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 دفاع کره شمالی از موضع ایران
 در توافق هسته ای

کره شمالی به رابطه 45 س��اله با ایران اشاره و از 
موضع تهران درقبال توافق هسته ای با قدرتهای بزرگ 
ک��ه اخیرا ترامپ تهدید به پاره ک��ردن آن کرده بود، 

دفاع کرد.
رودونگ س��ینمون، روزنامه رس��می کره شمالی 
اع��ام کرد که ایران درحال توس��عه برنامه موش��کی 
خود بدون تس��لیم شدن دربرابر فشار خارجی و بدون 

محدود شدن توسط توافق هسته ای است.
ای��ن روزنامه نوش��ت: ایران از حمای��ت کاملی از 
م��ردم خود برخوردار بوده، همانطور که تهران درحال 
تقویت توانمندی های دفاعی خود بدون بروز مش��کل 
اس��ت. ترامپ به ش��دت مخالف توافق هسته ای ایران 
اس��ت که در دوره رئیس جمهور قب��ل از خود امضاء 
شد. ترامپ 12 می را برای تصمیم گیری درباره توافق 

هسته ای تعیین کرده است.  باشگاه خبرنگاران

درخواست اتحادیه اروپا از ایران و روسیه 
اتحادی��ه اروپا با تک��رار اتهامات درباره اس��تفاده 
س��وریه از س��اح های ش��یمیایی از روس��یه و ایران 
خواس��ت از نفوذشان روی دمش��ق برای جلوگیری از 

استفاده از این ساح ها استفاده کنند. 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای خطاب به اجاس سازمان 
جهانی آورده است: اتحادیه اروپا از تمامی کشورها به ویژه 
روس��یه و ایران می خواهد از نفوذشان برای جلوگیری از 
هر گونه استفاده از ساح های شیمیایی جلوگیری کنند.

آمریکا، انگلیس و فرانس��ه بامداد ش��نبه با متهم 
کردن س��وریه به استفاده از س��اح های شیمیایی در 
منطقه »دوما« اهدافی در این کشور را هدف حمات 

هوایی و موشکی قرار دادند.  مهر

اخبار

برای حل مسئله سوریه باید با ایران گفت وگو شود
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: همکاری با روسیه، ایران و ترکیه برای حل 

مسئله سوریه یک ضرورت است.
امانوئل ماکرون، در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی با تاکید بر اینکه برای 
دس��تیابی به یک راه حل پایدار در س��وریه باید گفت وگو شود، تصریح کرد: الزم 

است برای حل بحران سوریه با روسیه، ترکیه و ایران همکاری شود.
وی در ادامه گفت که برای رس��یدن به یک راه حل به گونه ای که به نفع س��وریه 

باشد، باید با ایران، روسیه و ترکیه گفت وگو انجام شود.
ماک��رون همچنی��ن با دف��اع از حمل��ه آمری��کا، انگلیس و فرانس��ه علیه س��وریه 
 ب��ه بهان��ه از بین بردن تاسیس��ات س��اح های ش��یمیایی در این کش��ور ای��ن اقدام را 
موفقیت آمیز توصیف کرد و از ارتش کش��ورش برای ش��رکت در این عملیات قدردانی 

کرد. گفتنی است، ایران بیشترین نقش را در مبارزه با داعش داشته است.  ایسنا

معادله
مهم است که برجام حفظ شود

 وزی��ر خارجه آلم��ان پیش از نشس��ت وزرای خارجه اروپایی ب��ار دیگر بر 
پیگیری راهکار سیاس��ی در حل بحران س��وریه و حفظ توافق هسته ای با ایران 

تاکید کرد.
هایک��و ماس ب��ا حضور در جمع خبرن��گاران تاکید کرد بای��د ضمن تحقق 

آتش بس، امکان ارس��ال کمک های بشردوس��تانه به منطقه فراهم شود و در این 
زمینه ایجاد دولت انتقالی و تجدید نظر در قانون اساسی ضروری است. 

ماس گفت: »تحوالت روزهای اخیر نشان می دهد که صلح پایدار در سوریه به وسیله 
راهکار سیاسی محقق می شود.« و تاکید کرد که آلمان در این زمینه تمامی تاش خود را 
به کار خواهد بست. وزیر خارجه آلمان درباره آینده برجام و موضع اروپا در این مورد هم 
گفت این موضوع دیگری است که دراین نشست به آن پرداخته می شود. وی حضور ایران 

در سوریه را از جمله مواردی دانست که به آنها پرداخته می شود.  فارس

دیپلمات
 رد احتمال اعمال تحریم های جدید اروپایی علیه ایران 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا احتمال تصمیم گیری درباره اعمال 
تحریم ه��ای جدید علیه ایران در نشس��ت دیروز وزرای خارج��ه این اتحادیه را 

رد کرد.
فدریکا موگرینی، درباره دس��تور کار نشس��ت دیروز وزرای خارجه اتحادیه 

اروپ��ا گفت: انتظار هیچ تصمیم جدی��دی در خصوص اعمال تحریم های هدفمند 
علیه ایران را نداش��ته باش��ید. موگرینی گفت: در بحث درباره ایران، انتظار حمایت 

کامل از توافق هس��ته ای ایران را داش��ته باش��ید. ما تمام آنچه در توان داریم را انجام 
می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که توافق کماکان اجرا می شود.

 پیش��تر منابع خبری از برنامه ریزی های س��ه قدرت ب��زرگ اتحادیه اروپا که طرف 
ایران در توافق هسته ای برجام هستند برای اعمال تحریم های جدید خبر داده  بودند. 

گفتنی است، تحریم های جدیدی علیه ایران در راه است.  ایرنا

در حاشیه

س
فار

مفقودى
كارت كارگــرى و و پاســپورت خانوادگــى به شــماره 1214389 به نام ســكينه جعفرى/حســن قنبرى  نام 

پدر:موسى تاريخ تولد:1354/1/1 مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. بهارستان

اينجانب ســعيد محمدى  مالك خودروى پژو پارس  به شــماره شهربانى 785 ل 24ايران 26وشماره شاسى 
NAAN11FC2FK829834وبه شماره موتور139B0082013به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

 كارت هوشــمند به شــماره 1761064  كاميون كشنده ماك مدل 54 به شــماره انتظامى 33- 513 ع 36 
مفقود شده و از درجه داعتبار ساقط است. تبريز

پروانه اشتغال به كار مهندسى به شماره 01322-300-12 محل صدور پروانه مازندران متعلق به مهندس 
محمدعلى رضايى ش ش 325 صادره محمودآباد در رشته مهندسى عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسالمى بجنورد 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك اعم از سند كمپانى و برگ سبز سوارى پژو تيپ PARSXU7 مدل 92 رنگ خاكسترى متاليك 
ش موتور124K0312488 شاسى NAAN01CA7DH907012 پالك ايران 62-434      11 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اصل برگ ســبز پرايد به رنگ ســفيد مدل 90 به شــماره پالك 167ل19- ايران 83 و به شــماره موتور 
3995469 و شماره شاسى 3412290869541 به نام مالك اسماعيل مختارى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

بــرگ ســبز وانت زامياد به رنــگ آبى مدل 91 به شــماره پــالك 516د49- ايران 89 و به شــماره موتور 
80033543 و شــماره شاســى PKB046433 به نام مالك غفار خرقانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. شيراز

پروانه بهره بردارى چاه عميق به شماره 40510/100/300 مورخه 86/9/21 در روستاى چقاسفيد بخش 
باالدربند بنام بهنام حق نظرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى تصميمات شركت مسافربرى لومار سفر سهامى خاص 
به شماره ثبت 537

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســاليانه و صورتجلسه هيات 
مديره شــركت فوق در مورخ 93/2/21 تصميمات زير در شركت اخذ گرديد: 
1- اعضاء هيات مديره و مديرعامل شــركت براى مدت 2 ســال مالى ديگر در 
ســمتهاى قبلى خود ابقا شدند. 2- بازرســان اصلى و على البدل شركت براى 
مدت يك ســال مالى ديگر در ســمتهاى قبلى خود ابقا شدند. 3- كليه اسناد و 
اوراق بهادار و بانكى و ساير نامه هاى ادارى با امضاى مديرعامل و مهر شركت 

معتبر مى باشد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان چرداول

متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم ســيروس وطن خواه فيروز ساالرى فرزند 
غالمرضا خواهان: آقاى مختار امينى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى ســيروس وطن خواه فيروز ســاالرى به 
خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988797400039 شعبه 
4 شــوراى حل اختالف  شهرســتان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/30 ساعت:9:45 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى  كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م/الف: 140
ناصر فاتحى – مسئول دفتر شعبه 4(زندان) شوراى حل اختالف شهرستان سقز

متن آگهى ابالغ
آگهى ابالغ وقت جلســه شــعبه اول داديارى دادســراى شهرســتان بهارستان- بدين وســيله به خانم ژيال 
جوادزاده مجهول المكان حســب اعالم شــاكى عصمت على ســعادن زاده و شكايت ايشان مبنى بر مزاحمت تلفنى 
وفق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت رسيدگى 
در جلســه يكماه پس از تارخ نشــر آگهى حاضر و از خود دفاع نمائيد واال وفق مقررات غيابا رســيدگى و اعالم نظر 

خواهد نمود.
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان-صابرى

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى بشــماره 59 فرعى از 103 اصلى واقــع در مراء كه ذيل ثبــت و صفحه 7 دفتر جلد 
124 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 15709 بنام آقاى محمد حسين فخرزاده صادر و تسليم گرديده است. 
سپس محبوبه نعمتى طبق وكالتنامه شماره 13269-1396/10/23 دفترخانه 1496 تهران از جانب مالك مذكور 
نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 4919-4918-1395/12/9 بگواهى 
دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. 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 سند مالكيت 
يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و 

تسليم خواهد شد. م الف/5074
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى احضار متهم
آقاى فرامرز مشايخ بخشى نظر به اين كه در پرونده كالسه 3/960144د به تهام تصرف عدوانى و ممانعت 
از حق از طرف اين دادسرا تحت تعقيب قرار داريد بدين وسيله در راستاى ماده 174 ق آ د ك مراتب به شما ابالغ 
مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب تنكابن جهت پاسخ 
گويى به اتهام خويش حاضر شــويد در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى موضوع رسيدگى 

و اظهار نظر مى گردد.م/الف
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن

آگهى وقت رسيدگى مجدد 
خواهان: طاهره كرمى ، خوانده: على آذرنبوه ، نوع خواسته: مطالبه نفقه خود و فرزند مشترك ، وقت رسيدگى 

مجدد روز دوشنبه 97/3/21 ساعت 15/30 حضور يابيد. م الف/5075
مدير دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف رودهن

آگهى مزايده نوبت اول
در مــورد پرونــده اجرائى كالســه فوق الذكــر 1 اجراى احــكام مدنى بجنــورد و به موجب دادنامه شــماره 
9509975840800734 صادره از ش هشــتم حقوقى بجنورد، فيمابين خواهان بانك سينا خوانده محمد عالمه 
مجلســى مبنى بر فروش ملك مشاع و پرداخت نيم عشر دولتى به مبلغ 1/800/000 ريال كه با عنايت به انجام 
كارشناسى ملك به مشخصات ذيل الذكر:مشخصات ملك: ملك به شماره فرعى 441 از 167 اصلى مفروز و مجزى 
از 13 فرعى به شماره ثبت 103521 به مساحت عرصه 223 متر مربع پس از بر اصالحى كه در آن اعيانى با پروانه 
شــماره 90996 مورخه 23/03/92 در پنج طبقه روى پيلوت با اســكلت بتنى و ســقف تيرچه يونيليت با كاربرى 
مسكونى احداث گرديده است كل مساحت زير بناى پنج طبقه روى پيلوت 882 متر مربع و مساحت مسكونى پنج 
واحد 735 متر مربع مى باشد كه از كل شش دانگ چهل نه مميز سه صدم سهم مشاع از دويست و چهل و نه سهم 
عرصه و اعيان برابر ســند صادره به شــماره 068011ه/93 در مالكيت بانك سينا و بقيه به مالكيت محمد عالمه 
مجلسى و شركاء مى باشد.و ملك فوق واقع  در خيابان زايشگاه حاشيه پالك 28 شهردارى با كاربرى مسكونى مى 
باشد و در حال حاضر كليه واحدها خالى هستند و ملك مشاع است و با توجه به اظهارات نماينده بانك سينا و دختر 
خوانده آقاى محمد عالمه مجلسى افراد ثالثى نيز مدعى حق و حقوقات خود در ملك مى باشند كه طى اليحه ارسالى از 
طرف بانك سينا افراد مدعى اعتراض ثالث در خصوص الزام به تنظم سند ملك فوق الذكر بوده اند كه دادخواست 
آنان رد شــده اســت كه ارزش ملك توسط كارشــناس رسمى دادگســترى تمام ملك مذكور صرف نظر از ديون و 
تعهدات احتمالى به اشخاص حقيقى يا حقوقى با كليه منصوبات مربوطه در حال حاضر به مبلغ 11/000/000/000 
ريال ارزيابى گرديد است و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز سه شنبه مورخ 
97/02/11 ساعت 11:30 الى 12:00 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد 
به فروش برســد.بنابراين متقاضيان شــركت در جلســه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا 
حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند.بديهى است مزايده از قيمت 
كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پيشنهادى قبل از شروع 
مزايده واريز و مابقى مبلغ نيز ظرف مدت يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) 
در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.ضمنا ملك 
فوق برابر اســتعالم شــماره 96/10/103623مورخه 1396/12/15 هيچ گونه بدهى به شهردارى ندارد و در 
خصوص پنجره هاى در راه پله به سمت غرب با توجه مشرف بودن به ملك غير بايد مسدود گردد و ارتفاع پنجره 

سمت حياط خلوت 1/3 متر مى باشد كه طبق نقشه هاى ساختمانى بايد اصالح گردد.
  دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- ابراهيمى

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه و محوطه بمساحت 1603,69 مترمربع بشماره پالك 164 فرعى از 70 
واقــع در قريه نمك رودبار ســنگ اصلى 107 بخش 16 گيالن ذيل ثبــت 14011 صفحه 403 دفتر 16/117 و 
ســند مالكيت به شماره ســريال 593060 الف / 16 سال 88 بنام ندرت اله عليجانپور هلستانى صادر و تسليم 
گرديده است خانم اعلم تاج پارسه با ارايه گواهى حصر وراثت شماره 314 مورخه 88/07/05 شوراى حل اختالف 
شهرســتان ســياهكل و گواهى ماليات بر ارث شــماره 37140 15744 مورخه 1396/12/28 دارايى سياهكل 
اعالم داشــته مالك اقاى ندرت اله عليجان پور هلســتانى فوت وراث حين الفوتش عبارتند از مصطفى – محمد – 
عبداله – حميدرضا – نرگس فرزندان متوفى شهرت جملگى عليجان پور هلستانى و اعلم تاج پارسه همسر متوفى 
با ارايه درخواســت شــماره 116/96/11181 مورخه 96/10/24 منضم به فرم شــهود تكميل و گواهى شده 
توسط دفترخانه 47 سياهكل مدعى فقدان اصل سند مالكيت بدليل جابجايى اسباب كشى منزل مسكونى گرديده 
و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را از اين اداره نموده است لذا مراتب طبق 1 ماده 120 ايين نامه قانون ثبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى تا چنانچه كسى نسبت به مورد تقاضاى فوق اعتراضى داشته باشند و يا مدعى 
اصل سند مالكيت نزد خود باشند مى توانند از تاريخ انتشار ظرف مدت 10 روز اخواهى خود را به اين اداره ارايه 
دهند و در غير اين صورت پس از سپرى شدن فرجه قانونى اصل سند مالكيت اوليه از درجه اعبتار ساقط و سند 

مالكيت المثنى  صادر خواهد شد . تاريخ انتشار  97/1/28 
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برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: عزت اله اردشيرى فرزند يداله شغل آزاد به نشانى محل اقامت: لردگان –زمين شهرى 
پشــت اداره آب- كوچه دوم . محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 9609973896800858  مورخ 96/11/2 
شــوراى حل اختالف لردگان شعبه هشتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. 
محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و هفتصد 
و هفتاد هزار ريال بعنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سر رسيد چك 96/8/20 و پرداخت 
نيم عشر هزينه دولتى در حق صندوق دولت. مشخصات محكوم عليه: 1- على حيدرى فرزند چراغعلى 2- يداهللا 
جهانبخشى فرزند على به نشانى محل اقامت: مجهول المكان . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- 
پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم 
نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به 
بــوده ايــد، ليكن براى فرار در پرداخــت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود بدهيد 
بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى 
احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 

10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
 محل امضاء دبير شورا              محل امضاء قاضى شورا –محمدسعيد كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم آن
شماره پرونده: 97 / 1 / 20 -خواهان: احمد رحمان پور-خوانده: محمد خسروى _مجهول المكان-خواسته: 
مطالبه وجه-وقت رســيدگى: 29 / 2 / 97 ســاعت 30 / 10 صبح-خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه عمومى 
انديمشك نموده كه به شعبه يك شوراى حل اختالف مستقر در دادگاه ارجاع و به كالسه فوق الذكر ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى به شرح فوق تعيين شده على ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده جهت درخواست خواهان 
و دســتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود كه خوانده از نشر آگهى ظرف 20 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
دبير شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك-مرادى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى هادى آزاد بيگى برابر وكالتنامه شماره 134151 مورخ 1396/09/28 دفترخانه 37 بجنورد به وكالت 
از خانم مهناز تقى پوران فرزند عزيزاهللا به شــماره شناســنامه 17450 و شماره ملى 0680168321 صادره از 
بجنورد برابر مشــروحه شماره 96/26479 مورخ 1396/12/26 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضاء 
شــهود مذكور در آن در دفتر اســناد رسمى شماره 37 شهرستان بجنورد گواهى شــده است مدعى شده اند كه 
سند مالكيت نسبت به سهم االرث مالكانه از پالك 204 اصلى واقع در بخش يك بجنورد به شماره ثبت 12363 
صفحه 146 دفتر 68 به شماره چاپى 405357 به علت نامعلومى مفقود شده است درخواست صدور سند المثنى 
نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هركس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد.
بديهى اســت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار:97/01/28

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد

 آگهى فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاى فرشيد مفتخرى نظرى پور با 
تسليم دو برگ استشهاديه محلى مصدق شده  كه طي  شماره 16736 مورخه 
96/10/03 توسط دفترخانه اسنادرسمى شماره 297 تهران و برگ تقاضا 
مالكيت  سند  فقدان  مدعى   96/12/06 مورخه   71019 وارده  شماره  به 
پالك  دو  طبقه  شرق  در  واقع  مسكونى  آپارتمان  اعيان  و  عرصه  ششدانگ 
به   6 قطعه  فرعى   10107 از  شده  مجزى  اصلى   123 ز  ا  فرعى   21859
انبارى  بانضمام  بالكن مى باشد  مربع  متر  مربع 1/10  متر  مساحت 57/11 
زيرزمين دوم ذيل  واقع در سمت شرق  مربع  متر  تفكيكى 1/90  قطعه 5 
139520301023025637 امالك بنام  فرشيد مفتخرى نظرى پور ثبت و 
تحت چاپى شماره 826524 صادر و تسليم شده است.  بعلت سهل انگارى 
مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را از اين منطقه نموده 
است .  لذا مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت 
در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
نزد  آن  مالكيت  وجود سند  يا  و  مرقوم  ملك  به  نسبت  معامله  انجام  مدعى 
خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف ده روز اعتراض خود كتباً 
بانضمام اصل سند مالكيت به اين واحد ثبتى تسليم نمايد  تا مورد رسيدگى 
ارائه دهنده  به  از مالحظه  مالكيت پس  بديهى است اصل سند  قرار گيرد 
اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده 
نخواهد شد در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونى، سند 

مالكيت المثنى پالك مذكور صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد.
 10247/م. الف                                    رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن- ناصري 

رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آئين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهى   
خيابان  نشانى  به  محمدرضا  فرزند  احمدوند  عليرضا  آقاى  به  بدينوسيله 
وليعصر( عج) باغ فردوس ابالغ  مى شود كه آقاى حسن صفائى براى وصول 
4 فقره چك برگشتى شماره 955000582 مورخ 1395/06/07 به مبلغ 
503/000/000 ريال و چك شماره 959000580 مورخه 1395/06/04 
مورخه   957000581 شماره  چك  و  ريال   503/000/000 مبلغ  به 
1395/06/06 به مبلغ 211/260/000 ريال و چك شماره 951000579 
بانك  عهده  به  ريال   503/000/000 مبلغ  به   1395/06/03 مورخه 
به  پرونده  و  صادر  اجرائيه  شما  عليه  تهران  حسابى  پرفسور  شعبه  سپه 
مورخ  گزارش  به  توجه  با  و  تشكيل شده  اداره  اين  در  كالسه 9605642 
1397/01/15 مامور ابالغ مبنى بر عدم شناسايى ادرس شما در متن سند 
ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى 
بستانكار  تقاضاى  موجب  به  لذا  نمايد،  معرفى  واقعى  ابالغ  جهت  را  شما  از 
ماده 18  طبق  و  مورخه 1397/01/19  به شماره 14000682  وارده  طى 
آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است 
عمليات  ننمائيد  اقدام  خود  بدهى  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  ظرف  چنانچه 

اجرائى جريان خواهد يافت.
 10238/م. الف                                 رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران- شبيبي 

آگهي اخطار ماده 101 آئين نامه اجراي اسناد رسمي  بدينوسيله به شركت 
همكف  ط  شماره71   10 ك  قصير  احمد  خ  نشاني  به  بهين  شير  و  گوشت 
بدهكار/راهن پرونده اجرايي كالسه 9303615 ابالغ مي گردد ملك مورد 
وثيقه پرونده اجرايي مذكور به پالك ثبتي 36/2829 قطعه اول تفكيكي 
واقع در بخش11 تهران متعلق به راهن به مبلغ24/000/000/000ريال 
ارزيابي گرديده كه نظريه كارشناس مذكور در آدرس مندرج در متن سند 
مورخ96/11/21   گزارش  طبق  كه  ارسال  ابالغ  جهت  نشاني  به  رهني 
مراتب  لذا  نگرديده  واقع  مورد شناسايي  مذكور  آدرس  ابالغ پست  واحد 
مذكور  پالك  ارزيابي  مبلغ  به  چنانچه  گردد  مي  ابالغ  شما  به  فوق  شرح  به 
از  روز   5 مدت  ظرف  را  خود  كتبي  اعتراض  ميتوانيد  باشيد  مي  معترض 
تجديدنظر  كارشناس  بانكي دستمزد  آگهي ضميمه فيش  اين  انتشار  تاريخ 
به مبلغ 26/000/000ريال ، واريز به حساب سيبا 0103134800001 
نزد بانك ملي به نام كانون كارشناسان رسمي دادگستري به دفتر اين اداره 
واقع در م ونك چهارراه  حقاني (جهان كودك) پ34 طبقه دوم اداره سوم 
و  موعد  از  خارج  كه  اعتراضي  به  ضمناً  و  تسليم  ملي  رسمي  اسناد  اجراي 
داده  اثر  ترتيب  باشد  تجديدنظر  كارشناس  دستمزد  بانكي  فيش  فاقد  يا 

نخواهد شد.
نقيبي فريده  تهران-  رسمي  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف       10255/م 

تن  پورسياه  صالح   سيروس  آقاى  به  بدينوسيله  اجرائيه  ابالغ  آگهى 
فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 4 صادره از صومعه سرا به نشانى 
تهران ميدان ابوذر خيابان كمال الملك كوچه گل محمدى پالك 1 و رضا 
اسفنديار فرزند ذبيح اله به شناسنامه شماره 2916 صادره از دماوند 
ابالغ  بيگى پ 95   كمالى اسماعيلى خ  امام حسين خ  تهران  به نشانى 
8502590مورخ  شماره  قرارداد  استناد  به  ايران  ملى  بانك  مى شود 
مبلغ  بر  مشتمل  ريال   143/412/700 مبلغ  وصول  جهت   85/7/1
ريال   88/685/000 مبلغ  و  طلب  اصل  بابت  ريال   54/727/700
تاريخ  تا  تاريخ  آن  از  و   96/5/7 تاريخ  تا  تاديه  تاخير  خسارت  بابت 
ديگر  متعهدين  و  شما  عليه  مقررات  طبق  مطالبات،  كامل  تسويه 
قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرائى به كالسه 
در  و  شده  تشكيل  اداره،  اين  در   139604001012000812/1
ابالغ  مامور   96/7/3 مورخ  گزارش  طبق  چون  است.   اقدام  جريان 
شركت پست، ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسائى نشاني ميسر  
نشده لذا به استناد تقاضاى وارده شماره 21099 مورخ 96/11/08 
بستانكار و وفق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، 
مفاد اجرائيه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 10 (ده) روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى، كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد، اقدام به پرداخت 
ساير  و  شما  عليه  مقررات  برابر  اجرائى  عمليات  ننمائيد.   خود  بدهى 
به   96/07/1 تاريخ  در  اجرائيه  ضمناً  شد.   خواهد  تعقيب  متعهدين 

محمدمهدى تمسكنى زاهدى ابالغ شده است.
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آگهى ابالغ اجرائيه باستناد  ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى  
بدينوسيله 1- هادى شقاق فرزند محمدعلى به نشانى: تهران خيابان گيشا 
خيابان 37 پالك 24 (اعالمى بستانكار) 2- داريوش جعفرى فرزند احمد 
به نشانى: تهران خيابان صف پاساژ اطمينان پالك 13 (اعالمى بستانكار) 
ابالغ مى شود بانك پاسارگاد اداره امور شعب هاى شرق تهران به استناد 
براى   1393/12/03  -309/4000/323119/12 شماره  قرارداد 
وصول موضوع الزم االجراء مبلغ 1/972/777/778 ريال مشتمل بر مبلغ 
خسارت  972/777/778ريال  مبلغ  و  طلب  اصل   1/000/000/000
تاخير تاديه تا تاريخ 96/09/27 و از اين تاريخ 1396/09/28 تا تسويه 
كامل بدهى، طبق مقررات بابت پرونده اجرائى به كالسه 9601669 بر عليه 
شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده كالسه فوق در اين اداره، 
تشكيل و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش مورخ 96/11/17 
مامور ابالغ پست، نشانى شناسائى نگرديده و در آدرس اعالمى بستانكار نيز 
ابالغ واقعى ميسر نگرديده و به استناد تقاضاى وارده شماره 12022390-

96/12/05 بانك بستانكار ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مفاد 
اجرائيه  فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 (ده) روز از تاريخ انتشار اين آگهى، 
كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد، اقدام به پرداخت بدهى خود 
ننمائيد.  عمليات اجرائى برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  ضمناً 

اجرائيه در مورخ  96/11/07 به آدرس امير شقاق ابالغ گرديده است.
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سخنگوی وزارت امور خارجه  اق��دام س��ه کش��ور سخنــــگو گف��ت: 
تج��اوزکار ب��ه س��وریه خ��اف هم��ه موازی��ن و 
کنوانس��یون های بین المللی بود و این ها نمی تواند 

تأثیری در سیاست های ایران داشته باشد.
 بهرام قاس��می در اولین نشس��ت هفتگی خود با 
خبرنگاران در س��ال 1٣٩٧ در پاس��خ به س��وال 
سیاست روز مبنی بر اینکه آیا تجاوز موشکی اخیر 
به س��وریه می تواند حاکی از تحت فشار قرار دادن 
ایران بر س��ر مسائل موش��کی و منطقه ای باشد؟ 
گف��ت: تهاجم اخیر ب��ه س��وریه را تجاوزکارانه و 
خاف همه موازین و کنوانس��یون های بین المللی 
اس��ت و این اقدامی نا به ج��ا، غلط و جنگ افروزانه 
تلقی می شود و نمی تواند بر سیاست های جمهوری 

اسامی تاثیری داشته باشد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه ادام��ه داد: ایران 
همانگونه که در دهه های گذش��ته نش��ان داده با 
جدی��ت تمام و پش��توانه مردم��ی از اصول کان 
جمه��وری اس��امی پیروی کرده و سیاس��ت های 
منطقه ای و جهانی خود را دنبال کرده و هرگز این 
نوع اقدامات نمی تواند بر سیاس��ت های جمهوری 

اسامی تاثیر خاصی داشته باشد. 

قاس��می ای��ن اقدام��ات را خ��اف موازی��ن 
بین المللی و اقدامی توس��عه طلبانه و جنگ افروزانه 
از س��وی آمریکا خواند و افزود: آمریکا نش��ان داد 
که در راستای سیاست های توسعه طلبانه و تأمین 
مطامع خود هر از گاهی به بهانه های واهی و دروغ 
دس��ت به این نوع اقدامات می زند و احتمال دارد 

باز این رفتارها را تکرار کند.
وی خاطرنشان کرد: تصور می کنم هر آنچه امروز 
در وضعیت ناهنجار منطقه و جهان کنونی مشاهده 
می ش��ود، ناش��ی از اش��تباهات راهبردی و فاحش 
آمریکا طی دهه های گذشته است که همواره کمک 
کرده به اینکه منطقه از بی ثباتی جدی و نابسامانی 
رنج ببرد و وضعیت امروز منطقه ناشی از اشتباهات 
کان آمریکاس��ت و این سیاس��ت و ادامه آن نهایتا 
آمریکا را با مشکات عدیده و وضعیت نابهنجاری در 

منطقه و جهان امروز مواجه می کند.
وی درباره خبر منتش��ر ش��ده مبنی بر توافق 
صورت گرفته بین اروپا و آمریکا درباره بازرس��ی ها 
و برنام��ه موش��کی ایران عن��وان ک��رد: از تعداد 
نشس��ت های برخی کش��ورهای اروپایی با آمریکا 
اطاع��ی نداریم و در مورد اینکه چه موضوعاتی را 

مطرح کرده اند نیز اطاعی نداریم.
قاس��می افزود: برج��ام موضوعی اس��ت بین 
ای��ران و 1+5 ک��ه در این خصوص توافق ش��ده و 
بقیه مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود بیشتر 
گمانه زنی رسانه ای اس��ت. ما اطاع رسمی از این 
نشست ها و موضوعاتی که ممکن است مطرح شده 
باش��د نداریم تا اطاع رسمی نداشته باشیم اتخاذ 

موضع کار درستی نخواهد بود.

س��خنگوی وزارت خارجه درب��اره گفت وگوی 
تلفن��ی وزرای خارجه ای��ران و انگلیس بیان کرد: 
تماس توس��ط جانسون گرفته ش��د درباره مسائل 
منطقه و سوریه مفصل صحبت شد و شدیدا مراتب 
اعتراض ایران به حمله سه کشور به سوریه توسط 
ظریف مطرح و گوش��زد شد که اقدام جنایتکارانه 
و خاف تمامی موازین و کنوانسیونهای بین المللی 
اس��ت و این اقدام بدون س��ند و گ��زارش مجامع 
بیط��رف بین الملل��ی و س��ازمان منع س��احهای 
ش��یمیایی اقدامی غیرقابل قبول اس��ت و با شدت 
تم��ام اعتراض ایران نس��بت به این اق��دام نابه جا 

مطرح شد.
وی درباره گفت وگوهای س��طح باال با اروپا در 
زمینه حقوق بش��ر بیان کرد: مذاکرات با اتحادیه 

اروپ��ا از گذش��ته دیرب��از درباره مس��ایل مختلف 
وجود داش��ته اس��ت. م��ا درباره برخی مس��ائل و 
موضوع��ات قطعا دارای تفاوت دیدگاه بس��یاری با 
کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هستیم. بخشی 
از آنب��ه تفاوت ارزش ها در بی��ن منطقه ما و ایران 
و ارزش های حاکم ب��ر اتحادیه اروپا، بخصوص در 

مسائل مربوط به حقوق بشر برمی گردد. 
قاس��می با بیان اینکه مذاکراتی از گذشته نیز 
وجود داش��ته، خاطرنش��ان کرد: البته گهگاهی به 
برخی تفاهمات در برخی حوزه ها رسیدیم و حتی 
برخی همکاری ها وجود داشته است. ما تماس های 
خ��ود را ب��ا ای��ن اتحادیه ب��ا توجه ب��ه مجموعه 
اش��تراکاتی که بین ما و اتحادی��ه می تواند وجود 

داشته باشد کمافی السابق ادامه خواهیم داد.

وی یادآور ش��د: البته ای��ن گفت وگوها حتما 
باید دوطرفه و بر اساس خواست و عاقه طرفین و 

در محیطی آکنده از حسن نیت و سازنده باشد.
س��خنگوی وزارت خارجه ادامه داد: می توانیم 
گفت وگوهای خ��ود را همچنان ادام��ه دهیم. طی 
ماه ه��ای آین��ده هیات هایی را خواهیم داش��ت که 
بین ایران و اتحادیه اروپا درباره بحث حقوق بش��ر و 
مسائل دیگر تبادل خواهند شد و امیدوارم در محیط 

سازنده تری این گفت وگوها در آینده ادامه یابد.
قاس��می درباره بیانی��ه س��ران اتحادیه عرب 
درباره ایران خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه اتحادیه 
عرب به پایگاه و باش��گاهی برای ارضا و پیش��برد 
امیال برخی کش��ورهای خاص عربی تبدیل شده 
اس��ت. این کشورها دش��من خودشان را به اشتباه 
ف��رض کردند و به جای هدف قرار دادن دش��من 
اصلی جهان عرب، ایران را که با حس��ن نیت تمام 
در جه��ت مبارزه با تروریس��م و ایج��اد ثبات در 

منطقه تاش می کند، هدف قرار می دهند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال 
دیگری درباره خروج آمریکا از برجام عنوان کرد: ما 
با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا با توجه به بحث 
برجام در تماس هستیم و رایزنی های ما ادامه دارد و 
این تماس ها تا 22 اردیبهشت ادامه خواهد داشت، 
اروپا به برجام پایبند است و ایران هم به برجام متعهد 
است و اولین کشوری نخواهد بود که از برجام خارج 
شود و با هوشیاری تمام تحوالت را رصد خواهد کرد 
و اجازه نخواه��د داد دیگران به هزینه ایران خلل و 
خدشه ای به برجام وارد کنند. گفتنی است؛ 12می 

تاریخ تمدید برجام از سوی ترامپ است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سیاست روز: 

اقدام سه کشور متجاوز به سوریه تأثیری در سیاست های ایران ندارد


