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سفر مقام آمریکایی به منطقه 
نماین��ده ویژه آمریکا در امور س��وریه با س��فر به 
س��رزمین های اش��غالی، اردن و ترکی��ه، درخصوص 
مقابله با حضور منطقه ای ایران، تأمین امنیت اسرائیل 

و مخالفت با عملیات ارتش سوریه رایزنی می کند.
طبق اطالعیه وزارت خارجه آمریکا، جیمز جفری 
در دیدار با مقامات صهیونیستی مسئله مقابله با حضور 
منطقه ای ایران و تأمین امنیت رژیم اشغالگر قدس را 
در دستور کار خود دارد. وی همچنین در گفت وگو با 
مقامات اردنی و ترکیه ای قرار اس��ت بر موضع مخالف 
آمریکا با عملیات قریب الوقوع ارتش سوریه در استان 

ادلب تأکید خواهد کرد.
در بیانی��ه وزارت خارجه آمری��کا همچنین آمده 
اس��ت که نماینده ویژه ایاالت متحده در امور سوریه، 
مس��ئله را مورد بررسی قرار خواهد داد، مسئله ای که 
به گفت��ه آمریکایی ها ادعایی عجیب و قریب از س��وی 

روس ها توصیف شده است.  فارس

دیدار کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل 
با ظریف

کمیس��ر عالی پناهندگان س��ازمان ملل متحد با 
ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.

در ای��ن دیدار طرفین درخصوص آخرین وضعیت 
پناهندگان سوری، افغانستانی و دیگر موضوعات مورد 

عالقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.
فیلیپو گراندی همچنین با عبدالرضا رحمانی فضلی 

وزیر کشور دیدار و گفت وگو کرده بود.
محمدج��واد ظریف نیز در صح��ن علنی مجلس 
حضور یافت و به س��ؤاالت مطرح ش��ده از سوی نادر 
قاض��ی زاده، علیرضا محجوب و جواد کریمی قدوس��ی 
نمایندگان ارومیه، تهران و مشهد پاسخ داد.  ایرنا

اخبار

روابط ایران و سوریه قابل سازش نیست
وزیر خارجه س��وریه تأکید کرد که این کشور از هر کشور عربی که بخواهد 

روابطش را با سوریه ازسربگیرد، استقبال می کند.
ولید معلم هرگونه دیدار محرمانه ای با آمریکا را تکذیب کرد و گفت: آمریکا به 
هیچ توافق نامه ای پایبند نیست و نمی شود به این کشور اعتماد کرد. آمریکا به بهانه 

حمله ش��یمیایی برای تجاوز جدیدی علیه سوریه آماده می شود. وی درباره روابط 
س��وریه و ایران و تالش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ارائه پیشنهاداتی 

به س��وریه در ازای قطع این روابط گفت: روابط سوریه و ایران روابطی استراتژیک است و 
قابل سازش با هیچ طرفی نیست.

معلم تأکید کرد: ما نیازی به حمایت کس��ی برای بازسازی سوریه نداریم چراکه خود 
توانایی ها و امکانات کافی از جمله نفت داریم و تالش ها را برای بازسازی شروع کرده ایم.وی 

گفت: تمامی روندها نقشی در حل نهایی بحران سوریه دارند.  باشگاه خبرنگاران

دیدگاه 
هشدار کمال خرازی به اروپا

 رئیس شورای راهبردی روابط خارجی به اروپا درباره پیامدهای جدی عدم 
انتفاع ایران از توافق هسته ای برجام هشدار داد.

سیدکمال خرازی در دیدار آلیستر برت، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در 
امور خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: سه کشور اروپایی تاکنون نتوانسته اند 

اقدام الزم را برای تامین منافع ایران از برجام انجام دهند. وی افزود: اعمال تحریم ها 
و فشارها و عدم اقدام سریع اروپا در اجرای تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدی 

در پیش خواهد داشت.
خرازی درخصوص بحران یمن نیز با تاکید بر اینکه تالش برای توقف بمباران ها از سوی 
عربستان ضروری است، گفت: اگر انگلیس خواهان پایان جنگ یمن است، باید از فروش سالح 
به عربستان خودداری کند و از ائتالف متجاوزان به یمن بخواهد به جنگ خاتمه دهد. این حق 

طبیعی نیروهای مردمی یمن است که در دولت آینده مشارکت داشته باشند.  ایسنا

معادله
نباید در برابر تحریم های آمریکا بهت زده رفتار کنیم

وزی��ر خارجه آلمان بار دیگر بر لزوم اقدام اروپا در واکنش به سیاس��ت های 
اقتصادی رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد.

هایکو ماس گفت: ما نباید دربرابر تحریم ها و تعرفه های آمریکا میخکوب و 
بهت زده بنش��ینیم. ما باید از منافع خودمان دفاع کنیم. این موضوع فقط به ۸۰ 

میلیون آلمانی مربوط نمی ش��ود. بلکه ش��امل اروپا و ۵۰۰ میلیون نفری می شود 
ک��ه در این قاره زندگی می کنند. وی که از منتقدان رئیس جمهور آمریکا محس��وب 

می ش��ود، چندی پیش هم در همایش��ی با حضور سفیران کش��ورش با اشاره به خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای با ایران و تحریم های آمریکا، گفته بود که برلین قصد دارد به 

شرکت های آلمانی که بخواهند در ایران باقی بمانند کمک کند.
ماس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که آلمان باید با نژادپرستی مبارزه و از 

دموکراسی محافظت کند.  مهر

دیپلمات 

آگهى مفقودى
سند كمپانى و كارت موتور سيكلت سيستم پرواز تيپ CC200 به شماره موتور 0196N2N223442 و 
شماره شاسى 200M9415784***N2N و شناسه وسيله نقيله (VIN) IRADN9413DT415784 به شماره 

پالك (ايران481-94494) بنام اينجانب حسين علوى مفقود از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(زنجان)

دفتر چه ثبت ساعت اتوبوس به شماره 932393 به نام رامين دامن سوز فرزند محمود ش ش 1244 با كد 
ملى 3130948279 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اينجانب سحر گودرزى مالك خودروى پژو 206 به شماره انتظامى 41-392ب99 مدل 1385 شماره بدنه 
12801497 و شــماره موتور 13385000536 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايــران خودرو تقاضاى 
رونوشت (المثنى) سند كمپانى و شناسنامه مالكيت مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد.

 147H0109899 مدل 1393 به شماره انتظامى 41-579ب31 و شماره موتور Lx برگ سبز خودرو سمند
و شــماره شاســى NAACR1HE5EF584823 به نام مالك فرزاد ســاكى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

كارت و شناســنامه(برگ سبز) و ســند و فاكتور فروش موتورسيكلت سيســتم تالش تيپ CG125 مدل 
1382 برنگ قرمز بشماره موتور23704717و شماره بدنهTM82182877و شماره پالك ايران53775-837 

به نام پرويز بارانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پژو 405 تيپ 405GLX XU7 مدل 1395 برنگ خاكسترى-متاليك 
بشــماره موتور 124K0877090و شــماره شاســى NAAM01CE2GK422390و شــماره پــالك ايران 94-

669د42 به نام رفعت كهورى زاده احمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) و كارت خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SX مدل 1391 برنگ سفيد بشماره 
موتور 4710981و شماره شاسى S3412291462981و شماره پالك ايران 65-841ن 18 به نام وحيد زارعى 

كوه شهرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

بدينوســيله اعالم ميدارد ســند مالكيت كارخانه موتور سيكلت سيســتم ايران دوچرخ آرشيا، تيپ آرشيا 
 00044811*NBD156FMI* 125 به رنگ قرمز مدل 1390به شماره پالك 753-44845 و شماره موتورCDI
و شــماره تنه 125A9002152***NBD متعلق به اينجانب حميد زمانلو بشــماره ملــى 0043924263 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. شاهرود 

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

برابــر راى شــماره 139760326005000237- مــورخ 1397/5/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى هوشنگ دكامئى فرزند جمال بشماره شناسنامه 293 و به شماره ملى 3960309414 
صادره از نهاوند در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبيزار به مساحت 61130/28 مترمربع قسمتى از پالك 
– فرعــى از 73 اصلى بخش 3 ثبت نهاوند واقع در روســتاى ليالس بــاالى تپه معروف به زمين هاى چم باال حقوق 
ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رســمى مصطفى ساســانى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. مالحضات: مورد ثبت با حق آبه طبق قانون توزيع عادالنه آب 
از نهر دار سيراب و باالجوب مى باشد. تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 1397/5/28 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 1397/6/12- م الف/100
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

فقدان سند مالكيت
آقاى مصطفى بيانى برابر وكالت نامه شماره 14422 مورخ 97/06/07 تنظيمى دفترخانه 69 راميان و برابر 
درخواست وارده به شماره 97/2986 مورخ 97/06/10 به وكالت از طرف مهدى جعفرى كلوكن مالك ششدانگ 
يــك قطعه زمين به مســاحت 366 مترمربع به پالك 2586 فرعى مفروز و مجزى شــده از پــالك 1225 فرعى از 
7-اصلى با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى شده توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 69 راميان ادعا نموده كه 
ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 366  مترمربع به پالك 2586  فرعى مفروز و مجزى شده از 
پــالك 1225 فرعى از 7-اصلــى واقع در خان به بين بخش 7 حوزه ثبتى راميان به نام آقاى مهدى جعفرى كلوكن 
صادر و تســليم گرديده اســت وكيل مالك اعالم نمودند كه سند مالكيت تك برگى به شماره سريال 085937 ج 
94 درحين اسباب كشى مفقود شده و تقاضاى صدورالمثنى سند مالكيت خود را از اين اداره نمودند. عليهذا به 
استناد ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت مراتب دريك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد تا ده روز پس از انتشارآگهى به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض كتبى 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 برابر مقررات صادر و به متقاضى تسليم اقدام خواهد كرد.م-الف 8371
بهمن سارلى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان راميان

آگهى المثنى سند مالكيت
خانم نفيســه بيك با ارائه دو برگ شــهادت شــهود و اصل ســند مالكيت ششدانگ يك دســتگاه آپارتمان 
مســكونى به مســاحت 99/26 مترمربع داراى پالك 3373 فرعى از 3267 فرعى از 35-اصلى واقع در بخش 9 
حوزه ثبتى شهرستان مينودشت كه ذيل شماره ثبت 54825 صفحه 184 دفترجلد 320 صادر و تسليم شده و 
به دليل بعلت پاشيدگى جوهر قابل استفاده نبوده فلذا تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را ازاين اداره نموده 
اســت. از اينرو باســتناد تبصره 5 ماده 120-اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
هر شخصى نسبت به ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا حق و حقوقى براى خود قائل باشد ظرف مدت 
ده (10 ) روز از تاريخ آگهى، اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مســتندات به اين اداره تســليم نمايند 
درغيراين صورت پس ازانقضاى مدت مذكور برابرمقررات نسبت به صدور سند مالكيت تعويضى (المثنى) اقدام 

خواهد شد. م-الف: 8372
حسين باغبانى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مينودشت

فقدان سند مالكيت
خانم پرى مهدى زاده ديزج فرزند حســين به شماره شناسنامه 180 با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، 
مدعى شــده كه سند مالكيت ششــدانگ عرصه و اعيان يكبابخانه و مغازه به مساحت 46/33 مترمربع به شماره 
ورقه مالكيت 791032 به پالك 3429 فرعى از 1-اصلى بخش 10 حوزه ثبتى گنبد ذيل ثبت 17980 ص 754 
ج 95  بنام خانم پرى مهدى زاده ديزج فرزند حسين به شماره شناسنامه 180 ثبت، صادر و تسليم گرديده است 
در اجــراى تبصره 5 ماده 120 آئين نامه قانون ثبت، تقاضاى صدور المثنى ســند مالكيــت را از اين اداره نموده 
لذا برابر تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را 
ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد در غيراينصورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.م-الف: 8370
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

مزايده اموال غيرمنقول ( اسناد ذمه)
مزايد اموال غيرمنقول كالسه 9600073 و 9600074  

 به موجب پرونده اجرائى كالســه 9600073 و 9600074 ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان 
يك باب خانه به پالك ثبتى 16966 (شــانرده هزار و نهصد و شــصت و شــش) فرعى از 1-اصلى مفروز و مجزا 
شــده از اصلى مذكور بخش 10 ناحيه 01 گنبدكاووس به مســاحت 234/65 مترمربع (دويســت و ســى و چهار 
مترو شــصت و پنج دســيمتر مربع ) محدود به حدود شماال: پى اســت به طول (12/35) دوازده متر و سى و پنج 
ســانتيمتر به قطعه دويست و بيست و هشت تفكيكى شــرقا: ديوار به ديوار است بطول (19/00) نوزده متر به 
قطعه دويست و هشتاد و نه تفكيكى جنوبا: درب و ديواريست بطول (12/35) دوازده متر و سى و پنج سانتيمتر 
به خيابان به عرض دوازده متر، غربا:ديوار به ديوار اســت بطول(19/00) نوزده متر به قطعه دويســت و هشتاد 
و هفت تفكيكى، مشــخصات مالكيت: مالكيت خانم حليمه خسروى فرزند ولى اله با شماره ملى4889777385 و 
تاريخ تولد 1361/04/04 با شــماره شناســنامه 149 با جز سهم 3 از كل سهم 6 عنوان مالك سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ عرصه و اعيان موضوع ســند مالكيت اصلى شماره چاپى 584957 ســرى الف سال 94 با شماره دفتر 
الكترونيكى 139520312004002542 كه در صفحه 277 دفتر امالك جلد 640 ذيل شــماره 114309 ثبت 
و صادر گرديده است، كه طبق نظر كارشناس رسمى ملك مورد نظر واقع درگنبدكاووس- كوى فرهنگيان-خيابان 
سيد جمال الدين–كوچه شهيد نازمحمد پدرى شرقى-پالك 7 ملك مورد نظرداراى عرصه اى به مساحت 308/75 
مترمربع و ساختمانى يك طبقه با زيربناى 228 مترمربع و پاركينگ سرپوشيده به مساحت 22 مترمربع با ساختار 
آجرى و نماى سنگى و در و پنجره آلومينيومى مى باشد در زمان بازديد ملك مورد نظر خالى از سكنه بود و به نحوى 
كه درهاى خارجى و پنجره هاى آن كنده شده بود قدمت بنا  حدود سى سال مى باشد ملك داراى امتيازات آب، برق، 
گاز مى باشد ارزيابى با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن موقعيت استقرار ملك، نوع كاربرى، مساحت 
عرصه و زيربنا و قدمت و كيفيت ساخت بنا و لحاظ هزينه حصاركشى و محوطه سازى، بدون لحاظ بدهى هاى احتمالى 
و قطعى ملك موصوف و درصورت بالمعارض بودن ملك مورد نظر ارزش ششدانگ ملك مورد نظر مجموعا به مبلغ 
-/2/800/000/000 ( دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال) تعيين ميگردد لذا ارزش سه دانگ ملك موصوف 
بــه مبلغ -/1/400/000/000 ريال (يــك ميليارد وچهارصد ميليون ريال) ارزيابى شــده كه كه برابر گزارش 
مامور اجرا ملك مزبور در تصرف مالك و پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 ظهر روز يكشــنبه مورخ 1397/07/01 ( 
اول مهرماه هزارو سيصد و نود وهفت شمسى) در اداره ثبت اسناد و امالك گنبد شعبه اجرا واقع در خيابان امام 
خمينى جنوبى جنب هالل احمر ازطريق مزايده به فروش مى رســد. مزايــده ازمبلغ-/1/400/000/000 ريال 
(يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. ضمنا ملك فاقد 
بيمه نامه معتبر مى باشد، الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم ازحق انشعاب ويا حق 
اشتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيزدرصورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان 
ســاعت و مكان مقرربرگزارخواهد شد. محدوديت: دو مورد بازداشت دائم 1-بموجب دستور شماره 9600073 
مــورخ 1396/05/14 صــادره از اجراى ثبت گنبــد درتاريخ 1396/05/14 به نفع ميثــم نعيمى در قبال مبلغ 
550/000/000 ريال بازداشــت مى باشد 2-بموجب دستور شــماره 9600074 مورخ 1396/05/14 صادره 
از اجراى ثبت گنبد در تاريخ 1396/05/14 به نفع محمود نعيمى در قبال مبلغ 330/000/000 ريال بازداشت 

مى باشد .تاريخ انتشار: روز دوشنبه مورخ 1397/06/12 م–الف:5366
                          حسين حكم آبادى – مسئول اجرا اداره ثبت اسناد وامالك گنبدكاووس

آگهــى آراء هيــات حــل اختالف موضوع ماده يــك قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد مورد رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشــار و محلى) بشــرح ذيل آگهى مى 

گردد:
بخش دو بجنورد پالك 126 – اصلى اراضى الهورديخان

ششــدانگ يكباب خانه از پالك 391 فرعى از پالك 126 اصلى فوق به مســاحت 388,71 متر مربع ابتياعى 
آقاى مرتضى پاك روان از محل مالكيت ثبتى شخص متقاضى برابر راى شماره 492-97 مورخه 97/5/23 كالسه 

40-97 هيات 
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع  ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/06/12          تاريخ انتشار نوبت دوم:97/06/27

احمد اصغرى شيروان رئيس اداره اسناد و امالك ناحيه 2 بجنورد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم به آقاى وحيد خلج 
خواهان آقاى  محمدپور نامدارى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى وحيد خلج به خواسته مطالبه وجه بدوا 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983410300252 
شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/25 ساعت 10:30 تعيين 
كه حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م-الف : 1197
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

ابالغيه
بدينوسيله به استناد ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به آقاى پيمان محمدى پور فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود پرونده اتهامى شما دائر بر تخريب – تهديد- توهين( فحاشى) موضوع شكايت آقايان 
مصطفى اكرمى زاده فرزند غالمحســن2. محمود مشــكزاده فرزند على اكبر به شماره بايگانى 970432 در شعبه 
102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمان تحت رسيدگى و براى مورخ 1397/07/09 ساعت 9:30 وقت رسيدگى تعيين 
شــده اســت لذا در وقت مقرر  جهت دفاع از خود حاضر شــويد در غير اين صورت دادگاه رسيدگى و مبادرت به 

صدور حكم غيابى خواهد نمود.1207م-الف
 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 كرمان

متن آگهى
در پرونده شــمارگان: 9509983813200398 آقــاى: رضا بنى طالبى فرزند ابراهيم متهم به آدم ربائى 
با وسيله نقليه، ايراد صدمه بدنى عمدى، تهديد با چاقو و اخاذى نسبت به شاكى آقاى قربانعلى بنى طالبى فرزند 
رضا مى باشد. نظر به اينكه آقاى رضا بنى طالبى متوارى است و با توجه به صدور قرار رسيدگى غيابى در اجراى 
تبصــره ى 1 مــاده 394 قانــون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 وقت رســيدگى براى روز يكشــنبه مورخه 
1397/07/22 ساعت 08/30 صبح تعيين گرديده، مقرر است جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه دوم دادگاه 
كيفرى يك شهركرد به همراه شهود خود در جلسه رسيدگى حاضر و در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غيابى 

اتخاذ تصميم خواهد نمود. موضوع جلسه رسيدگى و استماع اظهارات شهود و طرفين مى باشد.
كرم شيخ پور - مستشار دادگاه كيفرى يك شهرستان شهركرد

اخطاريه
نام اخطار شــونده:وراث مرحومه خديجه توســلى حجتى نام پدر:ابوالحســن  به نشانى:مجهول المكان محل 
حضور:حــوزه 10 شــوراى حل اختالف بهارســتان وقت حضــور:137/7/10    ســاعت 09:30 علت حضور:جهت 

رسيدگى. م الف/1242
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

انحصار وراثت
اقاى محمد غالمحســينى به ش ش 12 مطابق دادخواست تقديمى به كالســه پرونده 603/10/97 از اين 
شــعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان مهدى غالمحسينى به ش ش 
0019446934 در تاريــخ 1397/05/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد غالمحســينى ش ش 12 تاريخ تولد 1346 صادره از وفس نســبت با متوفى:پدر2- 
معصومه ملكى ش ش 4 تاريخ تولد 1355 صادره از اراك نسبت با متوفى:مادر مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى به مدت يك ماه به اين شعبه 

تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/1243
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رســيدگى بــه آقاى/مهدى زمان خواهان آقاى مصطفى بنى اســد دادخواســتى به طرفيت 
خوانده آقاى مهدى زمان و غيره به خواســته مطالبه وجه و غيره مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 8809985113000857 شعبه 14 دادگاه تجديدنظراستان خراسان رضوى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/07/17 ســاعت 09:00 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 در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف21798
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 14 دادگاه تجديدنظراستان خراسان رضوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونــده: 9509987576900082 به شــماره بايگانى 960969-18 ت وقت رســيدگى: بتاريخ 
97/7/12- ســاعت 9 صبح – مكان: شــعبه هجده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى بنشانى مشهد بلوار 
ساجدى نبش ساجدى 7 ساختمان مركزى دادگسترى استان خراسان رضوى – بدينوسيله به آقايان و خانمها نصرت 
– صديقه- فرشــته- ســيد عباس- ســيد عليرضا همگى ديباجى و صادق عظيمى- طوبى جالير- سعيد مقيمى- 
محمد كريمى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود بانك مســكن مديريت شعب اســتان خراسان رضوى دادخواست 
تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماره 9609977576900533- صادره از شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
طرقبه بطرفيت شما به اين شعبه تقديم كه مقيد به وقت رسيدگى بتاريخ فوق مى باشد الزمست در موعد مقرر 

در اين دادگاه حاضر شويد.م.الف 21799
تاريخ انتشار: 1397/06/12

 مدير دفتر شعبه 18 دادگاه تجديدنظراستان خراسان رضوى

آگهى ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شــماره 9709977515900145 مورخ 97/5/17 اين دادگاه آقايان 1- جواد برازنده 
فرزند حســين 2- محمد برازنده فرزند حســين 3- مجيد برازنده فرزند حسين4- سعيد برازنده فرزند حسين 
5- ابوالفضل حارث آبادى فرزند ستار 6- ابوالفضل حارث آبادى فرزند حسين 7- محمد حارث آبادى فرزند حجى 
محمد حســين فاقد مشــخصات تكميلى به اتهام مشــاركت در قتل عمدى مرحوم ابوالقاسم هيت آبادى به همراه 
ديگر متهمين پرونده مشتركا و بالسويه به پرداخت يك فقره ديه كامل بعالوه يك سوم ديه كامل به جهت تغليظ و 
تحمل هر يك پنج سال حبس تعزيرى محكوم شده اند. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار 
اگهى در اين شــعبه قابل واخواهى و پس از آن ظرف بيســت روز ديگر قابل فرجام خواهى در ديوان عالى كشــور 

مى باشد. م.الف 21800
تاريخ انتشار: 1397/06/12

 مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه كيفرى يك استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ
در خصوص دعوى آقاى محمد حسين حسينى فرزند محمد به طرفيت خانم فاطمه باقرى لفوت فرزند محمد 
ابراهيم به خواسته طالق كه به شماره 9709987587400260 و شماره بايگانى 28/970273 ثبت گرديده به 
خانم فاطمه باقرى لفوت ابالغ كه ظرف مهلت يك هفته پس از انتشار آگهى نسبت به معرفى داور واجد شرايط (يك 
نفر از اقارب متاهل، حداقل سى ساله و آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى و در صورت نبود فرد واجد 
شــرايط در بين اقارب يا عدم دسترســى يا استنكاف آنان از پذيرش داورى نسبت به معرفى فرد واجد صالحيت 

ديگرى) اقدام و در اين شعبه حاضر شويد. م.الف 21801
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ معرفى داور 
احتراما پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى هوشنگ حسين زاده فرزند سبز على فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد 
در پرونده كالسه شماره 27/970199 اين دادگاه دعوى خانم فاطمه بهراميان فرزند سلطانعلى با وكالت خانم امينه 
غفارى زو بخواســته طالق به درخواســت زوجه لذا ظرف يك هفته از تاريخ درج اين آگهى جهت معرفى داور واجد 
شــرايط حداقل 30ســال سن و متاهل حاضر شويد و در صورت عدم حضور و معرفى داور دادگاه تصميم مقتضى 

اتخاذ و راسا داور تعيين خواهد نمود. م.الف 21802
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم زهرا ناقوســى فرزند و مرتضى اســالمى 
محمديه خواهان آقاى/خانم مهشيد گلستانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم مرتضى اسالمى محمديه 
2- زهرا ناقوســى 3- شــركت تعاونى مسكندارائى خراســان پژوهارتين به خواسته ابطال سند مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985710600018 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
امام خمينى شهرستان مشهد (42 حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 09:30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 22102
تاريخ انتشار: 1397/06/12

 منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم 
آقــاى عليرضا قاســمى مجد شــما در پرونده كالســه 960192 به اتهــام خيانت در امانت با شــكايت آقاى 
ســرگزى تحت تعقيب مى باشيد و به واســطه معلوم نبودن محل اقامت در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى از طريق آگهى روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه مورخ 
1397/07/28 ســاعت 8 در شــعبه 147 كيفرى دو مشهد حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد بود. م.الف 22103
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 147 دادگاه كيفرى دو مجتمع امام خمينى شهر مشهد

آگهى ابالغيه مالحظه نظريه كارشناس
ابالغيــه مالحظه نظريه كارشــناس و اظهار هر مطلبى نفيا يا اثباتا به خانم/آقــا          1- عليرضا قانع مزدكار 
2- محمد امير بربر 3- مريم امير بربردر خصوص پرونده به كالسه 9609987579200431 دادخواست آقاى 
ابراهيم رزميان فيض آبادى به طرفيت خانم ها و آقايان بتول ، رضا، سميره، اعظم، فاطمه، ايمان محمد ابراهيم، 
عليرضا، جالل، جواد همگى قانع مزدكار و مرجان، غالمحسين، محترم، معصومه، مجيد، محمد و مريم همگى امير بربر 
به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گرددظرف مهلت 

مقرر اقدام در غيراينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. م.الف 22104
تاريخ انتشار: 1397/06/12

منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم 1- على مهين فرزند عباس 2- سكينه ربانى 
فرزند على اكبر 3- عصمت ربانى فرزند على اكبر خواهان آقاى/خانم شــهردارى مشــهد دادخواســتى به طرفيت 
خوانده آقاى/خانم حسين، عباس، غالمرضا، عصمت، سكينه، طاهره، ربابه، صديقه و على ميهن به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987579200225 
شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرســتان مشــهد (42 حقوقى ســابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/07/17 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 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 22105
تاريخ انتشار: 1397/06/12

منشى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
پيــرو آگهــى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه آقاى ســعيد رحيمى فرزنــد على اكبر كه 
مجهول المكان ابالغ مى گردد چون وفق اجراييه صادره از شعبه 6 دادگاه حقوقى مشهد محكوم به پرداخت مبلغ 
2/000/000/000 ريال و خســارات دادرســى و تاخير تاديه در حق محكوم له حجت بختيارى و نيم عشر دولتى 
شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت 

دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 22106
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 6 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقايانمحمود بهره مند- عليرضا كيهانى يزدى- 
سيد سعيد فرجادى- مهدى بهرمند كه مجهول المكان ابالغ مى گردد چون وفق اجراييه صادره از شعبه 6 دادگاه 
حقوقى مشهد متضامنا محكوم به پرداخت مبلغ 392/000/000 ريال و خسارات دادرسى و تاخير تاديه در حق 
محكوم له بانك مهر اقتصاد و نيم عشــر دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به 
اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 22107
تاريخ انتشار: 1397/06/12

مدير دفتر شعبه 6 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم فاطمه رحمانى با تسليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را دفتر اسناد رسمى شماره 
27 زهك به شماره 42828 گواهى نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3 فرعى از 178- 
اصلى واقع در بخش 1 سيســتان ملكى فاطمه رحمانى كه ذيل ثبت 9580 صفحه 131 دفتر جلد 52 بنام فاطمه 
رحمانى صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر سرقت مفقودگرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحى 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى ميشود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن 

به متقاضى مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: روز دوشنبه 97/6/12- م الف/983
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى لطيف بروايه و آقاى مزعل يابرى
شماره بايگانى شعبه: 970096- خواهان آقاى سيد داود سبزقبا با وكالت آقاى على جواد موتاب دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى 1- لطيف بروايه 2- مزعلى يابرى به خواســته مطالبه وجه ســفته مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709986144100086 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/22 ســاعت 12/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 970518 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس بشرح دادنامه 
شماره 9409971799000620 شعبه يك دادگاه حقوقى شهرستان گنبدكاووس حكم به فروش ماترك مرحوم 
شمســعلى اميرى اردهائى، شامل يكدستگاه يكباب منزل مســكونى به همراه دو باب مغازه بهمراه حياط خلوت به 
مساحت تقريبى 350 مترمربع و تقسيم وجوه حاصله به نسبت سهم بين وراث كه حسب نظريه كارشناس درتاريخ 
1398/04/14 ارزش ملك واقع در گنبدكاووس–خيابان راهنمايى-حد فاصل تقاطع امام خمينى جنوبى و نامجو 
–پالك 28 داراى ســند ششدانگ عرصه به شماره 1/1680/14704-اصلى بشماره ثبت 15307 صفحه 152 
دفتر97 بخش 10 و ســند ششــدانگ اعيان بشــماره ملك 1/14704-اصلى به مســاحت عرصه 350 مترمربع 
مشــتمل بر يكباب ساختمان تجارى-مســكونى دو طبقه با زيربناى طبقه همكف103 مترمربع كه 75 مترمربع آن 
بصورت دو باب تجارى و 28 مترمربع آن بصورت راهرو و پله مى باشد و طبقه اول بصورت يك واحد مسكونى با 
زيربناى 118 مترمربع است و اعيانى به قدمت بالغ بر 50 سال فاقد اسكلت و بصورت سقف طاق ضربى به مبلغ 
-/7/882/500/000 ريــال برآورد و ارزيابى گرديده اســت كه از طريق مزايده بفروش مى رســد.1-مزايده 
ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز دوشنبه  
مورخه 1397/07/09 ســاعت 9:00 الى10:00 ميباشــد.3-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 4-مكان 
مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 5-متقاضيان ميتوانند پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد7-برنده مزايده 
مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت 
يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى 

گردد 8-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

ابالغيه 
بدين وســيله وفق ماده 73 ق.ا.د.م به خواندگان برزو زعيم – ايرج زعيم – افالطون زعيم – قاســم زنگى 
آبادى – جهانگير زعيم ابالغ كه در پرونده كالســه 960707 موضوع دعوى خانم عشــرت طبسى نظريه كارشناس 
ثبتــى واصــل گرديده لذا ظرف مدت 7 روز از تاريخ چاپ آگهى مراجعه و چنانچه مطلبى نفيا يا اثباتا داريد مكتوب 

اعالم نماييد. م.الف: 1211
 مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – حسين حيدر پور

ناظران سیاسی بر این باورند،  برخی همچون آمریکا و سران پرونـــــده
س��عودی از روابط خ��وب ایران و عراق به س��توه 
آمده اند و نمی توانند مقاصد پلیدش��ان را در ایجاد 
ناامن��ی منطقه به ثمر رس��انند، از این رو با برخی 
ادعاها تالش دارند میان این دو کش��ور اختالفاتی 
را ایج��اد تا ب��ا دور کردن تهران از بغ��داد، زمینه 
کمرن��گ کردن نقش جمهوری اس��المی ایران در 

تحوالت منطقه را فراهم کنند. 
گویا برخی در حال تالش برای اختالف افکنی 
میان دو کش��ور ایران و عراق هستند؛ چناچنه به 
تازگ��ی خبرگزاری رویترز در گزارش��ی به نقل از 
منابع غربی و عراقی مدعی ش��د ایران به متحدان 
خود در عراق موش��ک های بالستیک داده است و 
ظرفیت ه��ای آنها را به منظور ایج��اد بازدارندگی 
علیه حمالت به منافعش در منطقه و ایجاد امکانات 

مقابله با دشمنان منطقه ای توسعه می دهد.
این خبرگزاری در گزارش خود مدعی ش��ده 
است که این خبر را از دو منبع اطالعاتی عراقی و 
دو منبع اطالعاتی غربی کسب کرده است و اینکه 
ایران طی چند ماه گذشته، موشک های بالستیک 
کوتاه ب��ردی را به متحدانش در عراق منتقل کرده 
اس��ت. این گزارش به نق��ل از منابع مذکور مدعی 
ش��د که ایران ب��ه آن گروه ها کم��ک می کند که 

ساخت موشک های خود را آغاز کنند.
وزیر خارجه آمریکا که ب��ه اتهام  پراکنی علیه 
ای��ران اعتی��اد دارد، این بار با اس��تناد به ادعاهای 
مطرح ش��ده گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، درباره 
ایران اب��راز نگرانی کرد. مای��ک پامپئو در صفحه 
توئیترش نوش��ت: به ش��دت درب��اره گزارش ها از 
انتقال موش��ک های بالس��تیک از ای��ران به عراق 
نگ��ران هس��تیم. در صورتی که ]ای��ن گزارش ها[ 
صحت داشته باشند، نقض صریح حاکمیت عراق و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
خواهد بود. بغداد باید آنچه در عراق اتفاق می افتد 

را تعیین کند نه تهران.
ادعای رویترز درحالی مطرح ش��د که بالفاصله 
س��خنگوی الحشدالش��عبی این ادعا مبنی بر انتقال 
موش��ک های ایرانی ب��ه عراق به منظ��ور هدف قرار 
دادن پایگاه های آمریکایی در آن کش��ور را بی اساس 
خواند. علی الحس��ینی گفت: درگیری های سیاسی 
باعث می ش��ود که برخی ش��خصیت ها که خواهان 
ش��ر برای عراق هس��تند چنین اتهامات باطلی علیه 
الحشدالش��عبی مطرح کنند. الحشدالشعبی به هیچ 
موش��کی نیاز ندارد زیرا نیازهای خ��ود را می تواند از 
طریق دولت عراق تامین کنند به خصوص بعد از اینکه 

به یکی از سازمان های رسمی کشور تبدیل شد.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه ادعای مطرح 
شده اخیر درخصوص انتقال موشک های بالستیک 
از س��وی ایران به عراق را به شدت تکذیب کرد و 
آن را ادعایی واهی، بی معنی و مضحک دانست. 

به��رام قاس��می اف��زود: آنچه توس��ط برخی 
کانون های ش��ناخته ش��ده و برخی رسانه ها تحت 
عنوان انتقال موش��ک های ایران��ی به عراق مطرح 
و منتش��ر ش��ده است، س��خن و کالمی بی ربط و 
از اس��اس دروغ و صرف��ا ب��ا هدف ایج��اد هراس 
ن��زد کش��ورهای منطقه و در ادامه سیاس��ت های 
ایران هراس��ی و ایران گریزی مطرح ش��ده اس��ت؛ 
اخباری کامال کذب و مضحک که هدفی جز تحت 
تاثیر ق��رار دادن روابط خارجی ای��ران، بخصوص 

روابط با همسایگان را در بر ندارد.
از سوی دیگر س��خنگوی نمایندگی ایران در 
س��ازمان ملل متحد ادعای برخی رسانه ها درباره 
اق��دام ای��ران در آموزش و تس��لیح عراقی ها برای 

مبارزه با آمریکایی ها را مضحک دانس��ت و گفت: 
ایران ب��ه عراقی ها صرف��ا در مقابله ب��ا گروه های 

تروریستی کمک کرده است.
بس��یاری از ناظران سیاسی بر این باورند پیوند 
میان ملت و عراق ایران بسیاری از این دسیسه ها را 
خنثی خواهد کرد، حتی برخی شخصیت های عراقی 
نیز بر حمایت های مستش��اری جمهوری اس��المی 
ایران به عراق را در مبارزه با تروریسم تاکید دارند و 

پیوند ابن دو ملت را ناگسستنی بر می شمارند 
پیش��تر نیز آیت اهلل مدرس��ي مرجع دینی در 
ع��راق درخص��وص برخ��ی اختالف افکنی ها میان 
تهران و بغداد گفته ب��ود؛ ما هرگز کمک هایي که 
برادرانمان در ایام دش��واري مبارزه با تروریس��م و 
نیز ش��رایط بد اقتصادي به ما ارائه دادند، فراموش 
نخواهی��م کرد. وي گف��ت: ملت عراق بر اس��اس 

مناف��ع عالي خ��ود بطور قط��ع در کنار ملت 
ای��ران خواهد ایس��تاد و اهل خیانت 

نخواهد بود. 
آغاز  بگوییم  اگ��ر  البته 

اختالف افکنی ه��ا  ای��ن 
موضع گی��ری  ب��ا 
نخس��ت وزیر  اخی��ر 
درخص��وص  ع��راق 
آمریکا  تحریم ه��ای 
علی��ه ای��ران آغ��از 
ش��د بیراه نگفته ایم، 
چراکه حیدر العبادی 

مخالفت  ما  بود:  گفته 
ممکن  هس��تیم  تحریم 

اس��ت به آن پایبند باش��یم زیرا کشورهای بزرگتر 
از م��ا پایبند هس��تند، من به عنوان نخس��ت وزیر 
ع��راق نمی توان��م موضعی اتخاذ کن��م که به ضرر 

شهروندانم باشد.
در قب��ال این موضع گیری محافل سیاس��ی و 
رسانه ای عراق واکنش های متعددی نسبت به این 
اظهارات داشتند وبیشتر آنها این اظهارنظر را به باد 
انتق��اد گرفتند و بر حمایت و قدردانی از جمهوری 
اس��المی تاکید کردند. به نظر می رس��د مهمترین 
هدف ای��ن اختالف افکنی ها تالش برای دور کردن 
ایران از آینده سیاس��ی ع��راق و بعد از آن کمرنگ 

کردن نقش ایران در تحوالت منطقه است.

برخی ها از روابط ایران و عراق خوششان نمی آید
س��فیر س��ابق ای��ران در بغداد معتقد اس��ت 
تح��والت ع��راق به س��مت سیاس��ی و ملی 
شدن در حرکت اس��ت و بازسازی 
از اولویت ه��ای دول��ت جدید 
و  ب��ود  خواه��د  بغ��داد 
چش��م انداز روشنی در 
ته��ران و  مناس��بات 

بغداد وجود دارد.
دانایی فر  حسن 
ب��ا  گفت وگ��و  در 
تسنیم تصریح کرد: 
مثل  کشورها  برخی 
عربس��تان و آمریکا از 
ایران و عراق  مناسبات 
لذا  نمی آی��د  خوشش��ان 

عالقه مند هس��تند این رواب��ط را برهم زنند. آنها با 
شایعه پراکنی می کوش��ند مخاطبین خود را تحت 
تأثیر قرار دهند. اگر این شایعات رصد شود، مالحظه 
خواهد ش��د که چنین شایعاتی در پی یک سلسله 
ناکامی هایی اس��ت که آمریکا و عربس��تان در عراق 
به دست آورده اند لذا باید مواظب چنین ترفندهایی 
باشیم و بدانیم توسعه مناسبات ایران و عراق بسیار 
ضروری اس��ت. این برای امنیت و اقتصاد دو کشور 
بسیار مهم است، به همین دلیل، بنده به خالف این 
فضاس��ازی ها و اقدامات منفی چشم  انداز مناسبات 

ایران و عراق را بسیار روشن و خوب می بینم.
وی درب��اره چالش های پیش ِروی دولت جدید 
عراق گفت: بازسازی کشور و نوین سازی اقتصاد آن 
از  مهم ترین اولویت های بغداد خواهد بود. همچنین 
روابط سیاسی و دموکراسی از دیگر موضوعات مهم 
این دولت است. در اینجا باید گفت شرایطی که در 
عراق بعد از سرنگونی رژیم صدام حاکم بود، ایجاب 
می کرد یک سری ساختارها و روابط سیاسی تغییر 
پیدا کند، این مهم از دیگر اولویت های کاری دولت 
آینده خواهد بود. مسئله امنیت از جمله موضوعاتی 
است که هر دولتی در عراق قدرت را به دست گیرد، 

ناچار است که به این موضوع اهتمام داشته باشد.
دانایی فر با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق 
مبنی بر ناگزیر بودن بغ��داد از اجرای تحریم های 
آمری��کا علیه تهران گفت: پس از این موضع گیری 
س��خنان زیادی از حیدر العبادی ش��نیده شد که 
می خواس��ت به نوع��ی س��خنانش را تلطیف کند، 
ب��ا وجود ای��ن، در عمل ش��اهدیم ک��ه در روابط 
اقتص��ادی ایران وعراق تا اآلن لطمه و خدش��ه ای 
وارد نش��ده اس��ت. بنده معتقدم که این تحریم ها 
نمی تواند در روابط ایران و عراق مانعی ایجاد کند. 
دو کشور روابط گس��ترده ای در زمینه گردشگری 
دارند. مناسبات اقتصادی شان بسیار قابل تعمق و 
توجه است لذا این روابط به این سادگی دستخوش 

حوادث نخواهد شد.

وقتی برخی از روابط خوب ایران و عراق به ستوه آمده اند

تالش برای دور کردن تهران از بغداد


