
5 یک شنبه  7 مرداد 1397  شماره 4802  دیپلمـاسی

 ۵۳ درصد آمریکایی ها مخالف جنگ
با ایران هستند

نتیجه نظرس��نجی »هافینگتون پست« و موسسه 
»یوگاو« درباره حمایت یا مخالفت آمریکایی ها از اعالم 
جنگ با ایران نشان می دهد که اکثریت، مخالف اعالم 

جنگ هستند.
همزم��ان که واکنش های انتقادی ب��ه اظهارات ضد 
ایرانی و تند اخیر »دونالد ترامپ« و تهدید او به جنگ در 
آمریکا ادامه دارد، نتیجه یک نظرسنجی حاکی از این است 
که اکثریت افکار عمومی این کشور مخالف هرگونه جنگی 
با ایران هستند. نتیجه این نظرسنجی حاکی از آن است 
که ۵۳ درصد آمریکایی های شرکت کننده در نظرسنجی، 
مخال��ف اعالم جن��گ با ای��ران هس��تند و ۳۷ درصد از 
شرکت کنندگان هم مخالفت شدید خود با هرگونه اعالن 
جنگ را اعالم کردند. ۲۳ درصد از ش��رکت کنندگان در 
نظرسنجی، حمایتش��ان را از تصمیم آمریکا برای اعالن 
جنگ با ایران ابراز کردند و ۹ درصد حمایت شدید خود 

را از اعالن جنگ ضد ایران اعالم کردند.  ایسنا

 توافق جدید با ایران
باید به تمام مسائل بپردازد

یک مق��ام ارش��د وزارت خارجه آمری��کا در یک 
س��خنرانی در البی ضدایرانی »اف دی دی« خواس��تار 
پرداختن به »مجموعه کام��ل تهدیدها علیه آمریکا« 

در هرگونه توافق جدید با ایران شد.
»یلی��م پابلت« ب��ا ط��رح ادعاهایی مانن��د اینکه 
مکانیسم های راستی  آزمایی در برجام مناسب نبوده اند و 
یا اینکه این توافق قادر به جلوگیری از دستیابی ایران به 
مواد هس��ته ای الزم برای تولید سالح هسته ای نبوده از 
تصمیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای خارج 

کردن کشورش از توافق با ایران دفاع کرد. مهر

اخبار

خروج واشنگتن از برجام نابودی یک مذاکره موفقیت آمیز بود
وزی��ر امور خارجه اتریش خروج آمری��کا از برجام را از منظر حقوقی اقدامی 

تقریبا بی سابقه و »نابودی یک مذاکره موفقیت آمیز« خواند.
"کاری��ن کنایس��ل" در مقاله ای که روزنامه سوئیس��ی »اخبار نوین زوریخ« 
منتشر کرده، نوش��ته است: حتی اگر یک طرف از توافق چندجانبه خارج شود، 

نمی تواند دیگران را به دلیل اجرای آن جریمه کند. زمانی که آمریکا اعالم کرد از 
معاهده آب و هوایی خارج می شود، خود نمی خواستند دیگر عضو این پیمان باشند. 

وی ادامه داده اس��ت: اما هدف آمریکا در مورد برجام آش��کارا نابودی کل این توافق 
است. طرف های باقی مانده نشان دادند، فعال تصمیم دارند در پیمان بمانند و این موضوع 

را حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سفر خود به وین )14 تیر( تایید کرد. 
کنایسل در پایان مقاله خود آورده است: تحریم های ثانویه ضدایرانی واشنگتن علیه 
شرکت های اروپایی نیز طبق قانون بلوکه کردن اتحادیه اروپا خنثی می شود.  ایرنا 

در حاشیه 
آمریکا به دنبال تغییر یا سرنگونی نظام در ایران نیست

وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که کش��ورش سیاس��ت تغییر یا سرنگونی نظام 
جمهوری اسالمی را دنبال نمی کند.

"جیمز متیس" هدف از سیاس��ت های واش��نگتن را واداشتن ایران به تغییر 
رفت��ارش برش��مرده و گفت: ما باید آن ه��ا )ایران( را به تغیی��ر رفتار در برخی 

تهدیدهای��ی وادار کنیم که قادرند از طریق نیروی نظامی خود، با س��رویس های 
مخفی خود، نیروهای جانشین خود و یا نمایندگان خود اعمال کنند.

او همچنین در س��خنانی، گزارش��ی خبری را که از قول مقامات دولت اس��ترالیا به 
آمادگی آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران طی چند هفته آینده اشاره کرده 
بود، قصه ای تخیلی خواند. وی گفت: واقعا نمی دانم که اصحاب رسانه استرالیایی چنین 
اطالعات��ی را از کجا آورده اند. اطمینان دارم که این موضوع چیزی نیس��ت که در حال 

حاضر مدنظر باشد.  تسنیم

دیپلمات
توسعه روابط با ایران در دستور کار دولت جدید

پیشتاز انتخابات پاکستان گفت: دولت آتی این کشور روابط خود با ایران را 
گسترش و درباره نوع روابط با آمریکا تجدیدنظر خواهد کرد.

"عمران خان" افزود: متأس��فانه دولت  حزب مردم نتوانست فشارهای آمریکا 
برای اجرای خط لوله واردات گاز از ایران را تحمل کند اما حزب تحریک انصاف 

نهایت تالش خود را برای واردات انرژی از این کشور به کار خواهد برد.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکس��تان تصریح ک��رد: خط لوله تاپی قابل قیاس با 

خط لوله واردات گاز از ایران نیست و حتی اگر این پروژه اجرایی شود باز اسالم آباد نیاز 
به تأمین انرژی از ایران دارد. وی تأکید کرد: بهبود روابط با کشورهای همسایه به ویژه 

ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان خواهد بود.
عمران خان اظهار داش��ت: گس��ترش تجارت با ایران را نیز در دستور کار خود قرار 

می دهیم زیرا به سود پاکستان است.  فارس

راهبرد

 آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء   بدين وسيله به: محمدجعفر عباسى و محمدرضا خلوصى و سعيد عباسى و محمد 
حسين عباسى همگى به نشانى: تهران، خيابان 17 شهريور، نرسيده به ميدان خراسان، پالك 1682 (اعالمى بستانكار) ابالغ مى شود: بانك ملى شعبه سعدى 
به استناد قرارداد شماره 87035905 – 1387/12/19 جهت وصول موضوع الزم االجرا به مبلغ 10/491/194/895 ريال كه مبلغ 4/908/932/100 
ريال بابت اصل طلب  و مبلغ 5/582/262/795 بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1396/3/28 و از آن تاريخ به بعد طبق مقررات عليه شما مبادرت به 
صدور اجراييه نموده كه پرونده اجرايى به كالسه 9600596 در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است.  چون طبق گزارش مورخ 1396/5/26 مامور 
ابالغ اداره پست ابالغ اجراييه به شما به دليل عدم شناسايى آدرس ميسر نشده لذا به استناد تقاضاى وارده شماره 12017103 – 1396/9/18 بستانكار 
و وفق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مفاد اجراييه 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 اجراييه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر 
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد (ضمنا» اجراييه در تاريخ 1396/5/26 به شركت كشت و صنعت صادق آباد در آدرس مقيده ابالغ قانونى گرديده است.
رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى تهران – همتيار  13970/م الف                      

آگهى فقدان سند مالكيت آقاى صابر قنبرى اصالتا» با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى با تسليم استشهاديه گواهى امضاء شده ذيل شماره 
18700مورخ 97/4/9 دفترخانه 805 تهران طى درخواست وارده 10121 مورخ 97/4/10 تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت ملك مذكور را نموده اند كه 
مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام و نام خانوادگى مالك: آقاى صابر قنبرى مالك سه دانگ مشاع از شش 
دانگ 2- شماره پالك: 742 فرعى از 4731 اصلى واقع در بخش 6 تهران 3- علت گم شدن: جا به جايى 4- خالصه وضعيت ملك: سند مالكيت شش دانگ 
يك قطعه زمين به پالك شماره 742 فرعى از 4731 اصلى قطعه 1199 تفكيكى به مساحت 202/50 مترمربع واقع در بخش 6 تهران به نام آقاى محمدحسين 
فقيه صفائى ذيل ثبت 14504 دفتر 125 صفحه 141 به شماره چاپى 219718 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس شش دانگ مع الواسطه به موجب 
سند قطعى 29007 مورخ 72/11/11 دفترخانه 99 تهران به آقايان صابر و رحيم قنبرى (بالسويه) منتقل گرديده است كه با توجه به اعالم دفترخانه 9 
تهران مبنى بر تحويل اصل سند مالكيت به آقاى صابر قنبرى مراتب در اجراى بخشنامه 101/90/116583 – 90/9/23 آگهى مى گردد.   لذا با توجه به 
اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور المثنى آن مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله كرده كه در قسمت چهارم 
اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود آن نزد خود مى باشد بايد ظرف ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد كرد.  نشانى ثبت محل: خيابان شيخ هادى، نرسيده به خيابان جمهورى، نبش كوچه رجب 

بيگى، پالك 366، اداره ثبت اسناد و امالك مولوى تهران 
13975/م الف                 رئيس ثبت اسناد و امالك مولوى تهران – اميد ملك

 آگهى فقدان سند مالكيت آقاى حامد ناظمى از طرف شركت هواپيمايى تابان كيش طى معرفى نامه  پ ش 313 مورخ 97/4/19 با تسليم دو برگ استشهاديه 
محلى مصدق كه تحت شماره 44064 مورخ 97/4/14 دفترخانه رسمى 355 تهران و برگ تقاضاى وارده شماره 15144 تاريخ 97/4/20 مدعى فقدان سند 
مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين تحت پالك ثبتى 113393 فرعى از 2395 اصلى مفروز و مجزى شده از 3611 قطعه 222 تفكيكى به مساحت 239/4 
مترمربع واقع در بخش ده حوزه ثبتى زيبادشت استان تهران.  ذيل ثبت به شماره 487808 صفحه 35 دفتر 613 امالك به شماره چاپى 138608 به نام 
شركت هواپيمائى تابان صادر و تسليم گرديده است.  برابر اسناد 24824 دفترخانه 92/9/13 و 34604 مورخ 94/8/30 و 34605 مورخ 94/8/30 
دفترخانه 1022 تهران نزد موسسه اعتبار وحدت در قيد رهن مى باشد.  به علت اسباب كشى و سهل انگارى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى آن را نموده است.  لذا مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود 
تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اسناد مالكيت آن نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين اداره ارائه نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد.  در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى، المثنى سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت – شكورى  13978/م الف                      

 آگهى فقدان سند مالكيت آقاى حامد ناظمى از طرف شركت هواپيمايى تابان كيش طى معرفى نامه پ ش 313 مورخ 97/4/19 با تسليم دو برگ استشهاديه محلى 
مصدق كه تحت شماره 44063 مورخ 97/4/14 دفترخانه رسمى 355 تهران و برگ تقاضاى وارده شماره 15143 تاريخ 97/4/20 مدعى فقدان سند مالكيت شش 
دانگ يك قطعه زمين به مساحت 423/16 مترمربع تحت پالك ثبتى 4762 فرعى از 2395 اصلى مفروز و مجزى شده از 3611 قطعه 223 تفكيكى واقع در بخش 
ده حوزه ثبتى زيبادشت استان تهران.  ذيل ثبت به شماره 112319 صفحه 158 دفتر 615 امالك به شماره چاپى 138082 به نام شركت هواپيمائى تابان صادر و 
تسليم گرديده است.  برابر اسناد 24824 دفترخانه 92/9/13 و 34604 مورخ 94/8/30 و 34605 مورخ 94/8/30 دفترخانه 1022 تهران نزد موسسه اعتبار 
وحدت در قيد رهن مى باشد.  به علت اسباب كشى و سهل انگارى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى آن را نموده است.  لذا مراتب در اجراى ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا 
وجود اسناد مالكيت آن نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين اداره ارائه نمايد تا 
مورد رسيدگى قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

در صورت عدم وصول واخواهى ظرف مهلت مقرر قانونى، المثنى سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد گرديد.
 13979/م الف                      رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيبادشت – شكورى

به  ايرج  فرزند  رحيمى  كيوان  آقاى  به  وسيله  بدين  اجراييه  ابالغ  آگهى 
شناسنامه شماره 174 صادره از آبادان به نشانى: تهران، سعادت آباد، بلوار 
24 مترى، خ يكم غربى، خ دشت بهشت، كوچه كوهپايه، پ 10 واحد 3  ابالغ 
مى گردد: خانم روشنك حيدرى اصل به استناد سند نكاحيه شماره 5524 
مورخ 1379/7/27 دفتر ازدواج شماره 390 تهران جهت وصول 100 عدد 
پرونده  و  نموده  اجراييه  به صدور  مبادرت  عليه شما  آزادى  بهار  يك  سكه 
اجرايى به كالسه 9700816 در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام 
است.  لذا با توجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر 
نشده، در اجراى ماده 18 آيين نامه اجرا اسناد رسمى الزم االجراء مراتب از 
طريق درج در روزنامه به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حداكثر ظرف 10 
روز از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در 

غير اين صورت عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.
علينژاد  –  13976/م الف                     رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى 

آگهي فقدان سند مالكيت نظر به اينكه خانم بتول كاظمي اصالتا با  تسليم 
شماره96/7/17-24048   طي  شده  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو 
بشماره  تقاضاي  برگ  و  تهران  شماره910  رسمي  اسناد  دفترخانه  توسط 
يك  ششدانگ  مالكيت  سند  فقدان  مدعي   96/7/17-  39648 وارده 
 1893 پالك  مترمربع  مساحت270  به  تفكيكي  چهارم  قطعه  زمين  قطعه 
اصلي  از  فرعي  پالك207  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   123 از  فرعي 
مذكور واقع در بخش11تهران ذيل ثبت 7868 صفحه277 دفتر40/2 و 
بانو طلعت علي آبادي صادر و تسليم شده  به شماره چاپي24067 به نام 
است و سپس تمامي ششدانگ بالواسطه طبق سند قطعي شماره71215- 
و  گرديد  منتقل  كاظمي  بتول  خانم  به  تهران  دفترخانه272   65/9/26
 439 دفترخانه   83/3/9 شماره19444-  قطعي  سند  طبق  نيز  نامبرده 
تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ را به آقاي علي اصغر محمدعلي زاده 
سند  ذكر  اخير  نامبرده  سهمي  دانگ  سه  به  نسبت  كه  نمود  منتقل  عرب 
مالكيت جداگانه صادر گرديد و سند مالكيت اوليه به شماره چاپي24067 
بعلت  باشد  مي  معتبر  كاظمي  بتول  خانم  سهمي  دانگ  سه  به  نسبت  كه 
اسباب كشي مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني آن را از 
اين منطقه نموده است.  لذا مراتب در اجراي  ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي 
يا  و  به ملك مرقوم  انجام معامله نسبت  تا چنانچه  كسي مدعي   مي شود 
وجود سند مالكيت آن نزد خود مي  باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف 
اين واحد  به  مالكيت  به ضميمه اصل سند  كتبا  را  اعتراض خود  10 روز 
سند  اصل  است  بديهي  گيرد  قرار  رسيدگي  مورد  تا  نمايد  تسليم  ثبتي 
اعتراض  به  و  شد  خواهد  اعاده  دهنده  ارائه  به  مالحظه  از  پس  مالكيت 
صورت  در  شد  نخواهد  داده  اثر  ترتيب  مالكيت  سند  اصل  ارايه  بدون 
پالك  المثني  مالكيت  سند  قانوني  مقرر  مهلت  ظرف  اعتراض  وصول  عدم 

مذكور صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري كن-  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رييس  الف     13983/م    

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي داود شفيعي با تسليم دو برگ استشهاديه 
خانه  دفتر  توسط   97/2/31  -60674 شماره  طي  شده  مصدق  محلي 
وارده  شماره  به  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتي  200حوزه  شماره  رسمي  اسناد 
پالك  به  آپارتمان  دستگاه  يك  مالكيت  سند  است  گرديده  مدعي   13636
در  كه  آن  منضمات  و  تهران  بخش2  در  واقع  اصلي  از 6894  فرعي   198
آقاي داود شفيعي ثبت  نام  به  ذيل ثبت309696 صفحه329 دفتر2003 
سپس  است.  شده  تسليم  و  صادر  چاپي939238/الف/81    شماره  به  و 
ششدانگ بموجب سند شماره 9879- 87/11/21  دفترخانه اسناد رسمي 
جابجايي  بعلت  باشد  مي  ايران  صادرات  بانك  رهن  در  شماره772تهران 
(حضور در كافي نت) مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني 
پالك موصوف را نموده است. لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) 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 
از رويت  تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است اصل سند مالكيت پس 
ارائه  بدون  اعتراض  به  ليكن  شد  خواهد  اعاده  دهنده  ارائه  به  مالحظه  و 
اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نميشود در صورت عدم وصول واخواهي 
ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي 

تسليم خواهد گرديد.
  13984/م الف                  كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك - شهميرزادي

انزابي(مادرمتوفي)  به خانم رحيمه بصيري  اجراييه  بدينوسيله  ابالغ  آگهي 
نشاني:  به  بدهكار  اسرافيل  فرزند  عطوفت  فيروز  مرحوم  ورثه  از  احدي 
طبقه3   غربي پالك26  خيابان فرشته شمالي كوچه13  بلوار فردوس  تهران 
ابالغ مي گردد خانم مريم دادجو به استناد سند نكاحيه شماره11004مورخ 
1383/10/9 دفتر ازدواج شماره86 تهران جهت وصول 1383گرم شمش 
طالي خالص 24عيار كشور عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده 
اجرايي به كالسه 9602836در اين اداره تشكيل شده و در جريان است لذا 
باتوجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده در 
اجراي ماده19 آئين نامه اجرا اسناد رسمي الزم االجرا مراتب از طريق درج 
در روزنامه به شما ابالغ ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار اين آگهي  نسبت به پرداخت بدهي مورث خود اقدام نمائيد در 

غيراينصورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
تهران  رسمي   اسناد  اجراي  پنجم  اداره  الف              13980/م    

آگهي فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاي چراغعلي عباسي مالك سه دانگ 
 240 قطعه  مساحت200مترمربع  به  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  
تفكيكي از پالك ثبتي 8630 فرعي از 38 مفروز و مجزي شده895 فرعي از 
اصلي مذكور واقع در بخش12 تهران كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 9630 
صفحه 341 دفتر66 به شماره چاپي 553490 بنام مالك ( چراغعلي عباسي)  
صادر و تسليم شده است سپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهاديه كه بامضاء 
شهود رسيده است و ذيل آن طي شماره49964- 97/3/31 توسط دفترخانه 
5 پاكدشت گواهي امضاء گرديد مدعي است كه اصل سند مالكيت اوليه بعلت 
عدم تشخيص مفقود شده و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور را 
نموده لذا مراتب باستناد ماده120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي 
مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت  و يا در اختيار داشتن سند 
مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي 
است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائه 
كننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از 
مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هرگونه 

اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
خاوران منطقه  ثبت  كفيل   – جشان    13981/م الف   

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي محسن مجيدي فرد با اعالم گم شدن سند 
ذيل  شده  امضاء  گواهي  استشهاديه  تسليم  با  آگهي  مورد  ملك  مالكيت 
تهران طي درخواست وارده  شماره27266 مورخ97/4/16 دفترخانه169 
11048 مورخ 97/4/17 تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك مذكور  را 
نموده اند كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت به شرح زير 
آگهي مي گردد.  1-نام و نام خانوادگي مالك: آقاي محسن مجيدي فرد مالك 
بخش8  در  واقع  پالك: 6593/0   از ششدانگ 2-شماره  دانگ مشاع  يك 
سند  مالكيت:  وضعيت  انگاري4-خالصه  سهل  شدن:  گم  3-علت  تهران 
مالكيت يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به پالك شماره0 فرعي از 
6593 اصلي واقع در بخش8 تهران بنام آقاي محسن مجيدي فرد ذيل دفتر 
الكترونيكي 139520301042000316 به شماره چاپي312404 ثبت و 
صادر و تسليم گرديده است.  لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك 
فوق الذكر و درخواست صدور المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسبت به 
يا  آگهي ذكر نشده  اين  معامله كرده كه در قسمت چهارم  آگهي  ملك مورد 
مدعي وجود آن نزد خود مي باشد بايد ظرف ده روز پس از انتشار آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند 
يا در صورت  معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند 

مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تهران  مولوي  امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  ملك-  اميد  الف     13982/م    

کارشناس مس��ائل سیاست خارجی با تاکید بر 
اینکه خ��ارج از خود فریبی باید باور کنیم برجام به 
پایان عمر خود رسیده و بپذیریم تمام این جلسات 
فقط شرایط ایران را در دستیابی به دوران پسابرجام 
و اتخ��اذ سیاس��ت های کالن اقتصادی ب��ه تعویق 
می اندازد تصریح کرد: زمانی که به موعد تحریم های 
جدی��د آمریکا در قبال ایران  برس��یم، در ش��رایط 
نامناسبی قرار خواهیم گرفت که ممکن است برخی 
اذهان لیبرالی را به این فکر بیندازد که مس��تقیم یا 

غیر مستقیم با غرب مذاکرات را ادامه دهند.
وی گف��ت: پی��ش از نشس��ت وین نیز س��فر 
چن��د روزه حس��ن روحانی به دو کش��ور اروپایی 
پیرامون آینده این س��ند ب��ی ارزش و اینبار بدون 
امریکا صورت گرفت، چراکه از دیدگاه مس��ئوالن 
دیپلماسی کش��ورمان، این اروپا است که بایستی 
بازیگر اصلی در تامین تداوم توافق هسته ای باشد 
و معض��الت به وجود آم��ده در برجام را که درپی 
خروج ایاالت متحده از این به اصطالح سند جهانی 

به وجود آمده را چاره  سازی و مرتفع نماید.
ضیایی نیری بیان داش��ت: بای��د پذیرفت پاره 
 کردن برجام توس��ط کاخ سفید به معنی برگشت 
تحریم ه��ای ش��دید اقتصادی یک��ی از بزرگترین 
قدرت های اقتصادی جهان علیه کش��ورمان است 
ک��ه نه تنه��ا ش��رکت های آمریکایی بلک��ه دامنه 
ارتباطات اقتصادی ش��رکت های کالن بین المللی 
چه در زمینه تجارت و چه در زمینه سرمایه گذاری 
با ایران محدود و قطع خواهد ش��د، با آنکه اجرای 
تحریم های جدید هنوز ش��کل عملی و اجرایی به 
خ��ود نگرفته اما، ش��وک حاص��ل از اجرای آن در 
آینده ای نزدیک از هم اکنون به روشنی در اقتصاد 

کشور قابل مشاهده است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح 
کرد: از زمزمه خروج شرکت های خارجی گرفته تا 
کاه��ش ارزش پول مل��ی و التهاباتی که هم  اکنون 
محافل کس��ب و کار کش��ورمان و معیشت مردم 

را در بر گرفته اس��ت، کامال مش��هود و قابل لمس 
است که محتوای بسته پیشنهادی اروپا برای ادامه 
برجام حامیان این مذاکرات و توافقنامه در کش��ور 

را نیز مایوس کرده است.
وی بیان داشت: در حقیقت بسته پیشنهادی 
اروپا برای جلب رضایت  ایران ذات همان تصمیماتی 
اس��ت که در ماه مه س��ال گذش��ته و بعد از اعالم 
رس��می خروج آمریکا در نشست سران اروپایی در 
بلغارستان اعالم شد، ابتدا احیای مقررات اروپایی 
معروف به بازدارنده ک��ه جامعه اقتصادی اروپا در 
س��ال ۹۶ میالدی و به منظور مقابله با تحریم های 
آمریکا علیه کوبا وضع ش��د و مقصود از وضع این 
قوانین جلوگیری از مجازات هایی بود که به موجب 
ان یک کشور س��وم یا همان امریکا می توانست با 
تکیه ب��ر قوانین فرامنطقه ای ک��ه در اختیار خود 
می بیند ب��ه صورت یک طرفه علی��ه کمپانی های 
اروپای��ی طرف معامله با کوبا ب��ه اجرا در آورد لذا 
قرار بر این  ش��د مصوبات در آن  دوران در شرایط 
کنونی نیز برای بی اثر کردن تحریم هایی یک جانبه 
امریکا درپی خروج خود از برجام اس��تفاده ش��ود 
که بی ش��ک  طبیعی اس��ت  این قوانین بروکراسی 
اروپای��ی را می طلبد و این  تضمین مناس��بی برای 
کشورمان  نخواهد بود، از طرف دیگر در این  بیانیه 
اعالم شد با استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپا به 
منظور تأمین مالی فعالیت شرکت های اروپایی در 
قبال با ایران چه در حیطه تجارت و چه در عرصه 
سرمایه گذاری استفاده شود؛ به این معنا که بانک 
سرمایه  گذاری اروپا بایستی جای خالی بانک های 
ب��زرگ اروپای��ی را که از همکاری با ش��رکت های 
داوطلب فعالیت در ایران منع شده اند را پر کند. 

ضیایی نیری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی 
سیاس��تی خاص شکل گرفته و به موجب آن افکار 
عمومی بین المللی تمرکز خود را بر نشس��ت های 
ترامپ با س��ران ناتو و دیدار بحث  برانگیز با پوتین 
گذاشته اند، خاطرنش��ان کرد: از طرف دیگر تنش 

کالم��ی مس��ئوالن ایران��ی و آمریکایی به ش��کل 
خطرناکی رو به افزایش اس��ت، ط��وری که آقای 
روحانی در اظهارات خود از ش��روع دوران ریاست 
جمه��وری اش خطاب به رهبران امریکا گفته با دم 
شیر بازی نکنند و اینکه صلح با ایران مادر صلح ها 
و جنگ با ایران مادر جنگ ها خواهد بود و ترامپ 
نیز در در رفتار همیشگی و ابلحانه خود در توئیتر 
و در پاس��خ به اظهارات روحانی گفته که هیچ گاه 
آمریکا را تهدید نکنید و نکاتی را اش��اره کرده که 
ارزش صحبت کردن را هم ندارد، همینطور اینکه 
رئیس جمهور کشورمان در نطقی قدیمی تر نیز به 

ایاالت متحده هشدار داده اگر جلوی صادرات نفت 
ایران را بگیرد ایران نیز ممکن است اقداماتی انجام 
دهد که به تعبیر برخی بس��تن تنگه هرمز توسط 

ایران از این  قبیل اقدامات خواهد بود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تحق��ق عملی چنین 
مواضع��ی نه تنها ب��ه معنای م��رگ مطلق برجام 
خواهد ب��ود بلکه ش��اید موجب رویاروی��ی ایران 
و امری��کا در صحن��ه ای غیر از اقتصاد و سیاس��ت 
ش��ود، اظهارداشت: واضح اس��ت همه بحران های 
موج��ود کنونی منطقه در برابر آن بس��یار کوچک 
ش��مرده خواهند شد، درست اس��ت هرگونه اقدام 

ایاالت متحده در جلوگی��ری از فروش نفت ایران 
ناقض قطعنامه ۲۲۳1 سازمان ملل پیرامون اجرای 
مسیر برجام خواهد بود اما، از طرفی هم اگر ایران 
بخواهد گزینه بستن تنگه هرمز را کلید بزند اروپا 
چهره واقعی خود را نمایان خواهد کرد و در صدور 

بیانیه علیه ایران در کنار آمریکا خواهند بود. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی بیان 
داش��ت: در ش��رایط کنونی که هر روز ب��ا تهدید و 
هش��دار طرفین سپری می ش��ود باید سیاست های 
اصولی و منطقی برای جلوگیری از شکل گیری یک 
بحران فاجعه بار و فراگیر جهانی اخذ ش��ود، گزینه 
گفت وگوی مستقیم آمریکا و ایران اشتباهی بزرگ و 
وقت گیر خواهد بود و بدین ترتیب توهم ترامپ که 
معتقد است سیاست های فیلترینگ  اقتصادی بر علیه 
ایران می تواند زمینه یک معامله بزرگ بین دو کشور 
را فراه��م کند و این موضوع را در حاش��یه اجالس 
اخیر سران ناتو بیان کرد که باالخره از طرف ایران با 
او تماس گرفته خواهد شد و معامله ای تاریخی هم 
انجام خواهد ش��د تفکر غلطی است که باید بر روی 
این تصورات خط باطل کشید و الزم است اتاق فکر 
او درک کند پذیرفتن این اس��تراتژی از سوی ایران 

غیر ممکن است و هرگز روی نخواهد داد.
وی اف��زود: گزین��ه دیگر ادامه برج��ام بدون 
امریکا اس��ت که مس��لما امتیاز قاب��ل قبولی برای 
ای��ران نخواهد داش��ت، الزم اس��ت غ��رب توجه 
داش��ته باش��د تمامی جناح های سیاسی در کشور 
اختالفات خود را کنار گذاشته و جبهه متحدی بر 
علیه تهدیدات خارجی در حال ش��کل گیری است 
و حمایت اخیر سپاه پاس��داران انقالب اسالمی از 
دولت و نامه سردار حاج قاسم سلیمانی به ایشان، 
نش��انه یکدلی میان تمام ایرانیان اس��ت، ضروری 
اس��ت برای حل مش��کالت و معض��الت اقتصادی 
موجود در کش��ور نیز با توجه به فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری اجرای صحی��ح اقتصاد مقاومتی و 

توجه به توان  داخلی است.

کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت وگو با سیاست روز مطرح کرد:

گزینه های پوچ اروپا برای برجام

 گروه دیپلماسی  هتل کوبورگ وین در پانزدهم ماه گذشته مجددا 
گ���و امور گفت و وزیر  شد،  تبدبل  هسته ای  توافقنامه  سر  بر  گفت وگو  کانون  به 

خارجه کشورمان و همتایان او به نمایندگی از پنج قدرت باقی مانده در برجام که به دعوت 
داشتند  حضور  نشست  این  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا 

ت پیرامون آینده مبهم  این  سند به رایزنی پرداختند تا بتوانند به موجب این  ا کر ا مذ
البته در نظر داشته  جدید ایران را برای ماندن در برجام راضی کنند. 

بقای  از  حاصله  منافع  صرف  اروپایی  کشور  سه  تالش  تمام  باشیم 
و  در بستن  دست  اتاق فکرشان  و سیاست های طراحی شده  برجام 
و  منطقه ای  اقتصادی  سیاسی،  مسائل  محور  حول  ایران  پای 

فرامنطقه ای می چرخد. 
پیرامون بسته پیشنهادی اروپا برای برجام سیاست 

روز با عباس ضیایی نیری کارشناس مسائل سیاست 
خارجی به گفت وگو پرداخته که این گفت وگو را در 

ادامه بخوانید.

نمای نزدیک


