشناســنامه 5584 در 
تاريخ 15/06/95 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-همسر 
متوفى2- مهرخاتون برهان زهى بشناسنامه 589 مادر متوفى3-ناهيد برهان زهى بشماره ملى  3580503863 
دختر متوفى4-نيلوفر برهان زهى به شماره ملى 35808292262 دختر متوفى5-نازنين برهان زهى به شماره ملى 
3580829254 دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مينمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از وى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم 

داردواال گواهى صادر خواهد شد. م الف 174
 رئيس شعبه يك شورا حل اختالف ايرانشهر

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 951648 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
بهروز رمضانخانى فرزند محمد تقى محكوم اســت به پرداخت 78 عدد ســكه تمام بهارآزادى بابت اصل خواســته و 
مبلغ-/1/370/000 ريال بابت هزينه دادرسى درحق محكوم لها مريم يادگارى با وكالت مژگان يادگارى و پرداخت 
تعداد ســه و نه دهم عدد ســكه تمام بهار آزادى بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه در قبال آن ســه دانگ 
مشــاع ششــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 53412 فرعى از يك اصلى به مســاحت 225 مترمربع واقع در بخش 
10 ثبتى گنبدكاووس-بلواردانشــجو-بين دانشــجو 17و19 توقيف و حسب نظريه كارشناس ارزش آن به مبلغ-

/6/527/500/000 ريال اعالم گرديده است كه با توجه به ارزش هر واحد سكه در تاريخ تنظيم مزايده به مبلغ 
-/12/220/000 ريال مقدار 16 ســهم از يكصد ســهم مشــاع از سه دانگ مشاع ششدانگ عرصه و اعيان پالك 
ثبتــى 53412 فرعى از يك اصلى بخش 10 بــه ارزش-/1/044/400/000 ريال جهت وصول محكوم به ارزش 
تعداد 78 عدد سكه تمام بهار آزادى به مبلغ-/953/160/000 ريال بعالوه-/1/370/000 ريال هزينه دادرسى 
و مبلغ-/47/658/000 ريال هزينه اجرا جمعا به مبلغ-/1/002/188/000 ريال از طريق مزايده حضورى و با 
حضور نماينده دادسرا به فروش مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كل پالك ثبتى موصوف جمعا 
به مبلغ-/6/527/500/000 ريال مى باشد كه مقدار 16 سهم از يكصد سهم مشاع از سه دانگ مشاع ششدانگ 
عرصه و اعيان پالك ثبتى 53412 فرعى از يك اصلى بخش 10 به ارزش-/1/044/400/000 ريال جهت وصول 
محكوم به ارش تعداد 78 عدد ســكه تمام بهار آزادى به مبلــغ -/953/160/000 ريال بعالوه -/1/370/000 
ريال هزينه دادرسى و مبلغ-/47/658/000 ريال هزينه اجرا جمعا به مبلغ-/1/002/188/000 ريال ازطريق 
مزايــده بــه فروش ميرســد2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته 
ميشــود.3-موعد مزايده روز شــنبه مورخه 1396/04/10 ساعت 9 الى10 ميباشــد.4-مزايده براى جلسه اول 
تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس مى 
باشد6-متقاضيان مى توانند پنج روزقبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 7-اين آگهى فقط دريك نوبت 
منتشرمى گردد.8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا درمهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصورت مبلغ واريزى 
از وى درحق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است 10-مالكيت 

برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

حصر وراثت
آقاى على اكبر كوهى فرزند على به شــرح درخواســتى كه به كالســه 96/78 ش دوم الف اين شــورا ثبت 
گرديده درخواســت صدورگواهى انحصاروراثت نموده واعالم داشــته كه مرحوم على كوهى فرزند احمد على به 
شــماره شناســنامه 182 صادره از مينودشــت درتاريخ 1395/2/21 فوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى 
عبارتســت از:1- على اكبر كوهى فرزند على ش ش 2 تاريــخ تولد 1362/1/1 فرزند ذكور متوفى 2-معصومه 
كوهــى فرزند على ش ش 272 تاريخ تولــد 1356/12/25 فرزند اناث متوفى 3-عصمت كوهى فرزند على ش 
ش 286 تاريــخ تولــد 1359/6/20 فرزنــد اناث متوفى 4- بتــول كوهى فرزند علــى ش ش 243 تاريخ تولد 
1349/7/1 فرزنــد اناث متوفــى 5- زهرا كوهى فرزند علــى ش ش 4880005029 تاريخ تولد 1368/6/1 
فرزند اناث متوفى 6-امه گل شــمرادى فرزند اله وردى ش ش 10 تاريخ تولد 1327/1/1 همســر متوفى. وال 
غيراينك شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

حصر وراثت
آقاى حســين ممشلو فرزند على اكبر به شرح درخواستى كه به كالسه 96/79 ش دوم الف اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدورگواهى انحصاروراثت نموده واعالم داشته كه مرحوم على اكبر ممشلو فرزند عباس به 
شــماره شناســنامه 7 صادره از گنبد درتاريخ 1395/2/17 فوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى عبارتست 
از:1- محســن ممشــلو فرزند على اكبــر ش ش 5574 تاريخ تولد 1367/4/16 فرزنــد ذكور متوفى 2-عباس 
ممشــلو فرزند على اكبر ش ش 4880201413 تاريخ تولد 1373/1/1 فرزند ذكور متوفى 3-حســين ممشلو 
فرزند على اكبر ش ش 5575 تاريخ تولد 1367/4/16 فرزند ذكور متوفى 4-مهدى ممشلو فرزند على اكبر ش 
ش 103 تاريخ تولد 1362/2/23 فرزند ذكور متوفى 5-زهرا ممشــلو فرزند على اكبر ش ش 424 تاريخ تولد 
1364/5/26 فرزند اناث متوفى 6-صديقه ممشــلى فرزند صادق ش ش 13 تاريخ تولد 1338/6/10 همسر 
متوفى. وال غيراينك شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه 

و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

حصروراثت
آقاى احمد ســخاوى داراى شناســنامه شماره 13 به شرح دادخواست به كالســه 8/960197 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن سخاوى به شناسنامه 125 درتاريخ 
96/1/13 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-آنه قليچ 
سخاوى فرزند حسن به ش ش 1575 صادره از گنبد نسبت پسرمتوفى 2-ناصر سخاوى فرزند حسن به ش ش 
1576 صادره از گنبد نسبت پسرمتوفى 3-يوسف سخاوى فرزند حسن به ش ش 3215 صادره از گنبد نسبت 
پســرمتوفى 4-احمد سخاوى فرزند حســن به ش ش 13 صادره از گنبد نسبت پسرمتوفى 5-نورجمال سخاوى 
فرزند حســن به ش ش 1291 صادره از گنبد نســبت دخترمتوفى 6-حاجى بى بى ســخاوى فرزند حســن به ش 
ش 2020716798 صادره از گنبد نســبت دخترمتوفى 7-آى ناز ســخاوى فرزند حسن به ش ش 4650 صادره 
از گنبد نســبت دخترمتوفى 8-آى ســن سخاوى فرزند حســن به ش ش 2020494401 صادره از گنبد نسبت 
دخترمتوفى 9-طاغن سخاوى فرزند امان به ش ش 6 صادره از گنبد نسبت همسرمتوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 رحيمى-رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرگنبدكاووس

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به 1- آقاى اميد عباسى فرزند محمود 2- عاطفه راحمى نيا فرزند رمضانعلى فعال مجهول المكان 
ابالغ ميشود كه بانك قوامين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه اول شوراى حل اختالف 
ســبزوار ارائه و به كالســه 1/95/678 ثبت و براى مورخ 96/4/14 ســاعت 18 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يكنوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج ميگردد شما ميتوانيد قبل 
از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان سبزوار به نشانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با 
ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 

شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى رضا پورشادمان فرزند ابوطالب داراى شناسنامه شماره 8649 به شرح دادخواست به كالسه 960583 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان ابوطالب 
پورشادمان به شناسنامه شماره 3929 در تاريخ 1396/2/7 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ابوالفضل پورشادمان فرزند ابوطالب ش ش 76306 نسبت با متوفى 
فرزند 2- رضا پورشــادمان فرزند ابوطالب ش ش 8649 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا پورشــادمان فرزند 
ابوطالب ش ش 6328 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى حســين گوهرى بندپى فرزند حجت اله داراى شناسنامه شماره 0370393139 به شرح دادخواست 
به كالســه 960518 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان حجت اله گوهرى بندپى به شناســنامه شــماره 552 در تاريخ 1383/6/8 در اقامتگاه دائمى خود را 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمدرضا گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش 
ش 18352 نسبت با متوفى فرزند 2- حسين گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش ش 0370393139 نسبت با 
متوفى فرزند 3- زهرا گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش ش 18361 نسبت با متوفى فرزند 4- محبوبه گوهرى 
بندپى فرزند حجت اله ش ش 116044 نسبت با متوفى فرزند 5- مهرى گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش ش 
116045 نســبت با متوفى فرزند 6- الهه گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش ش 1122 نســبت با متوفى فرزند 
7- نفيسه گوهرى بندپى فرزند حجت اله ش ش 32984 نسبت با متوفى فرزند 8- فاطمه گوهرى بندپى فرزند 
حجت اله ش ش 3030 نسبت با متوفى فرزند 9- سكينه خاتون پاشاى اميرى فرزند على گدا ش ش 5 نسبت با 
متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى على زارعى فرزند امرعلى داراى شناســنامه شــماره 1255 به شــرح دادخواست به كالسه 960571 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان امرعلى زارعى 
به شناسنامه شماره 2 در تاريخ 1396/2/11 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به:1- على زارعى فرزند اميرعلى ش ش 1255 نســبت با متوفى فرزند 2- مهدى زارعى 
فرزنــد اميرعلــى ش ش 0370562151 نســبت با متوفى فرزند 3- افســر زارعى فرزنــد امرعلى ش ش 15 
نســبت با متوفى فرزند 4- رقيه زارعى فرزند امرعلى ش ش 41 نســبت با متوفى فرزند 5- ليال زارعى فرزند 
اميرعلى ش ش 2034 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا زارعى فرزند اميرعلى ش ش 6276 نســبت با متوفى 
فرزند 7- شهربانو على اله فرزند على اله ش ش 230 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم مژگان حيدرى فرزند عيوضعلى داراى شناســنامه شــماره 160147200439 به شــرح دادخواســت 
به كالســه 960565 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شادروان عيوض على حيدرى به شناسنامه شماره 160133100085 در تاريخ 1395/10/20 در اقامتگاه دائمى 
خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على اكبر حيدرى فرزند عيوض ش ش 
160136500423 نســبت با متوفى فرزنــد 2- على اصغر حيدرى فرزند عيــوض ش ش 160136800472 
نسبت با متوفى فرزند 3- عليرضا حيدرى فرزند عيوض ش ش 160137900307 نسبت با متوفى فرزند 4- 
حليمه حيدرى فرزند عيوض ش ش 160137900307 نسبت با متوفى فرزند 5- صفيه حيدرى فرزند عيوض 
ش ش 160147000478 نسبت با متوفى فرزند 6- مژگان حيدرى فرزند عيوض ش ش 160147200439 
نســبت با متوفــى فرزند 7- گل آمنه صابرى فرزنــد عوض ش ش 160144900379 نســبت با متوفى فرزند 
8- شــهربانو صابرى فرزند عيوض ش ش 160145200258 نســبت با متوفى فرزند 9- گالوس خدابخشــى 
فرزند عوض ش ش 160145200679 نســبت با متوفى فرزند 10- فاطمه قاســمى فرزند محمد على ش ش 
160144700293 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه 

به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد جواد يزد خواســت فرزند حســين داراى شناسنامه شماره 9657 به شرح دادخواست به كالسه 
960567 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان 
حســين يزد خواست به شناسنامه شــماره 28715 در تاريخ 1350/4/16 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على اصغر يزدخواست فرزند حسين ش ش 165 نسبت 
بــا متوفــى فرزند 2- على اكبر يزدخواســت فرزند حســين ش ش 162 نســبت با متوفى فرزنــد 3- محمدرضا 
يزدخواســت فرزند حســين ش ش 125 نسبت با متوفى فرزند 4- محمدجواد يزدخواست فرزند حسين ش ش 
9657 نسبت با متوفى فرزند 5- بتول يزدخواست فرزند حسين ش ش 186 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه 
يزدخواست فرزند حسين ش ش 9656 نسبت با متوفى فرزند 7- صغرا مالحسينى فرزند حسين ش ش 20313 
نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد جواد يزد خواســت فرزند حســين داراى شناسنامه شماره 9657 به شرح دادخواست به كالسه 
960569 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان صغرا 
مالحسينى به شناسنامه شماره 20313 در تاريخ 1395/1/11  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-على اكبر يزدخواست فرزند حسين ش ش 162 نسبت با متوفى فرزند 
2- اصغر يزدخواست فرزند حسين ش ش 165 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا يزدخواست فرزند حسين 
ش ش 125 نسبت با متوفى فرزند 4- محمدجواد يزدخواست فرزند حسين ش ش 9657 نسبت با متوفى فرزند 
5- بتول يزدخواست فرزند حسين ش ش 186 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه يزدخواست فرزند حسين ش 
ش 9656 نسبت با متوفى فرزند.  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا 
هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى بهرام رجبيه فرزند رجب داراى شناســنامه شــماره 80839 به شرح دادخواست به كالسه 960551 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان رجب رجبيه 
به شناســنامه شــماره 19662 در تاريخ 1396/1/10  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سعيد رجبيه فرزند رجب ش ش 80838 نسبت با متوفى فرزند 2- بهرام 
رجبيه فرزند رجب ش ش 80839 نسبت با متوفى فرزند 3- ميترا رجبيه فرزند رجب ش ش 95660 نسبت با 
متوفى فرزند 4- منصوره رجبيه فرزند رجب ش ش 276 نسبت با متوفى فرزند5- مهيا رجبيه فرزند رجب ش 
ش 119333 نسبت با متوفى فرزند 6- فخرالسادات صفوى زاده يزدى فرزند سيد محمود ش ش 161 نسبت 
با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى بهرام رجبيه فرزند رجب داراى شناســنامه شــماره 80839 به شرح دادخواست به كالسه 960550 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان فخرالسادات 
صفوى زاده يزدى به شناسنامه شماره 161 در تاريخ 1396/1/21  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سعيد رجبيه فرزند رجب ش ش 80838 نسبت با متوفى فرزند 
2- بهرام رجبيه فرزند رجب ش ش 80839 نسبت با متوفى فرزند 3- ميترا رجبيه فرزند رجب ش ش 95660 
نسبت با متوفى فرزند 4- منصوره رجبيه فرزند رجب ش ش 276 نسبت با متوفى فرزند5- مهيا رجبيه فرزند 
رجب ش ش 119333 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم ريحانه پوســت چيان فرزند محمدعلى داراى شناسنامه شــماره 0370714660 به شرح دادخواست 
به كالســه 960570 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان جواد محمدرضا خانى قمى به شناسنامه شــماره 4889 در تاريخ 1396/2/17 در اقامتگاه دائمى خود 
را فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مليكا محمدرضا قمى فرزند جواد ش م: 
0374536351 نسبت بامتوفى فرزند 2- ريحانه پوست چيان فرزند محمد على ش م: 0370714660 نسبت 
با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه : 900388 محكوم له:شيرين قانعى2-مهين قانعى3-محمود قانعى ف عباس محكوم 
عليه:1-مهين قانعى2-شــيرين قانعى3-محمود قانعى ف عباس 4-فاطمه حــاج محمدابراهيم تهرانى5-رضا 
قانعى6-كامبيز قانعى7-پروين قانعى8-معصومه قانعى9-ســيمين قانعى ** 1-احمد موقرنژاد ف اســماعيل 
2-غالمرضا پروانه هردو وكيل محمود قانعى محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
9610091942100260 و شماره دادنامه مربوطه 9509971942100751 و 9309971942101375 
محكــوم عليهــم محكوم اند به : فروش ماترك مورث طرفين پالك هاى ثبتى ذيل و تقســيم وجه آن كما فرض 
اهللا 1- شــش دانگ پالك ثبتى 1895 فرعى از 25 و 27 اصلى واقع در رامســر 2-شش دانگ پالك 1899 
فرعى از 25 و 27 اصلى واقع در رامسر3-شش دانگ پالك 1031 فرعى از 472 فرعى از 31 اصلى واقع در 
رامسر4- شش دانگ پالك 1160 فرعى از 625 فرعى از 31 اصلى واقع در رامسر5-قطعه 8 تفكيكى مجزى 

شده از اعيان پالك 7407    6-قطعه 16 تفكيكى مجزى شده از پالك 14603 اصلى 77 .م/الف
مدير دفتر شعبه اول حقوقى رامسر-موسى جنت فريدونى 

و  نخب��گان  از  بس��یاری 
رسانه فرهیخت��ه گزارش  اندیش��مندان 

اروپایی و آمریکایی در کشور 
خ��ود آزادانه نمی توانند عقاید خود را مطرح کنند 
و آن را ب��ه می��ان مردم خ��ود ببرن��د،  نمونه های 
زیادی در ای��ن زمینه وج��ود دارد،  روژه گارودی 
نمونه ای از یک اندیشمند فرانسوی است او درباره 
هلوکاس��ت با ارائه اسناد مدارک مستند ثابت کرد 
ک��ه ادع��ای صهیونیس��ت  ها در کش��تار میلیونی 

یهودیان به دست هیتلر دروغ است.
روژه گارودی ب��ه خاط��ر ای��ن موض��وع در 
دادگاه ه��ای فرانس��ه محاکم��ه ش��د ب��ه زندان و 
محرومی��ت از فعالیت ه��ای تحقیقات��ی و تاری��خ 
محکوم شد حتی او را هنگام ورود به دادگاه مورد 
ضرب و ش��تم قرار دادند، اما او بر س��ر حرف خود 

ایستاد.
اروپ��ای به ظاه��ر متم��دن و آزاد چه تفاوتی 
ب��ا دوران قرون وس��طایی دارد که فردی همچون 
گالیله که یک دانش��مند بود و اعتقاد داشت زمین 
گرد اس��ت و به دور خورشید می چرخد،  در دادگاه 
کلیس��ا محاکمه ش��د تا دس��ت از اعتقادات خود 
ب��ردارد. او می گفت زمین مرکزیت جهان نیس��ت 
ام��ا دادگاه تفتیش عقاید او را ب��ه خاطر این نظر 
محاکمه کرد،  گریز از اعدام و مرگ، او را وادار کرد 
تا در دادگاه اعتراف کند و گفت: »در مقابل ش��ما 
ب��ه زانو درآمده ام و در حال��ی که کتاب مقدس را 
پیش چش��م دارم و با دستهای خود لمس می کنم 
توبه می کنم و ادع��ای واهی حرکت زمین را انکار 

می کنم و آنرا منفور و مطرود می نمایم.«
می��ان  در  وضعیت��ی  چنی��ن  ه��م  اکن��ون 
فرهیخت��گان،  نخبگان، صاحبنظ��ران و آنهایی که 
آزاداندیش هس��تند و حقایق و واقعیت های دنیای 
کنونی را درک می کنند، جایگاهی در جوامع غربی 
ندارند. اما آنها بای��د تالش کنند تا صدای خود را 
به گوش افکار عمومی برسانند. مردمی که در اروپا 
و آمریکای ش��مالی زندگی می کنن��د تحت تأثیر 

شدیدترین تبلیغات قرار دارند. 
چند س��ال اس��ت کنفرانس��ی در ایران با نام 
»افق ن��و« برگزار می ش��ود ک��ه در آن جمعی از 
شخصیت های سیاسی و چهره های فرهنگی غربی 
در آن ش��رکت می کنن��د. نظ��رات و دیدگاه های 
آنها جالب توجه و بس��یار نزدی��ک به دیدگاه های 

جمهوری اسالمی ایران است.
روز گذش��ته چهارمی��ن کنفران��س افق نو در 
ته��ران آغاز به کار ک��رد و در این کنفرانس عالوه 
بر س��خنرانی تعدادی از اندیش��مندان کشورمان،  
شرکت کنندگان اروپایی و آمریکایی هم سخنرانی 

کردند.
25 ش��خصیت ضد صهیونیستی از کشورهای 
اروپای��ی و آمری��کای ش��مالی در ای��ن همای��ش 
بین المللی دو روزه حضور دارند تا درباره مس��ائل 

بین المللی و منطقه ای بحث و تبادل نظر کنند.

رحیم پور ازغدی تحلیلگر سیاسی و اندیشمند 
دانش��گاهی کش��ورمان در ای��ن همای��ش گفت: 
ساختارهای س��خت افزاری و نرم افزاری جهان بعد 
از دو قرن در حال ذوب ش��دن اس��ت و جهان در 
حال خودشناس��ی مجدد اس��ت. در این دوره که 
س��اختارها به حالت نیمه ذوب در آمده اند بهترین 

فرصت است برای ارائه برنامه های جدید.
وی ادام��ه داد: تغییر باید از مس��یر عاقالنه و 
عادالنه باشد. امروز کل جهان در یک پیچ تاریخی 

است.
این اندیش��مند با بیان اینکه طی 150 س��ال 
اخیر بازوهای اس��تثمار غرب به عنوان نماد غرب 
شناخته ش��ده اند در حالیکه چنین نیست، اظهار 
داش��ت: افکار عموم��ی جهان گفتمانه��ای واقعی 
در زی��ر زمین روش��نفکری غرب پنهان ش��ده اند. 
متاس��فانه امروز روش��نفکری غربی قهرمان ندارد. 
روشنفکر مسئول غربی کسی است که حاضر باشد 

هزینه بدهد.
ازغدی بازشناس��ی چهره روش��نفکر مستقل 
و مردم��ی اروپ��ا را نکت��ه بعدی خوان��د و گفت: 
روشنفکران غربی در برابر جنبش ضد نژاد پرستی 
امروز کجا هس��تند. جنبش روشنفکری در اروپا و 

آمریکا ضعیف، کنترل و سرکوب شده است.
وی اف��زود: س��کوت روش��نفکران خیانت به 
ملتهاست. مردم تنها به روشنفکران احتیاج ندارند 

بلکه به روشنفکران قهرمان نیاز دارند.
وی ضرورت اس��الم شناسی مجدد در غرب را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: غرب با اسالم فرصت 
و اس��الم تهدید آشنا شده است. ترازوی قدرت در 

جهان اس��الم و غ��رب به هم ریخت��ه و همه چیز 
تغییر کرده است.

این اندیش��مند با بیان اینکه بعد از فروپاشی 
ش��وروی انگاره ها به سمت جهان تک قطبی رفت، 
گف��ت: با انقالب ایران ش��رایط تغییر کرد که این 

انقالب به سایر کشورها هم سرایت کرد.
ازغدی با بیان اینکه امروز اسالم از حاشیه به 
متن آمده و در غرب باید آن را دوباره بشناس��ند، 
گف��ت: تروریس��می که از غ��رب برای س��رکوب 
جنبش��های اس��المی تربیت ش��د به سمت غرب 
بازگش��ته است. این چهره از اسالم در غرب همان 
چهره ای اس��ت که غرب می خواس��ت مطرح شود. 
چرا چه��ره امام به عنوان نماینده اس��الم در دنیا 

معرفی نشده و اسالم وهابیت ترویج می شود.
وی گف��ت: امروز بیداری اس��المی بزرگترین 
تهدید سرمایه داری غربی است و نه سوسیالیسم و 
کمونیسم. تنها نگرانی هژمونی آمریکا منابع قدرت 

و ثروت دنیا و مدیریت آنهاست.

 یهودیان ۳ هزار سال در ایران 
ا آسایش زندگی کرده اند

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی افق نو نیز 
در این همایش گفت:د ایران کش��وری اس��ت که 
یهودیان س��ه هزار س��ال در آن با آسایش زندگی 

کرده اند.
نادر طال��ب زاده ب��ا بیان اینک��ه متفکرین و 
فرهیخت��گان بین المللی دور هم آمده اند از دنیایی 
ک��ه در آن اس��تکبار به دنبال تصاحب آن اس��ت، 

اظهار داشت: علیه این موضوع گردهم آمده ایم.

وی ادامه داد: از نظر برخی کش��ورها همچون 
کانادا این گردهمایی ها غیرقانونی اس��ت زیرا این 

دولتها از سوی صهیونیستها اداره می شوند.
دبی��ر کنفران��س اف��ق نو با اش��اره ب��ه اینکه 
متفکرین درباره اتفاقات جهانی هشدار داده بودند 
در حالیکه امروز به حاش��یه رانده ش��ده اند، افزود: 
برخی اندیشمندان درباره 11 سپتامبر صحبتهایی 
داش��تند یا درباره نقش سیا در کشورها بخصوص 
ای��ران تحقیقاتی کرده اند اما تضمینی نیس��ت که 
بع��د از اعالم مطالب خود از س��وی دولتهایش��ان 

تحت فشار قرار نگیرند.

 سازمان های بین المللی برای ادامه
سلطه امپریالیسم جنگ را ترویج می  کنند

سپس نوبت به میهمانان خارجی رسید در این 
همایش مشاور س��ابق وزیر دفاع فرانسه سخنرانی 
کرد، او معتقد اس��ت سازمان های بین المللی برای 

ادامه سلطه امپریالیسم جنگ را ترویج می کنند.
الن کروز با بیان اینکه قیام علیه امپریالیس��م 
روز به روز تقویت می ش��ود، گفت: مبارزه ما برای 
خداس��ت. ما بای��د علیه این برنام��ه ریزی جهانی 

مبارزه کنیم.
مش��اور س��ابق وزیر دفاع فرانس��ه با اشاره به 
جنگ یمن که تخریب و نابودی مهد تمدن عربی 
را دنبال می کند، گفت: پادش��اه یمن می گوید که 

بد بختی یمن مایه خوشبختی سعودی است.

 بسیاری در غرب 
از معایب نظام لیبرال دموکراسی آگاه هستند

مل��ی  ح��زب  مع��اون  همای��ش  ادام��ه  در 
محافظ��ه کاران جمه��وری چ��ک اظهار داش��ت؛ 
بس��یاری از م��ردم چه در غرب و چ��ه در ایران از 
محدودیتها و معایب این نظام لیبرال دموکراس��ی 

آگاه هستند.
الدیس��الو زوانک گفت: در ح��ال حاضر اروپا 
مسیحی نیس��ت، ایدئولوژی غالب غرب لیبرالیسم 
اس��ت که دغدغه تنوع س��بک زندگی را دارد. این 
ایدئولوژی به دنبال جهانی ش��دن و تسلط بر همه 
اس��ت. زوانک افزود: ما شاهد دور شدن اخالقیات 
عموم��ی و ی��ک جهان هس��تیم. در این ش��رایط 
شاهد کاهش ارتباط افراد جامعه، یاس و ناامیدی 

هستیم.
به گفت��ه معاون ح��زب ملی محافظ��ه کاران 
جمه��وری چک، ما ش��اهد یک ظلم ن��رم لیبرال 

دموکراسی هستیم.
وی گفت: لیبرالیسم فردی با ارزشهای خاص 
خودش باید متوقف شود. کشورهای اروپایی بدون 

یک اخالق مشترک از هم گسسته خواهند شد.
از ته قلبم می گویم مرگ بر اس��رائیل مرگ بر 

آمریکا و مرگ بر تکفیر
اس��تاد دانش��گاه کانادا که در این کش��ور به 
خاطر سیاس��ت های ضد اس��رائیلی خود در فشار 

شدید قرار دارد، در همایش افق نو گفت از ته قلبم 
می گویم مرگ بر اس��رائیل مرگ بر آمریکا و مرگ 

بر تکفیر.
پروفس��ور آنتونی جیمز هال اس��تاد دانشگاه 
کان��ادا، با بی��ان اینکه م��ردم در یم��ن، ونزویال، 
آمری��کای التین و آفریق��ا روزی پی��روز خواهند 
ش��د، ای��ران را جزیره ثبات خوان��د و گفت: امروز 
جبهه دش��من بش��ریت از صهیونیس��م و وهابیت 
و آمری��کا در حال آماده س��ازی ی��ک جنگ علیه 
ایران هستند. آنها تنها از سالح استفاده نمی کنند 
 بلک��ه پروپاگاندا نیز به کار می برن��د که نمونه آن 

بی بی سی فارسی است.
جیمز هال با بیان اینکه باید از ارزشهای خود 
دفاع کنیم، اظهار داش��ت: بای��د امپراتوری آنها را 
شکس��ته و ارزش��های خود را جایگزین آن کنیم. 
مح��ور مقاومت یک��ی از این ارزشهاس��ت که در 

سوریه و یمن تجاوز آنها را در هم می شکند.

 ایران یکی از معدود کشورهای
مستقل جهان است

یکی از اعضای جنبش اس��تقالل اسکاتلند نیز 
گفت: در ایران ش��اهد متفکران صادقی هس��تیم 
و ایران یکی از معدود کش��ورهای مس��تقل جهان 

است.
کنراد کراس افزود؛ ما شاهد تروریسم اندیشه 
و تفکر در جامعه و دانشگاه ها هستیم، فرایندی که 
به نبال اخالق زدایی اس��ت و به دنبال ممانعت از 

آگاهی مردم از واقعیت ها است.
ب��ه گفته وی، اس��الم هراس��ی اب��زاری مفید 
برای انحراف توجه مردم از پیامدهای سیاس��تهای 
مخرب اس��ت. هنگامی ک��ه خواه��ان درک علل 
مسائل هستیم همواره با صهیونیسم و امپریالیسم 

مواجه می شویم.

 جنگ های یمن و سوریه
جنگ جهانی برای تسلط بر دنیاست

تحلیلگر ایرلندی در کنفرانس بین المللی افق 
نو جنگ های یمن، س��وریه و س��ایر جنگها را یک 
جنگ جهانی برای تس��لط ب��ر دنیا خواند و گفت: 

ایران در این جنگ جهانی پیروز شده است.
گ��رود او کولمن با اش��اره به تم��دن و تاریخ 
ایران گفت: ش��اهان باستانی نظیر شاپور و اردشیر 

پادشاهان خوب و اخالقی بودند.
وی اف��زود: امروز رهب��ری خوب بخصوص در 
غرب وجود ن��دارد و االن بدترین ها بر ما حکومت 
می کنن��د. حکومتی ک��ه برای مردم باش��د وجود 
ن��دارد. این تحلیلگر ایرلن��دی با ذکر این نکته که 
اهریم��ن در دنیای امروز ما به دنبال خرابکاری در 
دنیاس��ت که همان س��ازمان های نظامی سیاسی 
جهانی هستند، اظهار داشت: آمریکا با کنترلی که 
بر فناوری دارد مانند گوگل بر دنیا مس��لط ش��ده 

است.

گزارشی از چهارمین کنفرانس بین المللی افق نو 

دنیای غرب در لبه پرتگاه
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