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روابطتجاریباایرانراقطعنمیکنیم
وزیر امور خارجه ترکیه گفت: آنکارا به خاطر دیگر 

کشورها روابط تجاری اش با ایران را قطع نمی کند.
مول��ود چاووش اوغلو گفت: اگر تصمیمات آمریکا 
در راستای صلح و ثبات باشد ما از آن حمایت خواهیم 
کرد اما مجبور نیس��تیم از هر تصمیمی پیروی کنیم. 
متح��د بودن به معنی این نیس��ت که هر تصمیمی را 
لغت به لغت دنبال کنیم. وی افزود: ایران یک همسایه 
خوب اس��ت و ما رواب��ط تجاری داری��م. قصد ما این 
نیس��ت که روابط تجاری مان با ای��ران را به این دلیل 

کشورهای دیگر به ما گفته اند قطع کنیم.
وزیر ام��ور خارج��ه ترکیه در بخ��ش دیگری به 
مس��ئله سوریه اش��اره کرد و با ادعای اینکه بشار اسد 
رئیس جمه��ور س��وریه در جنوب این کش��ور مرتکب 
نق��ض توافقات مربوط به ایج��اد مناطق کاهش تنش 
شده است، گفت که روسیه، ایران و آمریکا مسئول آن 
هس��تند. وی تصریح کرد: کشورهای ضامن حکومت 
اسد ایران و روسیه هستند و ترکیه نیز ضامن مخالفان 
است. روس��یه و آمریکا به توافق مناطق ایجاد کاهش 

تنش دست یافتند.خبرگزاری صداوسیما

ادعاهایاماراتعلیهایران
عضو ش��ورای ملی فدرال امارات ادعاهایی مبنی 
بر دخالت ایران در کش��ورهای دیگر و غیر صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای ایران مطرح کرد.
عزت سلیمان بن سلیمان با متهم کردن ایران به دخالت 
در امور کشورهای دیگر خواستار اصالح سیاست های ایران 
در به کار گیری انرژی هسته ای و تناسب این سیاست با 
قوانین بین المللی ش��د. وی همچنین گفت: دخالت های 
ایران در امور کش��ورهای دیگر باید متوقف شود و اگر از 
انرژی هسته ای در امور غیرمسالمت آمیز استفاده شود باید 

تحریم های علیه آن اعمال شود.
النا نس��یبه، نماین��ده امارات در س��ازمان ملل در 
نشستی که به ریاست سرگئی ورشینین، معاون وزیر 
خارجه روس��یه در رابطه با اوضاع خاورمیانه و شمال 
آفریقا در شورای امنیت برگزار شد مدعی نقض مداوم 

قوانین بین المللی از سوی ایران شد.ایسنا

اخبار

فشارآمریکابرقطر
مقدمهایجادائتالفعلیهایراناست

روزنامه رای الیوم چاپ لندن در یادداشتی نوشت: 
مای��ک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ک��ه اخیرا با محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی وزیرخارجه قطر دیدار داش��ت 
بر این مس��اله تاکید کرد که ترامپ خواهان دستیابی 
ب��ه حل نهایی برای بحران کش��ورهای عضو ش��ورای 
همکاری خلیج فارس اس��ت زیرا تداوم این بحران تنها 
به نفع ایران اس��ت. سخنان پمپئو به این معناست که 
قطر باید خواس��ته های چهار کش��ور عرب��ی محاصره 
کننده را بپذیرد و به یک ائتالف آمریکایی علیه ایران 

به منظور ایجاد تحریم های اقتصادی بپیوندد.
در ادامه این یادداش��ت آمده است که دولت ترامپ 
این روزها فشارهای خود بر قطر در زمینه های مختلف 
را بیشتر کرده است و سفر جراد کوشنر، مشاور و داماد 
ترامپ به دوحه با هدف بازاریابی معامله قرن و جمع آوری 
کمک های مالی برای پروژه های سرمایه گذاری در شمال 
س��ینا از جمله ایجاد دو ایستگاه برق، آب شیرین کن و 

ساخت بندر و فرودگاه در رفح بوده است.
رای الیوم می نویسد که پیروزی اردوغان در انتخابات 
ریاست  جمهوری موقعیت قطر را نیز تقویت کرده است 
و ش��ادی قطری ها و پخش شیرینی در خیابان ها چیز 
عجیبی نب��ود زیرا ترکیه از جمله معدود کش��ورهایی 
ب��ود ک��ه در کنار ای��ران از موضع قطر ب��رای مقابله با 
کشورهای محاصره کننده این کشور حمایت و بیش از 
۳۰ هزار س��رباز را برای جلوگیری از کودتای احتمالی 
به قطرفرستاد. این روزنامه با بیان اینکه عربستان برای 
ایج��اد کانال دور قطر و تبدیل آن به یک جزیره مجوز 
صادر کرده اس��ت و احتماال حف��اری این کانال بزودی 
آغاز شود نوشت: مشکل کنونی در بحران قطر این است 
که چهار کشور محاصره کننده )عربستان، امارات، مصر 
و بحری��ن( عجل��ه ای برای حل این بح��ران ندارند و از 

تداوم بحران چندان ضرر نمی کنند.
محم��د بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر نیز اخیرا 
اع��الم کرد که کوی��ت برای ازس��رگیری میانجی گری 
جهت حل بحران قطرتالش های جدیدی کرده است و 
چهار کشور عربی محاصره کننده به نامه های امیر کویت 
در اینباره پاس��خ نداده اند و کش��ورش یعنی قطر تنها 
کش��وری بوده که به نامه امیر کویت پاسخ داده است، 
این س��خنان وزیر خارجه قطر نشان می دهد که چهار 

کشور عربیتمایل چندانی به حل بحران قطر ندارند.
در پای��ان آمده اس��ت که پی��ام آمری��کا به قطر 
ک��ه وزیر خارج��ه آنها در دیدار ب��ا همتای قطری اش 
برخ��ی از رمز های آن را بازگش��ایی ک��رد و مهم ترین 
آن ایس��تادگی در س��نگر آمریکا برای مقابله با ایران 
و مش��ارکت در تحریم ها علیه ایران اس��ت قطر را در 

شرایط سختی قرار داده است.  ایسنا

گزارش

حضورایراندرسوریهقانونیاست
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل متحد شامگاه پنجش��نبه گفت که حضور 

ایران در سوریه قانونی است.
واس��یلی نبنزیا با یادآوری اینکه حضور ایران در س��وریه بنا به درخواس��ت 
دمشق صورت گرفته گفت: »حضور ایران در سوریه قانونی است.« وی در ادامه 

گفت: نقشی که ایران در سوریه بازی می کند مسئله دیگری است.
نماینده روس��یه که در نشس��تی در مقر س��ازمان ملل متحد در نیویورک حضور 

داش��ت همچنین گفت: ایران قدرتی در منطقه اس��ت و مناف��ع قانونی خودش را دارد. 
منافع ایران در منطقه خاورمیانه را بایس��تی در نظر گرفت. این کشور را نمی توان از آن 
منطق��ه حذف کرد. وی در ادام��ه با یادآوری عالقه مندی و آمادگی ایران برای گفت وگو 
درباره امور منطقه گفت: ما آماده هس��تیم در منطقه خلیج ]فارس[ یا خاورمیانه درباره 

نقش قدرت های منطقه بحث و تبادل نظر کنیم.  فارس

دیدگاه
گستاخیمجددنتانیاهوعلیهملتایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعاهای خود علیه ایران را تکرار کرد. 
بنیامین نتانیاهو گفت: همچنان، زورمندانه به برنامه های ایران جهت تبدیل 
کردن س��وریه به پایگاهی برای شلیک راکت های مرگبار علیه ما پاسخ خواهیم 
داد. وی مدعی شده توانسته ایران را با مشکل نقدینگی مواجه کرده و با کسانی 

که قصد سرازیر کردن پول نقد به سوی ایران داشتند مقابله کند. 
وی افزود: ما دستگاه پول نقد ایران را خراب کردیم. جلوی کسانی که بیشترین 

پول های نقد را به ایران می رس��اندند، گرفته شد و آنها ناکام ماندند و مردم ایران این را 
در جیب هایشان احساس می کنند. 

وی مدعی ش��د: همین امس��ال، ش��اهد ش��دت گرفتن تنش ها در جبهه شمالی به 
دلیل اقدامات تحریک آمیز ایران بوده ایم. ایران کماکان به خرابکاری در خاورمیانه ادامه 

می دهد و گروه های هم جوار با مرزهای ما را تسلیح می کند.  تسنیم

در حاشیه 
آمریکامیتواندشدیدترینتحریمهاعلیهایرانرابرقرارکند

وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در سنای کشورش گفت که واشنگتن 
به همراه کشورهای دیگر می تواند شدیدترین تحریم ها علیه ایران را برقرار کند.

مای��ک پامپئو گفت: اروپاییان همیش��ه از راه های دیگری صحبت می کنند 
که آنها می خواهند تا ما برگزینیم. اما من می گویم که طی چند هفته اخیر این 

درک و فهم بیش��تر ش��ده اس��ت که ما باید با هم راهی به جلو بیابیم. وقتی من 
درخصوص اجرای سخت ترین تحریم ها در تاریخ می گویم، قصد دارم با روحیه خوب 

فکر کنم که می توانم آن را انجام دهم.
پامپئو همچنین بیان داشت سخن نه تنها درخصوص سه کشور اروپایی یعنی آلمان، 
فرانس��ه و بریتانیاس��ت که آمریکا با آنها مذاکره داشته اس��ت. بلکه بسیاری از کشورهای 
اروپایی هستند که برای کمک آماده اند. کشورهایی در آسیا و همچنین اطراف خلیج فارس 

هم هستند.  باشگاه خبرنگاران

معادله

آگهى
رســيدگى  مرجــع  پرونــده:977/11/96   كالســه  بتاريــخ:1397/02/03 
كننده:شــوراى حل اختالف شهرستان بهارستان شــعبه 11  خواهان:آقاى سيد صادق 
بابازاده اسبفروشان به نشانى:صالحيه خ بختيارى 8 مترى شهيد رجائى نبش والفجر3 
شرقى پ 65  خواندگان:1-اقاى يوسف وطن خواه به نشانى :مجهول المكان  2:محمود 
جوادى آتشــگاهى به نشانى:رشــت جاده پير بازار فخب جنب تعميرگاه شــهرام كوچه 
جــوادى منزل شــخصى خواســته:الزام به فك پالك خــودرو گردشــكار:پس از ارجاع 
پرونده به شــوراى حل اختالف حوزه 11 و ثبت آن و جرى تشــريفات قانونى در وقت 
مقــرر و ارســال پرونده قاضى شــورا پرونده كالســه فوق در وقت فــوق العاده تحت 
نظــر امضا كنندگان ذيل قرار دارد قاضى شــورا با بررســى محتويــات پرونده و طبق 
ماده 9 قانون اصالح تشــكيل شــوراى حل اختالف ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد:   ((راى شــورا)) در خصوص دادخواســت اقاى سيد 
صادق بابازاده اسبفروشان بطرفيت 1-يوسف وطن خواه 2-محمود جوادى آتشگاهى 
به خواســته فك پالك خودرو به شماره انتظامى 46 تيران 742 ط 86 خواهان توضيح 
داده است كه خوردو با مشخصات فوق الذكر را طبق قولنامه به خوانده فروخته است 
و قرار بر اين بوده كه خوانده پس از فك پالك از آن اســتفاده نمايد اما خوانده فك 
پالك ننموده و خودرو را با پالك كه به نام ايشان بوده مورد استفاده ققرار داده است 
با توجه به دادخواست تقديمى خواها نو-احراز رابطه حقوقى بين طرفين –عدم حضور 
خواندگان در جلسه شورا و عدم ارائه معارض خواسته خواهان و با توجه به مداركگ 
و اســناد ابزارى لذا دعوى خواهان را وارد دانســته و مســتندا بــه مواد 219-10-
220-25 قانــون مدنى و 519-198 قانون آئبن دادرســى مدنى حكم به محكوميت 
خواندگان به حضور در مرجع تعويض پالك وفك پالك خودرو به مشخصات فوق الذكر 
و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 1/450/000 ريال در حق خواهان صادر و اعالم 
مــى نمايــد .راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همين 
شــورا و پس از انقضا مهلت واخواهــى قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهرســتان 

بهارستان مى باشد. م الف/788
بهرام حسنى- قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان 

 تجديد آگهي فقدان المثني سند مالكيت نظر به اينكه آقاي سعيد آديني وكالتاً طبق 
وكالتنامه شماره30100 مورخ 1396/3/17 دفتر اسناد رسمي 746 تهران با 
تسليم 2 برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره 8048 و 8049 مورخ 
1396/4/4 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 746 حوزه ثبتي تهران و برگ 
وارده 25010412 مورخ 1396/3/27 مدعي گرديده سند  به شماره  تقاضا 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت500 مترمربع پالك ثبتي26771 فرعي 
از 6933 اصلي واقع در بخش2 تهران ذيل ثبت 31567 صفحه 169 و 173 
دفتر امالك جلد 273 با سريال 058267 و 058266 بنام آقايان خسرو و يداله 
آقاجان زاده بالسويه ثبت  صادر و تسليم شد.  سپس ششدانگ برابر سند انتقال 
قطعي شماره 51229 مورخ 1372/4/7 دفتر اسناد رسمي شماره104 تهران به 
بانك تجارت منتقل شد و اسناد مالكيت مفقود شده است ودو جلد المثني اسناد 
مالكيت ذيل همان ثبت و صفحه با سريال 103277 و 103278 صادر و تسليم 
گرديد.  بعد ششدانگ برابر سند انتقال قطعي شماره31539 مورخ 1379/9/29 
دفتر اسناد رسمي شماره180 تهران به شركت ليزينگ ايران سهامي خاص منتقل 
شد.  حسب درخواست مالك مبني بر فقدان سند مالكيت آگهي فقدان در روزنامه 
كثيراالنتشار موسوم به سياست روز شماره 4663 مورخ 1396/10/30 درج و 
منتشر گرديده است نظر باينكه در آگهي فقدان عدد پالك فرعي اشتباها درج و 
منتشر گرديده است لذا مراتب حسب دستور العمل شماره 101/97/33200 
مورخ 1397/3/23 و در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت 
در يك روزنامه كثيراالنتشار همين روزنامه تجديد آگهي مي شود تا چنانچه كسي 
ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود 
را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد 
بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شد ليكن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمي شود در 
صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
 110/12879                   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك- شهميرزادي

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب مجيد صابر فرزند يداله به شــماره شناســنامه 4013 صادره از شــاهرود 
در مقطع كارشناســى ارشد ناپيوسته رشته مهندســى مكانيك- تبديل انرژى صادره از واحد دانشگاهى تهران 
مركزى با شماره 27128 و تاريخ 92/11/13 مفقود گر ديده است از يابنده تقاضا مى گردد اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركزى به نشانى تهران خ آزادى خ اسكندرى شمالى خ فرصت شيرازى پالك 

136 صندوق پستى 13185/768 ارسال نمايد. شاهرود

كليه مدارك اعم از ســند كمپانى و برگ ســوارى پرايد تيپ دى ام هاچ بك مدل 85 رنگ ســفيد روغنى 
ش موتور 1502531 شاســى S1442285177643 پالك ايــران72-719د39 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد./نوبت دوم سارى

كليه مدارك اعم از كارت ماشــين و برگ سبز،ســند كمپانى سوارى سايپا تيپ 131SL مدل 90 رنگ نقره 
اى –نقــره ش موتور 4022204 شاســى S3412290878771پالك ايــران72-926ص64 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053000887 هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ابراهيمعلى اســمعيلى فرزند گلعلى بشــماره شناسنامه 1064 صادره اوج در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 4251/20 مترمربع پالك 256 فرعى از 92 اصلى واقع در على آباد خريدارى 
از مالك رسمى آقايان ابراهيم على اسمعيلى و محمد رجبى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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، 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: 97/3/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9 - م الف/1559
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301053000878 هيــات اول موضوع قانون تعييــن 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 بشــماره شناســنامه 1091 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 4251/20 مترمربع پالك 256 فرعى از 92 اصلى واقع در على آباد خريدارى 
از مالك رســمى آقاى محمد رجبى موحد و ابراهيم على اســمعيلى 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 ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مــى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
ايــن اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 97/3/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9 - م 

الف/1561
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058000451 مــورخ 1397/3/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا سعيدى 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 آبســرد خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواســطه از نســق 
آقاى محمد ولى على برارى 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 تســليم اعتراض دادخواســت 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. م الف/5226– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/3/24 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پدرام بريموندى فرزند كيومرث
شــكات اولياء دم مرحوم عماد مرادى به طرفيت پدرام بريموندى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9509988315300341 شــعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/10 ســاعت 10 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 
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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/12/340- نوبت اول : 97/3/30 

، نوبت دوم:97/4/9 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب ساختمان شركت نفت پالك 1 فرعى از 1008- اصلى واقع در قطعه 
يك بخش شــانزده بلوچســتان شهرستان چابهار بلوار صياد مورد تقاضاى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه چابهار تاكنون به عمل نيامده لذا حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود روز پنج شنبه ساعت 10 صبح 
مورخه 97/4/30 در محل انجام خواهد شد بدينوسيله به مالكين و مجاورين اطالع داده ميشود در موعد مقرر 
در محل حاضر در غير اينصورت تحديد حدود وفق مقررات بعمل آمده و طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورتمجلس تحديدى اعتراض به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/9- م الف/66
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / ناصر كردارى مالك / قســمتى مشاع از 6 دانگ مشاع پالك 
ثبتى 60/189 واقع در قريه اوره به نشــانى روســتاى اوره جنب حسينيه كوچه شهيد حسين 
كردارى موضوع ســند / اســناد مالكيت شــماره 1298 صادره به تاريخ 1311/4/6 متقاضى 
تعيين بستر و حريم / رودخانه / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم 
و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به 
مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شــود با در دســت داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار 
آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است 
عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران 
(امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م 

الف/5238- تاريخ انتشار نوبت اول:97/3/29- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابر رأى شماره 139760322002000944-1397/2/20 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملك زابل تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى رمضــان روزور فرزند گلزار 
بشماره شناسنامه 581 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 353 مترمربع در 
قسمتى از پالك 808 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل خيابان حافظ ، حافظ 
47 خريدارى از مالك رســمى خانم كنيز ابراهيم زاده باغى محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 شــد. م الف/611– تاريخ انتشــار نوبت اول: شنبه 1397/4/9 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/4/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139760322002001796-1397/2/31 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى محمد بردبار گلوى فرزند غالم 
بشــماره شناسنامه 2219 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 215 مترمربع 
در قســمتى از پالك پالك 9 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شــهر زابل كوچه يكم 
منشــعبه از بلوار بختيارى خريدارى از مالك رســمى خانم حميده رودبــارى احدى از ورثه نجف 
رودبــارى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 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 
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. م الف/614– تاريخ انتشار 

نوبت اول: شنبه 1397/4/9 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/4/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى نور جان حســن پور (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى 
پالك 1/1284- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 
3717 ز مورخ 97/3/2 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 
ســال 1357 را از ايــن اداره نمــوده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 
صبح روز - مورخه 97/4/27 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا 
بــا حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/9- م الف/609
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا رضوانى (اصالتا) – فرزند غالم احدى از مالكين مشاعى پالك 1120 فرعى 
از يك - اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4810 ز مورخ 
97/3/21 طبــق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل 
خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 
را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى 
دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در 
اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 
97/4/20 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت 
آنــان عمل افــراز برابر مقررات صورت پذيرد يــادآور ميگردد عدم حضور مانــع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/9- م الف/600
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

بعد از خروج آمریکا از برجام،  حاال چیدمان سناریوهای ضد پرونـــــده
ایرانی این رژیم یکی پس از دیگری در دستور کار 
قرار گرفته تا بتواند با فش��ار و تحریم، خواسته های 
غیرمشروع از جمله حذف ایران از معادالت منطقه 

و جهانی را به واقعیت تبدیل کنند.
هم اکن��ون نی��ز واش��نگتن برای ح��ذف نفت 
ایران در بازارهای جهانی س��خت مشغول کار شده 
و گام اول از ش��رکت هایی ک��ه نفت خ��ام ایران را 
خریداری می کنند خواسته خرید نفت از ایران را تا 
نوامبرمتوقف کنند نفت ایران همچنان نوک پیکان 
تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت و این کش��ور 
در ت��الش اس��ت از طریق راه ه��ای مختلف طالی 
س��یاه ایران را در بازارهای جهانی نفت حذف کند. 
نخس��تین حرکت آمریکا در این راستا درخواست 
غیر رس��می از کشورهای اوپک برای افزایش تولید 

و خروج کشورها از تعهد کاهش تولید بود. 
بعد از گذشت حدود یک هفته از اجالس اوپک 
آمری��کا س��ناریوی بعدی خود را ب��رای نفت ایران 
نوش��ت و در آن از مشتریان نفت ایران خواست که 
تا نوامبر )آبان ماه( خرید نفت ایران را متوقف کنند. 
در این راس��تا یک مق��ام بلندپای��ه وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد: شرکت هایی که نفت خام ایران را 
خریداری می کنند باید تا ابتدای نوامبر خرید نفت 
را به طور کامل متوقف کنند، در غیر این صورت با 

تحریم های قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد.
در همین رابطه س��فیر آمریکا در سازمان ملل 
در ادام��ه تالش های ضدایرانی خ��ود در دیدارش 
با نخس��ت وزیر هند درباره کاهش واردات نفت از 

ایران رایزنی های متعددی داشته است.

نیکی هیلی، سفیر گفته:  همگی ما باید درباره 
اینکه چه کس��ی را برای تجارت انتخاب می کنیم، 
دوب��اره فکر کنیم. من به عنوان یک دوس��ت فکر 
می کن��م که هند نی��ز باید تصمیم بگی��رد که آیا 
]ایران[ کشوری اس��ت که می خواهد به تجارت با 
آن ادامه دهد. بله، من با نخست وزیر مودی چنین 

گفتگویی داشتم. یک گفت وگوی سازنده بود.
البته راویش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند 
در واکنش به سخنان یک مقام وزارت خارجه آمریکا 
درخصوص ب��ه صفر رس��اندن واردات نفت از ایران 
گفت: این س��خنان به طور خاص درب��اره هند نبود 
و شامل تمامی کشورهاس��ت. هند تمامی گام های 
ضروری، از جمله تعامل با ذی نفعان مرتبط، را برای 

اطمینان از امنیت انرژی خود بر خواهد داشت.
آمریکا طی ماه های اخیر به شدت تالش دارد 
با ایراد اتهام��ات متعدد علیه ایران، ضمن افزایش 
فشار روانی علیه کشورمان، دیگر دولت های جهان 
را به همراهی با تحریم های ضدایرانی جدید ایاالت 
متحده وادارد. به تازگ��ی نیز وزیر انرژی آمریکا با 
اب��راز امیدواری نس��بت به جب��ران کاهش عرضه 
نفت خام ای��ران، گفت توقف ص��ادرات نفت ایران 

فرصتی برای دیگر اعضای اوپک خواهد بود.
ری��ک پری اف��زود: اطمینان خاط��ر دارم که 
عربستان س��عودی می تواند تولید خود را افزایش 

ده��د... به ی��ازده میلیون در روز، و اینکه روس��یه 
قادر خواهد بود تولید خود را افزایش دهد، تا بازار 

جهانی نفت خام شاهد مقداری ثبات باشد.
البته این سناریوی ضد ایرانی آمریکا با واکنش 
روس��یه و مخالفت این کش��ور روبرو شد چناچنه 
چند روز پیش الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، 
در گفت وگو با خبرنگاران گفت: مس��کو جنبه های 
حقوق��ی خرید نفت از ای��ران را در پی تهدید اخیر 

آمریکا بررسی خواهد کرد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا پس از 
درخواس��ت آمریکا نسبت به اجتناب از خرید نفت 
از ایران، روس��یه همچنان به خری��د نفت از ایران 
مبادرت خواهد کرد یا خیر، گفت: ما این مس��ئله 
را از دی��دگاه قضایی بررس��ی خواهیم کرد. س��ند 
تفاهمی که با ایران در سال 2۰14 به امضا رسانده 
ایم همچنان بر س��ر کار اس��ت. ما این مسئله را از 

نقطه نظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از س��وی دیگر یکی از مدیران ارش��د شرکت 
س��اینوپک چین اعالم کرد تحریم های آمریکا ضد 
ایران، تاثیری بر واردات نفت چین از ایران نخواهد 
داشت. به گفته وی پاالیشگران چینی برای خرید 
نفت از ایران، از نفتکش هایی استفاده می کنند که 
تعاملی با آمری��کا ندارند بنابراین، با وجود تصمیم 
آمری��کا ب��رای بازگردان��دن تحریم ها ض��د ایران، 

واردات نفت چین از ایران آسیبی نخواهد دید.
این مدیر سینوپک همچنین اعالم کرد که در 
صورتی که دولت چین برای واردات نفت از آمریکا 
تعرفه 2۵ درصدی وضع کند، پاالیش��گران چینی 

خرید نفت از ایاالت متحده را متوقف می کنند.
ژاپ��ن و کره جنوب��ی نیز برای پیش��گیری از 
پیامدهای منفی تحریم ه��ای ضدایرانی آمریکا، با 

دولت ایاالت متحده مذاکره می کنند.
ب��ازی جدید آمری��کا علیه ملت ای��ران آن به 
واس��طه حذف صادرات نفت کش��ورمان درحالی 
اس��ت که این کش��ور تالش دارد تا ب��ا جایگزینی 
نفت کش��ورهایی همچون عربستان، خالء ناشی از 
حذف نفت ای��ران را جبران کند؛ نکته ای از منظر 
برخی محافل سیاسی و رسانه ای غیرممکن است؛ 
چناچنه روزنامه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی با 
اش��اره به تالش آمریکا برای کاهش صادرات نفت 
ایران نوش��ت: یک پیامد ناخواسته سیاست جدید 
دول��ت ترامپ علیه ایران این اس��ت که میلیون ها 
آمریکایی مجبور خواهند ش��د بنزین را به قیمت 

باالتری در جایگاه های سوخت خریداری کنند.
به نوش��ته بلومب��رگ، دولت ترام��پ در حال 
حاضر، عربستان سعودی و سایر متحدان آمریکا در 
اوپ��ک را برای افزایش تولید خود به منظور جبران 
کاهش عرضه نفت ایران تحت فشار قرار داده است. 
اما ظرفیت تولید عربس��تان محدود است و بویژه با 
توجه به تقاضای رو به افزایش بازار و شرایط تولید 
نفت در لیبی و ونزوئال، حتی با ظرفیت کامل خود 

نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. 
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشته است: البته 
ترامپ ممکن است مانند اقدام جنجال برانگیزی که 

بیل کلینت��ون )رئیس جمهور پیش��ین آمریکا( در 
آس��تانه انتخاب��ات 2۰۰۰ انجام داد، ب��رای باثبات 
ک��ردن قیمت نفت بخش��ی از ذخایر اس��تراتژیک 
آمریکا را به ب��ازار تزریق کند، اما اثر چنین اقدامی 
موق��ت و محدود خواهد ب��ود. از این رو، پیش بینی 
می شود تحریم نفت ایران با توجه به همزمانی آن با 
انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر می تواند 

برای ترامپ تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد.
برخی کارشناس��ان بر این باورند که آمریکا در 
زمان اوباما به سرعت توانست صادرات نفت ایران را 
کاهش دهد، زیرا تا حدود زیادی از حمایت متحدان 
اروپایی خود برخوردار بود. کش��ورهای اروپایی نیز 
تحریم های خ��ود را علیه صادرات نفت ایران اعمال 
کرده بودند که خرید این قاره را در ظرف مدت شش 
ماه به صفر رس��انده بود. اما این بار انگلیس، فرانسه 
و آلم��ان و اتحادی��ه اروپا با خ��روج ترامپ از توافق 
هسته ای به شدت مخالفت کرده و تدابیری را برای 
حمایت از شرکت های خود در برابر تحریم های ثانویه 
وضع کردند. این تحریم های ثانویه ش��رکت هایی را 
که با نهادهای ایرانی تحت تحریم همکاری می کنند 
مجازات کرده و مانع دسترسی آنها به بازار آمریکا و 

سیستم مالی بین المللی می شود.
به هر حال مهمت��ر از اینکه آمریکا و متحدانش 
ت��ا چه ان��داره بتوانند خری��داران نفت از ای��ران را با 
س��ناریوهای پلید خود همراه کنند، مقاومت، توجه 
ب��ه توان داخلی، هوش��یاری، اقدام بج��ا در برابر این 
فشارهاس��ت که در س��ایه اتحاد و همبستگی ملی 
می تواند تمام این دشمنی ها وسناریوها را خنثی کند؛ 
نکته ای که بارها مقام معظم رهبری نیز روی آن تاکید 

داشتند و امیدواریم این بار گوش شنوایی باشد. 

وقتی آمریکا برای فشار علیه ایران، پای نفت را هم به میان می آورد

تقالی سخت واشنگتن

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست  ت یپلمـــا عالی رتبه این س��ازمان در زمین��ه مبارزه با د
تروریسم پیشنهاد تدوین استراتژی منطقه ای مشترک برای افزایش 

همکاری ها به منظور مقابله با تروریست ها را مطرح کرد.
غالمعلی خوش��رو گفت: براس��اس گزارشات سازمان ملل 
متحد بیش از 2۵ هزار تروریست خارجی از 1۰۰ کشور جهان 
به س��وریه رفته اند. این آمار نش��ان دهنده پدیده ای پیچیده و 
چندوجهی اس��ت که نیازمند توجه ف��وری جامعه بین المللی 
اس��ت. در جهان��ی که مرز نمی شناس��د تم��ام بخش های آن 

کمابیش با این تهدید مواجه هستند. 
وی درخصوص ریشه ها و دالیل ظهور پدیده تروریست های 
خارجی گفت: اگر چه دالیلی از قیبل دیکتاتوری، فس��اد، فقر 
و تبعیض ممکن است در پیوستن یک فرد به گروه تروریستی 

خارجی موثر باشند، ولی تجارب نشان داده است علت 
اصلی این پدیده یک ایدئولوژی س��یاه و افراطی است 

که فرد انسانی را به عاملی مخرب تبدیل می کند.
وی اف��زود: برای مبارزه با این پدیده اقدامات 

نظامی کافی نیست و هرگونه استراتژی 
برای مبارزه با این پدیده باید شامل 

یک عنص��ر فرهنگی نیز باش��د. 
همچنین الزم اس��ت که دولت ها 
ب��رای برخ��ورد ب��ا ای��ن پدیده 

پیچیده در س��طح بین المللی و منطقه ای و دوجانبه به ویژه 
در زمینه سهیم کردن یکدیگر در اطالعات همکاری کنند. 
خوش��رو با ی��اد آوری اینکه جمهوری اس��المی ایران 
قربان��ی تروریس��م ب��وده و در 4 دهه گذش��ته 17 
هزار نفر از ش��هروندان ایران قربانی حمالت 
تروریس��تی س��ازمان منافقین، داعش و 
القاعده و طالبان بوده اند گفت که در 
س��ال های اخیر کشورمان اقدامات 
عملی و قانونی خود را در مقابله با 

تهدیدات تروریستی افزایش داده است. از اقدامات عملی در این 
زمین��ه می توان به افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاه ها و امنیت 
پرواز، امنیت مرزها و کنترل مکانیسم های مالی و بانکی، با هدف 

جلوگیری از پولشویی و ورود تروریست ها به کشور اشاره کرد.
س��فیر ایران به تصویب استراتژی ملی مبارزه با تروریسم در 
سال 2۰1۳ توسط شورای عالی امنیت ملی و تقویت چارچوب های 
قضایی و حقوقی از قبیل تصویب قانون ملی مبارزه با تامین مالی 
تروریس��م اشاره کرد. وی گفت که جمهوری اسالمی ایران برای 
افزایش همکاری های دوجانب��ه و تبادل اطالعات، تاکنون با 4۰ 

کشور جهان موافقتنامه های معاضدت قضایی امضا کرده است. 
خوشرو همچنین تدوین یک استراتژی منطقه ای مشترک 
ب��رای افزایش همکاری ها در س��طح منطقه ای را اقدام موثری 

برای مقابله با تروریست های خارجی خواند. 

خوشرو در نشست سازمان ملل خواستار شد
تدوین استراتژی منطقه ای مشترک برای مقابله با تروریسم


