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اتهام زنی خالد بن سلمان علیه ایران
سفیر ریاض در واشنگتن بار دیگر مدعی دخالت 

ایران در یمن و حمایت موشکی آن از انصاراهلل شد.
خالد بن سلمان مدعی شد: عملیات ائتالف عربی 
برای آزادس��ازی ش��هر الحدیده در ادامه حمایت های 
عربستان و کشورهای عضو ائتالف عربی از مردم یمن 
در برابر شبه نظامیان نابودگر )انصاراهلل یمن( که مورد 

حمایت ایران هستند، انجام شد.
وی مدعی ش��د: این ش��به نظامی��ان )انصاراهلل( 
تا به امروز 150 موش��ک به س��وی مناطق مسکونی 
عربس��تان ش��لیک کردند که آخرین آنها صبح امروز 
ب��ود. ای��ن تجاوزها که ب��ا حمایت های ایران ش��دت 
گرفته اس��ت بیانگر اهداف ش��وم حوثی ها )انصاراهلل( 
اس��ت و هیچ کش��وری چنین تهدیدی در مرزهایش 
را نمی پذیرد. بن س��لمان در ادامه ادعاهای بی اساس 
خود افزود: حوثی ها )انصاراهلل( و در پش��ت آنها ایران 
به ناس��ازگاری خود ادامه می دهند و آنها برای قاچاق 
اس��لحه و موشک های بالستیک ایرانی از بندرگاه بهره 

می برند.  ایسنا

 تصویب طرح عدم احیای روابط با ایران
از سوی کانادا

مجل��س نماین��دگان کانادا ب��ا اکثری��ت آرا و با 
همراهی نخست وزیر این کشور طرح عدم احیای روابط 

با ایران را تصویب کرد.
این طرح با همراهی "جاستین ترودو" نخست وزیر 
کانادا و اکثر نمایندگان موافق دولت همراه بود. این طرح 
با محکوم کردن ش��دید ایران از دولت کانادا خواسته تا 
طرح کنونی خود را برای ارتباط با ایران رها کرده و فوراً 
تمامی مذاکرات برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران 

را متوقف کرده است.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

با ایران درباره عملیات در منطقه قندیل در تماس هستیم
وزی��ر امورخارج��ه ترکیه گفت که کش��ورش ب��رای انجام عملی��ات نظامی 

احتمالی با ایران در تماس است.
مول��ود چاووش  اوغلو در گفت وگو با ش��بکه هابر ت��رک تصریح کرد ترکیه 
به طور مکرر تماس هایی را با ایران درخصوص عملیات احتمالی در ش��مال عراق 

و علیه گروه پ.ک.ک در منطقه قندیل که در نزدیکی مرز ایران قرار دارد، برقرار 
کرده  است.

وی افزود: ما با ایران در تماس هستیم. پ.ک.ک برای آنها نیز تهدید تلقی می شود.  
قندیل به مرز ایران بسیار نزدیک است. ما همکاری ها با ایران را )در این زمینه( افزایش 
می دهیم. گفتنی اس��ت، جمهوری اسالمی ایران بیشتر نقش را در مبارزه با تروریسم و 
تارومارکردن آنها در منطقه داش��ته اس��ت.همچنان نیز تالش بی وقفه ای را در مبارزه با 

تروریست های تکفیری انجام می دهد. ایسنا

درحاشیه
خلع سالح شدن متحد آمریکا 
سفیر سابق ایران در چین با اشاره به توافق کیم جونگ اون بر غیرهسته ای 
شدن شبه جزیره کره گفت: این مسئله در نهایت منجر به لزوم پذیرش تمهیداتی 
از سوی کره جنوبی و خلع سالح شدن متحد آمریکا می شود در حالی که سئول 

اخیراً غنی سازی 50درصدی اورانیوم داشته است.
رس��ول موس��وی گفت: آنچه میان رهبران آمریکا و کره شمالی امضا شد نه 

موافقت نامه بود و نه تعهدنامه، بلکه یادداشت تفاهمی بود که میان رؤسای دو کشور 
به امضا رسید که طبق آن آمریکا اعالم کرد امنیت کره شمالی را تضمین خواهد کرد. 

وی افزود: از س��ویی طرف مقابل هم توافق کرد ش��به جزیره کره غیرهسته ای شود، 
براین اساس ترامپ و کیم جونگ اون هیچ تعهدی به یکدیگر ندادند و آنچه امضا شد هم 
ضمانت اجرایی ندارد، صرفاً قرار است مذاکرات میان دو کشور ادامه یابد تا در چارچوب 

آن مذاکرات، مشخص شود چطور این دو بند اجرایی شود.  تسنیم  

دیدگاه
آفریقای جنوبی از شرکای نزدیک ایران است 
وزیر امور خارجه ایران که به آفریقای جنوبی سفر کرده در دیدار با همتای 
خود ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و تحوالت پس از خروج آمریکا از برجام را 

مورد بحث و گفت وگو قرار داد.
محمدج��واد ظریف گفت: آفریقای جنوبی از ش��رکای نزدیک ایران اس��ت، 

از نظر سیاس��ی ما همواره در کنار مردم این کش��ور بوده ایم و ارتباطاتمان را با 
رژی��م آپارتاید قطع کردیم و بعد از رژیم آپارتاید بهترین روابط را با آفریقای جنوبی 

داش��تیم. دولت آفریقای جنوبی همواره حامی حقوق مردم ایران در بحث هسته ای بوده 
است.

وی اضافه کرد: به همراه یک هیأت اقتصادی دولتی دراین کشورهستم تا زمینه های 
گس��ترش روابط و نشان دادن مخالفت جامعه بین المللی با حرکت های یکجانبه گرایانه 

آمریکا را بررسی کنیم.  خبرگزاری صداوسیما

دیپلمات

هر
م

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم جان بيگم علمدار فرد داراى شناسنامه شماره 507 به شرح دادخواست به كالسه 268/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصير يحيى پور بشناسنامه 4660358437 
در تاريخ 97/2/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- جان 
بيگم علمدار فرد فرزند ســلطانعلى داراى شناســنامه شــماره 507 مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 حوزه قضايى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كشــور فتاحى ميالنى داراى شناسنامه شماره 4669233542 به شرح دادخواست به كالسه 265/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فرهــاد خدارحمى بلداجى 
بشناســنامه 6330060797 در تاريــخ 97/2/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- كشور فتاحى ميالسى فرزند على داراى شناسنامه شماره 4669223542 مادر متوفى. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 

از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 حوزه قضايى لردگان

آگهى حصر وراثت
خانم طيبه غالمى هتكه لوئى ف امراله به شرح درخواستى كه به شماره 1/100/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان احمدعلى على نژاد اخته چى ف محمدآقا 
ش ش 2 صادره قائم شــهر در تاريخ 96/6/20 در شهرســتان ســيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-طيبه غالمى هتكه لوئى ش ش 97 همســر متوفى2-فروزان ش م 2150065088   
3-فرزيــن ش م 2150277931   4-فريبرز ش م 2150469464  همگى على نژاد اخته چى-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/28
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بهراد درويشان ف اسماعيل
خواهان زيبا حسين نشتايى دادخواستى به طرفيت خوانده بهراد درويشان به خواسته فروش مال غير مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970147 شعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
97/4/19 ساعت 8:30 تعيين گرديد لذا  حسب دستور دادگاه ،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى سابق)-حسين مجدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مرتضى ميرزازاده 
كالسه پرونده: 3/97/97 وقت رسيدگى:97/4/26 ساعت 9 خواهان:ازبرعلى جعفرى ف عباسعلى به وكالت 
محمدنقى محمدى خوانده:مرتضى ميرزازاده ف كريم-مجهول المكان خواسته:مطالبه  خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر- اشتياقى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مرتضى ميرزازاده 
كالســه پرونده: 3/98/97 وقت رسيدگى:97/4/26 ساعت 9:30 خواهان:ازبرعلى جعفرى ف عباسعلى به 
وكالت محمدنقى محمدى خوانده:مرتضى ميرزازاده ف كريم-مجهول المكان خواســته:مطالبه  خواهان دادخواستى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و 
در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر- اشتياقى

ابالغيه
بدينوســيله به اقاى رضا برهان نژاد به ادرس مجهول المكان موضوع شــكايت خانم اســماء قره داغى فرزند 
ســيف اله به اتهام ســرقت و ترك انفاق وفق ماده 180 قانون آئين دادرسى كيغرى از طريق آگهى در روزنامه هاى 
كثيراالنتشار ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهى جهت اخذ توضيح و دفاع ازاتهام انتسابى در اين 

شعبه حاضر شويد در غير اين صورت صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/687
هادى رمضان پور سوچلمانى- داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: احمد نخعى فرزند محمد حسين به نشانى سيستان و بلوچستان شهرستان 
زابل شــهر زابل خيابان پاســداران 16 درب هفتم ســمت راست ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: بهمن 
دهمــرده فرزند رضا ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9609989502400305 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709979502400008 محكوم عليه محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و 
انتقال سند يكدستگاه خودرو سوارى پژو 405 بشماره پالك 315ب26 ايران 95 بنام خواهان و نسبت به واريز حق 
االجراء احكام مدنى مربوط به شوراهاى حل اختالف در واحد اجراى احكام دادگسترى زابل وفق مقررات به حساب 
دولتى 2171292603007 درآمد ناشى از جرائم و صدور احكام شوراهاى حل اختالف دادگسترى شهرستان زابل 
اقدام نمائيد. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه 
به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه 
هفــت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالــى 1394) 5- انتقــال مال به ديگرى بــه هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحــوى كه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 

خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).م الف/581
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف زابل

 آگهى ابالغ قرار ارجاع امر داورى
كالســه پرونده 96/6/4 شــعبه چهــارم حقوقى دادگســترى بهارســتان- خواهــان:آرزو صفيخانى كلبوس  
خوانده:رامين شيرى  خواسته :طالق خواهان دادخواستى تقديم دادگاه نموده و به كالسه فوق ثبت و بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار چاپ تا خوانده از زمان آگهى به مدت 7 روز يك نفر داور باالى 40 ســال 
–متعهد-مســلمان و آشــنا به مسائل زناشــويى از بستگان و آشــنا به دادگاه معرفى نمايد در غير اين صورت غيابا 

تصميم مقتضى اتخاذ مى گردد.م الف/662
شعبه چهارم حقوقى دادگسترى بهارستان

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

برابــر رأى شــماره 139760301058000451 مورخ 1397/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا ســعيدى نژاد فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 792 كدملى 0043118909 
صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2020/12 مترمربع پالك 2479 فرعى از 89 
اصلى واقع در قريه همند آبسرد خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه از نسق آقاى محمد ولى على برارى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت 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 
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. م الف/5226– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/24 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/4/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى مزايده
شــماره مزايده: 139704301085000005- به موجب پرونده اجرائى كالســه 9300012 ششدانگ دو 
قطعه زمين به پالكهاى 3859 و 3860 فرعى از 9 اصلى واقعات در رودهن كه اســناد مالكيت آنها در صفحات 58 
و 61 دفتر 277 ذيل ثبت 55086 و 55085 بشــماره چاپى 160525 و 160522 بنام بنام وحيد خاضع صادر و 
تسليم و مع الواسطه طى سند قطعى شماره 8623-76/3/27 دفترخانه 909 تهران به آقاى احمد بابايى منتقل 
ســپس طى ســند رهنى شــماره 1284-85/12/24 در رهن بانك ملت قرار گرفته كه حدود هر يك بدين شرح 
ميباشــد ششــدانگ پالك 3859 محدود است شــماال بطول 20 متر پى است به تپه ماهورهاى رودهن شرقا بطول 
50 متر پى است بقطعه 15 تفكيكى جنوبا بطول 20 متر پى  است به خيابان 15 مترى احداثى غربا بطول 50 متر به 
پى قطعه 13 تفكيكى ششــدانگ پالك 3860 محدود است شماال بطول 20 متر پى است به تپه ماهورهاى رودهن 
شرقا بطول 50 متر پى است بقطعه 16 تفكيكى جنوبا بطول 20 متر پى است بخيابان 15 مترى احداثى غربا بطول 
50 متر به پى قطعه 14 تفكيكى و طبق نظر كارشــناس رســمى ششدانگ دو قطعه زمين هر يك به مساحت 1000 
مترمربع به پالك ثبتى شــماره 3859 و 3860 فرعيات از 9 اصلى واقع در رودهن بلوار الله صحرا ابتداى خيابان 
پاسداران جنب پالك 139 و با عنايت به نظريه كارشناسى به شماره كالسه 9300012/ه مورخه 96/9/10 و نامه 
شــماره 11622/96/ص مورخ 96/11/30 شهردارى رودهن كه در آن بيان گرديده است كه طبق طرح تفضيلى 
به مقدار 495 مترمربع داراى كاربرى مسكونى و الباقى داراى كاربرى فرهنگى هنرى بوده و مقدار 200 مترمربع 
از عرصــه ملــك در حريم گذر 25 مترى قرار مى گيرد و پروانه تخريب و نوســازى باطل گرديده و هم اكنون مالك 
با ثبت پروانه مذكور به شهردارى بدهكار مى باشد بدينوسيله به استحضار ميرساند با توجه به موارد مذكور و با 
عنايت به مطالب معنونه و مالحظه و مشاهده انجام شده و بررسى هاى بعمل آمده نسبت به شش دانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 2000 مترمربع پالك هاى 3859 و 3860 فرعيات از 9 اصلى و پس از اطالحى به مساحت 1800 
مترمربع مورد مالكيت آقاى احمد بابائى بصورت دو قطعه زمين متصل به هم و در وضعيت موجود خاكبردارى انجام 
گرفته و مجاورت داشــتن حد جنوب به خيابان و مد نظر قرار دادن موقعيت محل و ميزان مســاحت عرصه و بناى 
موجود طبق پروانه ســاختمان شــماره 3425 مورخ 93/1/24 صادره شهردارى رودهن كاربرى مسكونى ، تجارى ، 
ادارى اعالم گرديده دارا بودن سند مالكيت ششدانگ با خدمات شهردارى و با در نظر گرفتن پارامترهاى موثر در 
ارزيابى از جمله موقعيت محلى و استقرار ملك و ميزان مساحت ووضعيت موجود و موارد مندرج در گزارش و اثبات 
مالكيت اشخاص حقيقى و حقوقى و فارغ از موارد بازداشتى و احتمال هرگونه مغايرت در حدود ثبتى ملك و پايان كار 
شهردارى و نداشتن هرگونه بدهى احتمالى ناشى از عوارضات و ماليات و جرايم احتمالى متعلقه به اشخاص حقيقى 
و حقوقى و كليه بدهى ها و تعهدات و ديون ممكنه كه پرداخت آن به عهده مالك بوده و در صورت عدم وجود موانع 
قانونى و معاذير در انتقال در وضعيت موجود و كليه شواهد و قرائن در وضعيت موجود به مساحت 1800 مترمربع 
قيمــت پايه جهت مزايده عرصه بصورت تخليه جمعا به مبلــغ 36000000000 ريال ارزيابى و اعالم نظر مى گردد 
پالك فوق از ســاعت9 الى 12 روز ســه شــنبه مورخ 97/4/12 در اداره ثبت اسناد و امالك رودهن واقع در بلوار 
امام خمينى جنب دفتر امام جمعه از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 36000000000 ريال شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى 

بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م الف/5224
رئيس ثبت اسناد و امالك رودهن

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

برابر راى شماره 139760301053000887 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 ابراهيمعلى اسمعيلى فرزند گلعلى بشماره شناسنامه 1064 صادره اوج در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 4251/20 مترمربع پالك 256 فرعى از 92 اصلى واقع در على آباد خريدارى از مالك رســمى 
آقايان ابراهيم على اســمعيلى و محمد رجبى 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: 

97/3/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9 - م الف/1559
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053000878 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 محمد رجبى موحد فرزندجعفر بشماره شناسنامه 1091 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 4251/20 مترمربع پالك 256 فرعى از 92 اصلى واقع در على آباد خريدارى از مالك رســمى 
آقاى محمد رجبى موحد و ابراهيم على اسمعيلى 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: 

97/3/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9 - م الف/1561
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: امير سرحدى عظيم به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان 
شهر زاهدان خ چهارراه رسولى كوچه شهيد على ريگى ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: گلثوم شيخ شاه بيگى 
فرزند حســين مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت شــماره دادنامه مربوطه 9709975500600002 
مورخ 1397/1/6 صادره از شــوراى حل اختالف شماره 6 زاهدان محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ پنج 
ميليون و هفتصد و شصت هزار ريال بابت اجور معوقه و نيز به پرداخت مبلغ سى هزار و هفتصد تومان بابت هزينه 
برق مصرفى و همچنين به پرداخت مبلغ دويســت و هفتاد و ســه هزار و ششصد و بيست و پنج ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخه 96/11/3 تا يوم الوصول در حق محكوم له ضمنا 
پرداخت هزينه حق االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- ظرف 
ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- 
مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).م الف/718
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600078 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى حسين فتحعليان فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 70 و كد ملى 10626638729 
به آدرس تهران اقدسيه خ سيارى خ 5 غربى پ 16 واحد 9 ط3 ابالغ مى شود كه آقاى صادق ويسه به استناد سند 
چك شماره 205880 مورخ 1396/4/21 بانك پاسارگاد شعبه مطهرى عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
كه پس از تشريفات الزم پالك ثبتى 2348 فرعى از سنگ 75 اصلى واقع در قريه كيالن كه توسط كارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 500000000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابر نامه مورخه 1397/2/27 مامور پست شما 
به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى آقاى صادق ويسه مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به 
قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را كتبا به همراه مبلغ 5000000 ريال دستمزد 

ارزيابى مجدد ظرف ده روز به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5227
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك بابخانه بشماره 482 فرعى از 2 اصلى واقع در دماوند كه ذيل ثبت و صفحه 597 
دفتر جلد 15 داراى ســند مالكيت چاپى بشماره 560328 بنام خانم فرشته طليق حقيقت صادر و تسليم گرديده 
اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشــماره 1397/3/2-46507 
بگواهــى دفترخانه 12 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلــت نامعلوم مفقود گرديده اســت و 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 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/5228
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار
آقاى احمد غنى كوشا فرزند كامخان ، همسر شما هاجره سارانى به موجب دادنامه 9609975477202386 
و كالسه 950995 شعبه دوم دادگاه زابل درخواست ثبت طالقش را دارد. لذا به شما اخطار مى گردد ظرف مدت 
10 روز پــس از رويــت اخطار جهت ثبت طالق به دفترخانه طالق يك زابل واقع در بلوار بســيج 18 مراجعه و طالق 

خويش را به ثبت برسانيد در  غير اينصورت طالق طبق مقررات به ثبت خواهد رسيد. م الف/585
سردفتر ازدواج 7 و طالق 1 زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رسول شريفى نيا فرزند شمس الدين بشماره شناسنامه 121 متولد سال 1348 صادره از خاش با استناد 
به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 960063 دادخواست مورخ 97/3/23 
تقديم شــوراى حل اختالف حوزه 1 شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان شمس الدين ريگى 
فرزند دادخدا بشماره شناسنامه 293 متولد سال 1313/8/4 صادره از خاش در تاريخ 96/12/17 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- رسول شريفى نيا فرزند شمس الدين ش م 3719006212 متولد 
1348 صادره از خاش فرزند متوفى 2- عبدالرحمن ريگى فرزند شمس الدين ش م 3719006220 متولد 1350 
صادره از خاش فرزند متوفى 3- عزيز اله ريگى فرزند شمس الدين ش م 3719756033 متولد 1357 صادره 
از خاش فرزند متوفى 4- محمد گل ريگى فرزند شمس الدين ش م 3719627950 متولد 1360 صادره از خاش 
فرزنــد متوفى 5- محمود ريگى فرزند شــمس الدين ش م 3719676609 متولــد 1362 صادره از خاش فرزند 
متوفى 6- مريم ريگى فرزند شمس الدين ش م 3719006204 متولد 1342 صادره از خاش فرزند متوفى 7- 
فاطمه ريگى فرزند شمس الدين ش م 3719690891 متولد 1351 صادره از خاش فرزند متوفى 8- بى بى گل 
ريگى فرزند شمس الدين ش م 3718884989 متولد 1354 صادره از خاش فرزند متوفى 9- حورى ريگى فرزند 
شمس الدين ش م 3719137961 متولد 1361 صادره از خاش فرزند متوفى 10- ماه خاتون ريگى فرزند رئيس 
ش م 3718840812 متولد 1321 صادره از خاش همسر متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه 
اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف 
حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت 

پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/156
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جعفر پودينه داراى شناســنامه شــماره 250 بشــرح دادخواست به كالســه 970183 از اين شورا در 
خواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيــح داده كه شــادروان غالم پودينه بشناســنامه 291 در تاريخ 
97/3/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- جعفر 
پودينه فرزند  غالم به ش ش 250 پسر متوفى 2- على پودينه فرزند غالم به ش ش 3660449903 پسر متوفى 
3- فاطمــه پودينــه فرزند غالم به ش ش 22824 دختر متوفى 4- صديقه پودينه فرزند غالم به ش ش 22825 
دختر متوفى 5- فرشته پودينه فرزند غالم به ش ش 3660110221 دختر متوفى 6- فرزانه پودينه فرزند غالم 
به ش ش 265 دختر متوفى 7- فهيمه پودينه فرزند غالم به ش ش 5400 دختر متوفى 8- كنيز پودينه فرزند 
بديل به ش ش 78 همسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/588
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت هادى ميرشكارى فرزند غالم حسين داراى شناسنامه شماره 302- م صادره 
از زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970178 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حميده راســتگو فرزند غالم به شناســنامه 279-م صادره زابل در تاريخ 
1397/3/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى 
با مشــخصات فوق الذكر همسر متوفى 2- اسماعيل ميرشــكارى فرزند هادى به ش ش 2539 صادره از زاهدان 
فرزند متوفيه 2- امير حسين ميرشكارى فرزند هادى به ش ملى 3610617225 صادره زاهدان فرزند متوفيه 
4- صفورا ميرشكارى فرزند هادى به ش ش 1075 صادره زاهدان فرزند متوفيه 5- سارا ميرشكارى فرزند هادى 
به ش ش 1860 صادر زاهدان فرزند متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/725
  قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

دادنامه
تاريخ 97/1/22 ، پرونده كالســه:393/96 – دادنامه: 3- مرجع رســيدگى: حوزه 114 شوراى حل اختالف 
كبودرآهنگ ، خواهان: مريم نوروزى فرزند حاجعلى ســاكن همدان جاده مزدقينه جنب بيمارســتان بعثت كوچه بن 
بســت درب طوســى ، خوانده: سهراب زارعى فرزند لطف اله ســاكن رباط كريم خ حميد زاده كوچه ميالد پالك 10- 
خواسته: مطالبه مهريه ، گردشكار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شــعبه و ثبت به كالســه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر / فوق العاده شورا بتصدى امضا 
كننده زير تشكيل شده و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى 
نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خانم مريم نوروزى فرزند حاجعلى بطرفيت آقاى ســهراب زارعى فرزند 
لطف اله بخواســته مطالبه مهريه بتعداد 14 عدد ســكه تمام بهار آزادى طرح جديد بابت مهريه با احتســاب هزينه 
دادرسى مقوم به 168 ميليون ريال ، نظر به اينكه وجود علقه زوجيت دائم فيمابين متداعين و وقوع عقد نكاح در 
موعد 92/5/12 و ميزان مهريه خواهان بتعداد 14 عدد سكه تمام بهار آزادى طرح جديد بداللت فتوكپى مصدق 
سند رسمى نكاحيه مستند دعوى به شماره ترتيب 6027 صادره از دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 46 حوزه ثبت 
كبودرآهنگ محرز مى باشــد و با توجه به اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگرديده و نســبت به 
دعوى و مستندات آن تعريفى ننموده و دفاعى بعمل نياورده است لذا دعوى مطروحه را محمول بر صحت تلقى نموده 
و مســتندا به مواد 1102 و1290 و 1083 قانون مدنى و نيز مواد 198و519و202 قانون آئين دادرســى مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 14 عدد سكه تمام بهار آزادى طرح جديد بابت مهريه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد اجراى احكام مكلف است به استناد ماده 5 قانون حمايت از حقوق خانواده زمان اجراى حكم هزينه 
دادرسى از خوانده اخذ و به حساب هزينه هاى در آمد دادگسترى واريز گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پــس از ابالغ قابــل واخواهى دراين حوزه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم حقوقى 

كبودرآهنگ مى باشد. م الف/54
 قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف كبودرآهنگ

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در پرونده كالسه 111/170/97 دادخواست آقاى مجيد ديزچيان فرزند حسين ساكن بهار دوراهى زاغه به 
طرفيت خانم طاهره جزينى زاده فرزند عباس قلى داير بر مطالبه وجه و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه به اين 
شعبه ارائه نموده كه در شعبه 111 شوراى حل اختالف بهار ثبت گرديده از آنجا كه خوانده مجهول المكان مى باشد 
اينك در راستاى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به خوانده فوق الذكر ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به دعوى 
خواهان در روز سه شنبه مورخ 97/5/2 راس ساعت 16 در حوزه 111 شوراى حل اختالف بهار به آدرس خيابان 
فدائيان اسالم روبروى حوزه علميه خواهان حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را از دفتر حوزه تحويل بگيريد 

و عدم حضور مانع رسيدگى نبوده و شورا  غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد كرد. م الف/231
مسئول دبيرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف بهار

آگهى حصر وراثت
خانــم مهديم آتش افروز به شــماره ملــى 5979438076 به كالســه پرونــده 9709989505100122 
درخواســتى تقديــم اين شــورا نمــوده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان عبدالرحمــن بامرى به شــماره ملى 
3590568453 در تاريخ 1397/2/7 در اقامتگاه خود بدرود گفته و وراث آن عبارتند از 1- متقاضى فوق همسر 
متوفى 2- خالد بامرى پســر متوفى به شــماره ملى 3580482165- 3- فاطمه بامرى دختر متوفى به شماره ملى 
3580482361 -4- گلوك بامرى مادر متوفى به شماره ملى 3590598700 -5- ابراهيم حوتى زاده پدر متوفى 
به شماره ملى 3590646780 و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 

را يك نوبت آگهى نمائيد. م الف/1002 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ايرانشهر

آگهى حصر وراثت
آقــاى/ خانم صفيه صالحى به شــماره ملى 3590704039 به كالســه پرونــده 9709989505100125 
درخواســتى تقديــم اين شــورا نمــوده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مندوســت بمپورى به شــماره ملى 
3590715987 در تاريــخ 1396/12/20 در اقامتــگاه خود بدرود گفته و وراث آن عبارتند از 1- متقاضى فوق 
همسر متوفى 2- شهدوست بمپورى پسر متوفى به ش ملى 3590030471 – 3- آدم بمپورى پسر متوفى به ش 
ملى 3590635835 – 4- عيد محمد بمپورى پســر متوفى به ش ملى 3590639301- 5- محمد بمپورى پســر 
متوفى به ش ملى 3590636750- 6- اســحاق بمپورى پســر متوفى به ش ملى 3591731242- 7- بنيامين 
بمپورى پسر متوفى به ش ملى 3581987988 -8- محمد يوسف بمپورى پسر متوفى به ش ملى 3581707712 
و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى نمائيد. م 

الف/1001 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ايرانشهر

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالحكيم بارانى فرزند قادربخش به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709985457100106 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان قادر بخــش بارانى در اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 
1- عبدالحكيــم بارانــى فرزند قادر بخش به ش ملى 3650204983 متولد 1345 صادره از چابهار پســر متوفى 
2- هاجران آژ فرزند داداله به شــماره ملى 3650031132 متولد 1323 صادره از چابهار همســر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/62
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9710422523000051 شماره پرونده 9509982523000424 شماره بايگانى شعبه: 
950243  مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشــان به نشــانى قم، 55 مترى عمارياسر، 
سرپرستى بانك مهر اقتصاد مشخصات محكوم عليهم 1- مريم احمدى منفرد فرزند اكبر (مجهول المكان)2- سيد 
ابوالفضل محمدى حسينى نژاد فرزند سيد رضى (مجهول المكان) 3- فخرى السادات محمدى حسينى نژاد فرزند 
آقا كمال به نشــانى قم، خ آذر، 12 مترى ناصر ديوان ك الله، پ 13 مشــخصات نماينده محكوم له: رســول خيابانى 
فرزند قاسم، به نشانى قم، خ آذر، بين كوچه 73 و 75 پالك 674 محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شــماره پرونده 9509982523000242 و دادنامه شماره 9509972523000949 محكوم عليهم تضمامنى 
محكومند به پرداخت مبلغ 78000000 ريال بابت اصل دين بانضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/2/2 
لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 1220000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر 

دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 30 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – جعفر مرادى

پیش از این نوش��تیم روسیه  تالش می کند می��ان ایران و پرونـــــده
رژیم اس��رائیل درگیری ایجاد نش��ود، چرا که تل 

آویو سعی بسیاری می کند تا جنگ شود.
بحران در س��وریه اکنون کنترل ش��ده است، 
بیش��تر مناطقی که در دس��ت گروه تروریس��تی 
تکفیری داعش قرار داش��ت پس گرفته شد، تنها 
بخش هایی از خاک س��وریه ک��ه نیروهای متجاوز 
خارجی همچون ترکیه، آمریکا و برخی همپیمانان 

او حضور دارند در اشغال است.
ایران و روسیه توانس��تند با همکاری یکدیگر 
بحران��ی را مه��ار کنن��د که عواقب گس��ترش آن 
بس��یار وخیم و وحش��تناک می بود. هر چند هنور 
بحران غرب آس��یا به طور کامل از بین نرفته است 
و احتمال بازگش��ت آن همچنان وج��ود دارد، اما 
آینده منطقه ب��ه عواملی بس��تگی دارد که اگر با 
درایت و محاس��به دقیق همراه باشد، بازگشتی در 

کار نخواهد بود.
روس��یه اعالم کرده است بر اساس اطالعات و 
اخب��ار دقیقی که به دس��ت آورده، هرجا نیروهای 
آمریکایی در س��وریه حضور دارند نیروهای داعش 
و تروریس��ت های تکفیری نیز آنجا هستند، چنین 
ادعا و خبری ثابت می کند که آمریکا حامی اصلی 
تروریس��ت های داعش است و انتقال آنها از سوریه 

به افغانستان نیز درست است.
با وج��ود چنین رفتارهایی که از آمریکا س��ر 
می زند، نمی توان سوریه را خالی کرد. سوریه باید 
از وج��ود نیروهایی که غیرقانونی و تجازگرانه وارد 
خاک این کشور شده اند خالی شود، وجود و حضور 
ایران و روس��یه در س��وریه حی��ات بخش و نجات 

آفرین است.
هنگام��ی ک��ه در یک جن��گ، چند کش��ور 
مش��ارکت می کنند، ب��رای اداره ام��ور این جنگ 
تقس��یم وظایف بر اس��اس قابلیت ه��ای نظامی و 

دفاعی می شود.

روس��یه در جنگ های غیر کالسیک و نامنظم 
روشن است که سررشته و تجربه ندارد، اما تا دلتان 
بخواهد در جنگ های کالس��یک می تواند همچون 
بولدوزر عمل کند، شکس��ت شوروی در افغانستان 
پ��س از حضور طوالنی نظامی در این کش��ور گواه 
آن است که ارتش های بزرگ با تجهیزات پیشرفته 
در زمان جنگ های غیر کالس��یک کارایی ندارند. 
روس��یه در یک جنگ منظم و کالس��یک، بحرانی 
که در گرجستان ش��کل گرفته بود خاموش کرد، 
ماش��ین جنگی خود را روش��ن ک��رد و تانک ها و 
هواپیماهای جنگی خود را راه انداخت و از ش��مال 
گرجستان راه افتاد و به جنوب این کشور رسید و 

بحران را جمع کرد.
اما سوریه را نمی توان و نمی شد که به سبک 
گرجس��تان یا اوکرای��ن جمع کند.ام��ا ایران، هم 
جنگ کالسیک و منظم را تجربه کرده است و هم 
جنگ غیر کالس��یک و نامنظم را به همین خاطر 
تجربه ایران در این زمینه پیروز میدان نبرد زمینی 

در سوریه و حتی عراق شد.
روس��یه در هوا پش��تیبان خوبی برای نابودی 
و تضعیف گروه های تروریس��تی حاضر در س��وریه 
اس��ت، حمالت هوایی و موش��کی ارتش روس��یه 
توانس��ت مواضع تروریس��ت های تکفی��ری وهابی 
را تخری��ب کند و بقیه کارها ب��ه نیروهای زمینی 

سپرده شد.
هم��ه عملیات ه��ای زمینی در خاک س��وریه 
علی��ه مواضع داعش و دیگر گروه های تروریس��تی 
در این کش��ور با مشارکت ارتش س��وریه، ایران و 
نیروی مقاومت حزب اهلل انجام شد که همه آنها با 

پیروزی همراه بود.

حت��ی می توان گف��ت که در آغ��از بحران در 
سوریه ارتش این کشور نیز به خاطر ساختار محض 
کالسیک خود نتوانسته بود از پس تروریست ها بر 
آی��د به همین خاطر بود که هم زمان را از دس��ت 

داد و هم زمین را!
ثبات قدرت در سوریه اکنون با نیروی زمینی 
و اف��رادی اس��ت که در س��نگرها حض��ور دارند و 
در همچن��ان با تروریس��ت های تکفی��ری وهابی 
می جنگن��د، خروج ای��ن نیروها از ه��ر منطقه ای 
در خاک س��وریه زمین��ه را برای حی��ات دورباره 

تروریست های تکفیری آماده می کند.
برداش��ت های گوناگون��ی از س��خنان مقامات 
روس��یه در خ��روج نیروه��ای خارجی از س��وریه 
شد، که بیش��تر بر روی نیروهای ایرانی و مقاومت 

متمرکز است.

بشار اسد دو روز پیش در گفت وگویی صراحتاً 
اعالم کرد؛ حضور مستش��اران ایرانی در سوریه بنا 
به دعوت دمش��ق و کامال قانونی است، اما حضور 
نیروهای آمریکایی و انگلیس��ی غیر مشروع و غیر 

قانونی و حتی تجاوز نظامی محسوب می شود.
چنین موضعی از س��وی رئیس جمهور سوریه 
نشان می دهد که منظور از خروج نیروهای خارجی 

از سوریه ایران و حزب اهلل نیست.
روس��یه نیز باید ب��ا درک نظامی و سیاس��ی 
خ��ود بداند که خروج نیروهای ایران و حزب اهلل از 
س��وریه، به مفهوم پایان همه تالش ها و زحماتی 
اس��ت که در این 7 سال گذشته انجام شده است. 
و م��ی داند که اگر برای خوش��ایند برخی خواهان 
خروج نیروهای ایران و حزب اهلل شود، بازی را در 

سوریه واگذار کرده و شکست را پذیرفته است.

تاکنون که هیچ نش��انه ای از درخواس��ت برای 
خروج ایران و نیروی مقاومت از سوریه مطرح نشده 
بلکه بر عکس مقامات سوریه تأکید کرده اند که آنها 
نه تنها به درخواست دولت و ملت این کشور حضور 
دارند، بلک��ه تا زمان نابودی کامل تروریس��ت های 

تکفیری وهابی در سوریه خواهند ماند.
تاکنون هم هیچ توافقی میان روس��یه و رژیم 
اس��رائیل برای خروج نیروهای ای��ران و حزب اهلل 
از خاک س��وریه دیده نش��ده و وجود خارجی هم 
ندارد، سران اسرائیل شاید در آرزوهای خود چنین 
انتظاری را از روسیه دارند، اما با وجود برخی منافع 
مش��ترک میان مس��کو و تل آویو، منافع مشترک 

تهران و مسکو بسیار زیادتر و نزدیکتر است.
آنهایی که شادمان از ادعای درخواست خروج 
ای��ران و حزب اهلل از س��وریه هس��تند و به همین 
خاطر در مواضع خود س��عی دارند هم روس��یه را 
تخریب کنن��د و هم نقش ایران را در بحران غرب 
آس��یا تخطئه، ب��رای انتقام گیری از شکس��ت در 

برجام است.
شعور سیاس��ی چنین افراد و جریان هایی در 
همین اندازه است که شکست برجام را با شکست 
ایران در س��وریه تالفی کنن��د در حالی که قدرت 
نفوذ ایران در منطقه اس��ت که باعث ایجاد تعادل 
و باالنس قدرت در غرب آسیا شده و آمریکا را نیز 

به چالش کشیده است.
ماج��رای برج��ام موضوعی بود ک��ه با خروج 
آمریکا از آن تمام ش��د، گرچه ای��ن توافق از ابتدا 
ه��م منافعی برای ایران نداش��ت، اکنون نیز تأثیر 
و نق��ش ایران در منطق��ه را نباید به موضوع تمام 
ش��ده توافق هس��ته ای گره زد و از آن وس��یله ای 
برای انتقام س��اخت. پروژه برجام با شکست همراه 
ش��د، در حال��ی که نقش ای��ران در بحران منطقه 
مثبت، سازنده و سرنوشت ساز است. دستاوردهای 
منطقه ای ایران بسیار فراتر از دستاوردهای برچام 
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همه دستاوردهای فرا برجامی ایران در منطقه 


