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اصالح ساختار وزارت خارجه ضروری بود
وزیر امور خارجه گفت: با تغییرات ساختاری انجام 
شده ضمن کوچک شدن س��اختار امور خارجه، شرایط 

برای استفاده بهینه از کارشناسان فراهم شده است.
محمدج��واد ظریف در حاش��یه مراس��م اختتامیه 
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به انتخاب 
وزارت ام��ور خارج��ه به عنوان دس��تگاه برتر دولتی در 
بخش اصالح ساختار سازمانی این جشنواره، اظهار کرد: 
این ضرورت وجود داشت که بعد از چندین سال، ساختار 
وزارت امور خارجه متناس��ب با شرایط روز تغییر کند و 
اصالح شود. وی اظهار داشت: در این راستا و برای انجام 
مقررات کشوری اعالم شده از سوی سازمان امور اداری 
و اس��تخدامی و همچنین برنامه و بودجه کار مفصلی از 
دولت قبل آغاز ش��د و به لطف خدا توانستیم در دولت 
جدید ساختار جدید وزارت خارجه را هم کوچک کنیم 
و هم ش��رایط را برای اس��تفاده بهینه از کارشناسان که 

سرمایه های اصلی هستند، فراهم نماییم.  میزان

)HDK( دفتر مرکزی حزب دموکرات 
 هدف موشک قرار گرفت

دفت��ر مرکزی گ��روه »دموکرات« که در اس��تان 
اربیل در کردستان عراق اس��ت، مورد حمله موشکی 

قرار گرفته است.
وبس��ایت »کردستان 24« نوش��ت که »تعدادی 
موش��ک از جانب ]خاک[ ایران به دفتر مرکزی حزب 
]گروه��ک دموک��رات[ در فاصل��ه 65 کیلومتری مرز 
ایران اصابت کرده اس��ت«. این منبع با بیان اینکه این 
حمله چند کشته و زخمی بر جا گذاشته است، نوشت 
که یک مس��ئول دیگر ]در گروهک[ گفته که پنج نفر 
کش��ته و بیش از 35 نفر مجروح ش��ده اند. اما برخی 

منابع دیگر تعداد کشته ها را 11 نفر ذکر کرده اند.

اخبار

نشست تهران نشان داد آمریکا به حاشیه رانده شده 
س��ناتور بلندپایه روس تأکید کرد، نشس��ت س��ه جانبه تهران نشان داد که 
آمریکا در روند حل وفصل مسائل مربوط به سوریه، دیگر به حاشیه رانده شده و 

در جبهه جنگ برای سرنگونی "بشار اسد" شکست خورده است.
آلکس��ی پوشکوف معتقد اس��ت که آمریکا در روند حل وفصل بحران سوریه 

دیگر به حاش��یه رانده ش��ده و اقدامات واش��نگتن برای س��رنگونی بش��ار اس��د 
رئیس جمهور سوریه با شکست مواجه شده است. 

پوشکوف تأکید کرد که شاهد بارز این مسئله که آمریکا در روند حل وفصل مسائل 
سوریه دیگر به حساب نمی آید، برگزاری نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه 
اس��ت که روز جمعه، 7 سپتامبر )16 ش��هریور( در تهران برگزار شد. وی افزود: آمریکا 
جبهه جنگ برای س��رنگونی بش��ار اسد را از دست داده و اکنون نیز در حال شکست در 

جبهه ای است که در حال تعیین سرنوشت آینده سوریه است.  تسنیم

دیپلمات
خروج از برجام موضع مخالفان آمریکا را تقویت کرد

وزیر خارجه س��ابق آمریکا در انتقاد از خروج کش��ورش از توافق هسته ای با 
ای��ران گفت که این اقدام موضع گروه  هایی که مخالف مذاکره با آمریکا بودند را 

تقویت کرده است.
جان کری در مصاحبه ای با ش��بکه خبری »س��ی ان ان« ب��ار دیگر به انتقاد 

از تصمیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن این کش��ور از 
توافق هسته ای با ایران )برجام( پرداخته است.

وی از منتق��دان توافق در داخل ایران و مخالفان مذاکره با آمریکا به عنوان »گروه های 
تندرو« اسم برد و گفت: »]ترامپ[ با خروج از برجام، موضع تندروها در داخل ایران را تقویت 
کرده است. او کسانی را در داخل ایران قدرتمند کرده که می گفتند نمی توان با آمریکا مذاکره 
کرد و نمی توان به آنها اعتماد کرد، چون آنها شیطان بزرگ هستند. حدس بزنید چه اتفاقی 

افتاده؟ ترامپ کاری کرده که حرف آنها درست از آب درآمده است.«  فارس

در حاشیه
احضار سفیر عراق به وزارت خارجه 
س��خنگوی وزارت امور خارجه خبر داد: سفیر عراق در تهران جمعه شب به 

وزارت امور خارجه احضار شد.
بهرام قاسمی اظهار داشت: سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه احضار 
و مراتب اعتراض شدید کشورمان به دولت عراق بخاطر اهمال نیروهای امنیتی در 

حفاظت از ساختمان سر کنسولگری کشورمان به وی ابالغ شد.
قاس��می افزود: در این مالقات مدیرکل خلیج فارس وزرات امور خارجه ضمن ابراز 

تعجب از بی تحرکی پلیس بصره گفت: به رغم تحریکات روزهای گذش��ته توس��ط عوامل 
مشکوک علیه سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران، دولت عراق به وعده ها و اطمینان های 
داده ش��ده از کانال ه��ای دیپلماتیک برای انجام وظیفه خود عمل نکردند. در این جلس��ه 
همچنین از سفیر عراق خواسته شد سریعا اعتراض شدید کشورمان را به دولت متبوع خود 

منتقل و نسبت به شناسایی، دستگیری و محاکمه مسببین اقدام نمایند.  ایرنا

سخنگو

آگهى مفقودى
برگ سبز(شناسنامه)  و سند كمپانى خودرو سوارى پژو405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 89به شماره انتظامى 
551 ب76ايران 49 و به شماره موتور 12489067715و به شماره شاسى  NAAM01CA3AR520068  به 

نام كشتاسب رحيمى محمود آباد مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

اينجانــب امير قاســم زاده بجندى فرزند كمال به شــماره ملى 2030270903 مالك خودروى ســوارى 
سيســتم پژو 206 تيپ 2 به رنگ ســفيد-روغنى مدل 1396 به شــماره موتور 165A0093851 و شماره 
شاســى HJ061306 به شــماره پالك 69-695 ب 94 بعلت فقدان اســناد فروش (ســند كمپانى) تقاضاى 
رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

اينجانبــه معصومه خســروى فرزند نورمحمد به شــماره ملــى 4869662221 مالك خودروى ســوارى 
سيستم سمند تيپ LX مدل 1389 به رنگ سفيد – روغنى بشماره موتور 12489209519 و شماره شاسى 
NAACA1CB8BF230511 به شــماره پالك 69-373 ن 64 بعلت فقدان سند (كمپانى) تقاضاى رونوشت 
المثنــى ســند خودروى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خــودروى فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب شــركت شــماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شدگنبد

برگ ســبز خودرو پرايد 131 به رنگ ســفيد مدل 1391 به شــماره پالك 641ه35- ايران 53 به شماره 
شاســى S3412291432513 به شــماره موتور 4566874 بنام اصغر آمينى مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. كاشان

برگ سبز و كارت موتورسيكلت پارت مدل 1387 رنگ آلبالوئى بشماره پالك 764- 33319 بشماره موتور 
73010988 و شماره تنه 125P8753488 بنام حسين اسماعيلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

ايــران 12- 958 ع 45 بشــماره موتــور  بــوس مــدل1373 بشــماره پــالك  كارت هوشــمند مينــى 
42360700058571 و شــماره شاســى 37930218009201 بشــماره هوشــمند 3092527 بنــام عبداله 

معصومى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى پرايد 141 مدل 1384 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران42-333 ل 15 بشماره 
موتور 01347808  وشماره شاسى S1482284133403  بنام فاطمه ابراهيميان فرزند عليرضا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز وســندكمپانى سوارى پژو206 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران32- 157 ج 18 بشماره موتور 
14189057016  وشــماره شاســى NAAP03ED7BJ468553 بنام حشــمت تقوى مقدم مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز وســندكمپانى سوارى پرايد مدل 1386 رنگ نقره اى متاليك بشــماره پالك ايران 42- 452 ن 
93 بشماره موتور 2263126  وشماره شاسى S1412286675210 بنام هما ابارشى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

سند كمپانى خودرو كاميون كمپرسى مدل 1385 به شماره انتظامى 993ع19- ايران 19 به شماره موتور 
23593210100940 و به شــماره شاســى 37433316598008 بنام احمد يونسى اصل مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 124k0826454 رنگ سفيد مدل 1395 به شــماره موتور parsxu برگ ســبز خودروى ســوارى پژو تيپ
و شــماره شاســى NAAN01CE2GH بنام جالل جمال زهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

زاهدان

شاســى  شــماره  و  95-834س73  ايــران  پــالك  شــماره  بــه   405 پــژو  خــودرو  فــروش  ســند 
NAAM01CA0ER025428 و شماره موتور 124K0356954 متعلق به آقاى انور حسين بر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

بــرگ كمپانــى خودرو پيكان وانت مدل 1387 به شــماره انتظامــى 817ط31- ايران 19 به شــماره موتور 
11487008117 و به شماره شاسى NAAA46AA28G007486 بنام حسن ميالدى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 970688 موضوع محكوميت شركت راشين سعيد پايتخت حسب دادنامه شماره 
9709972210200204 صادره از سوى شعبه دوم حقوقى به پرداخت 40645083 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 61786557 ريال بابت حق بيمه از تاريخ96/6/14 الى 97/2/17 در حق محكوم له حميدرضا كامجو نظر 
به اينكه يك دستگاه ساشه توسط محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم آقاى 
پرويز مقبولى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار گرفته است با احترام عطف به پرونده كالسه 970688 
ج موضوع دعوى آقاى حميدرضا كامجو به طرفيت شركت راشين سعيد پايتخت كه منجر به توقيف اموال محكوم 
عليه گرديده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در آن اجرا و مطالعه پرونده و پس از بررسى هاى الزم نتيجه را به 
شرح آتى به استحضار آن مقام محترم قضايى مى رساند الف: گردشكار طى اجرائيه صادره از دادگسترى شهرستان 
دماوند خوانده را محكوم به پرداخت مبلغ 40645083 ريال و توضيحات مندرج در اجرائيه را در حق محكوم له 
نموده است و دستگاه مشروحه ذيل مستقر در وضعيت موجود به نشانى شهرك صنعتى آئينه ورزان ، خ يكم غربى 
،پالك 59 به عنوان مال جهت اجراى حكم و استيفاء محكوم به معرفى و نگهدارى شده است ب) نظريه كارشناسى 
يك دستگاه ساشه كار كرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود به ارزش پايه 300000000 ريال اعالم 
مى گردد به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده اســت نظريه كارشــناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از 
اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او 
فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 
ســپرده دادگســترى دماوند واريز نمايد و فيــش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنــى تحويل نمايند الباقى را 
حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق واريز نموده و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند 
تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد 
وقت مزايده 1397/7/11 ساعت 10 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع 

مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/674
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

متن آگهى
نظر به طرح دعوى طالق در پرونده كالســه 970237 شــعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چابهار از طرف خانم 
فائزه بجارزهى بطرفيت آقاى خســرو بلوچى فرزند جان محمد بلحاظ وجود خوف شــقاق و به موجب آيه 35 ســوره 
مباركه نســاء و با عنايت به ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1392 قرار ارجاع امر به داورى از ســوى دادگاه 
صادر گرديده است تا هر يك از زوجين ظرف يك هفته پس از ابالغ قرار يك نفر داور واجد شرايط مندرج در ماده 
28 قانون مذكور را كه اشعار ميدارد داور بايد متاهل و داراى سى سال سن و آشنا به مسائل شرعى ، خانوادگى 
و اجتماعى باشند را به دادگاه معرفى نمايند لذا 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 مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهى داور خويش را به دادگاه معرفى نمايد در غير 

اين صورت دادگاه راسا از طرف وى داور منصوب خواهد نمود. 
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000885-1397/2/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ســلطان بزى فرزند موســى بشماره شناسنامه 392 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 286/20 مترمربع در قســمتى از پالك 950 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهر 
زابل اســالم آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى حسين نهى بيكس محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/945– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/6/3 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/6/18
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

(آگهى وقت اجرايى)
محكــوُم له:ســيدمحمدرضاعلوى- محكوُم عليه: فاخرخوش كالم فرزند حســن- محكوم بــه موجب دادنامه 
شــماره:96/1227 مورخ96/2/8 شــوراى حل اختالف شــهر برازجان كه به مرحله قطعيت رسيده محكوم عليه 
محكوم اســت به اســترداد الشه چك به شــماره 670746 بانك رفاه شــعبه چمران برازجان و همچنين استرداد 
سند موتور سيكلت به شماره انتظامى 829-61424 و پرداخت مبلغ 1/515/000 ريال هزينه دادرسى  در حق 
خواهان آقاى سيد محمدرضا علوى محكوم عليه به موجب ماده 19 آئين اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايرن مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ اجرايى نسبت به 
اجراى مفاد حكم اقدام نمايند.در غير اينصورت حكم جهت اجرا به اجراى احكام شوراى حل اختالف برازجان ارسال 

خواهد شد. تاريخ چاپ:1397/06/18- م.الف:681
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان دشتستان

آگهى ثبتى
آگهــى تغييــرات شــركت نخيــالت و انبه رضــوان شــركت تعاونى به شــماره ثبــت 2831 و شناســه ملى 

 10800056550
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1393/06/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد :

-انحالل شركت مذكور به تصويب رسيد.
-اعضا ذيل براى مدت دو سال به عنوان هيئت تصفيه انتخاب شدند :

على جمالى زاده فينى به شماره ملى 5379853919
مرضيه جمالى زاده فينى به شماره ملى 3390299459

محمد جمالى زاده فينى به شماره ملى 3390190211
-محل دفتر تصفيه به آدرس روستاى رضوان محله جعفرى منزل على جمالى زاده كد پستى 7935133553 

ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بندرعباس

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760327001000466 مــورخ 97/4/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زليخا الماسى فرزند مسيب بشماره شناسنامه 196صادره از ايجروددر 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 31متر مربع پالك 16909 فرعى از 41/7/588 اصلى مفروز و مجزى 

شده از پالك 1363 فرعى در بخش 7 خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود 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 :97/6/17- تاريخ انتشار نوبا دوم:97/7/2

مجتبى محمد لو- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى

برابــر راى شــماره 139760317012000175 مورخه 1397/4/11 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان مسجد سليمان تصرف مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى حامد خواجه شهنى فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 1484 صادره از مسجد سليمان به 
شماره ملى 1971519588 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 355/89 مترمربع قسمتى از پالك 192- 
اصلى واقع در بخش يك به آدرس مسجد سليمان بى بيان خواجه آباد خريدارى شده از احمدرضا حافظى . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاصى نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراض 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 مرجع 
قضايى تقديم و گواهى مشعر بر دعوى را به اين اداره ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 1397/6/18- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 1397/7/2- م الف/17/463
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك مسجد سليمان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى پيروز مهســتى شــتربانى فرزند محســن و شركت 
تراخيت ساختمانى به مديريت عاملى آقاى پيروز مهستى شتربانى 

خواهان آقاى شــمس الدين بارقى فرزند ابوالقاســم دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى پيروز مهستى 
شتربانى فرزند محسن و شركت تراخيت ساختمانى به مديريت عاملى آقاى پيروز مهستى شتربانى به خواسته اعسار 
از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709985452200023 
شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 
09/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چابهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت كوثر فضلى پور فرزند داراب به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430500488 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمد رستمى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/5/23 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1- كوثر فضلى پور فرزند دارا به ش ش 953 همســر متوفى 2- على گهرى پور فرزند 
محمد به ش ش 865 فرزند متوفى 3- مسعود رستمى فرزند محمد به ش ش 866 فرزند متوفى 4- محمد على 
رســتمى فرزند محمد به ش ش 821 فرزند متوفى 5- عبدالرســول رستمى فرزند محمد به ش ش 798 فرزند 
متوفى 6- حسن رستمى فرزند محمد به ش ش 2601 فرزند متوفى 7- عبداهللا رستمى فرزند محمد به ش ش 
4220130330 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 يك ماه 

به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى تغييرات شــركت خدمات زيارتى اواى بشارت شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 62 و شناسه ملى 10380013377 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/01/17 و 
برابــر نامه شــماره 95/19/304 مــورخ 1395/1/18 مديريت حج و زيارت 
استان خراسان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : افزايش تعداد اعضاء هيئت 
مديره از6نفر به 5نفربه تصويب رســيد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فريمان (242765)

آگهى تغييرات شــركت خدمات زيارتى اواى بشارت شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 62 و شناسه ملى 10380013377 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1395/01/17 و برابــر نامه شــماره 95/19/304 مــورخ 1395/01/18 
مديريت حج و زيارت اســتان خراســان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى 
محمد علــى عاقبتى كدملى 0849796105 آقــاى محمد ناصر عاقبتى كدملى 
0849655692آقــاى محمدرضا عاقبتى كد ملــى 0920234496 آقاى على 
عاقبتى كدملى 0922472564 خانم صديقه پنبه اى كدملى 0941187688 
به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . آقاى 
رضا ذبيحى كدملى 0451462165 به سمت بازرس اصلى -آقا ى محمد باقر 
اتحاد كدملى 0937639796 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال 
مالى انتخاب گرديدند . روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت نشر آگهى هاى 

شركت انتخاب گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فريمان (242766)

آگهى تغييرات شــركت خدمات زيارتى اواى بشارت شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 62 و شناسه ملى 10380013377 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1395/01/17 و برابر نامه 
شــماره 304/19/95 مــورخ 1395/01/18 مديريــت حج و زيارت اســتان 
خراســان رضــوى تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : آقــاى محمد علــى عاقبتى كد 
ملى0849796105 به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره -آقاى محمد 
ناصر عاقبتى كد ملى0849655692 به سمت نايب رئيس هيئت مديره -آقاى 
محمدرضا عاقبتى كد ملى 0920234496به سمت عضو هيئت مديره -آقاى 
على عاقبتى كد ملى0922472564به سمت عضو هيئت مديره -خانم صديقه 
پنبه اى كد ملى 0491187688به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند 
و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضاء منفرد مدير عامل همراه 

با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى فريمان (242764)

آگهى تغييرات شــركت بازرگانى پترو رعد خاورميانه شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 58802 و شناسه ملى 14006001347 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/05/16 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : اقاى محمدحســن صادقى بشــماره ملــى 759524963 به 
ســمت رئيس هيئــت مديره و خانــم فاطمه عليپورخوشــدرگى بشــماره ملى 
6519851582 بــه ســمت نائب رئيــس هيئت مديره و خانــم فائزه صادقى 
بشــماره ملى 0925393691 به سمت عضو هيئت مديره و اقاى محمد عرب 
يار محمدى بشــماره ملى 0945000911 به سمت مديرعامل ( خارج از شركاء 
) براى مدت دو ســال انتخاب شــدند . كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
ورسمى و بانكى با امضاى رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر خواهد بود . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (242745)

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سيد محمد حسن يزدان بخش فرزند سيد غالم به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9709987430500470 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان ســيد غالم يزدان بخش در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1394/10/07 بدرود حيات گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- سيد محمد حسين يزدان بخش فرزند سيد غالم به ش ش 297 
فرزند متوفى 2- سيد محمد حسن يزدان بخش فرزند سيد غالم به ش ش 4 فرزند متوفى 3- سيد عقيل يزدان 
بخش فرزند سيد غالم به ش ش 290 فرزند متوفى 4- سيد سعادت اهللا يزدان بخش فرزند سيد غالم به ش ش 
4220408754 فرزند متوفى 5- بلقيس يزدانبخش فرزند سيد غالم به ش ش 298 فرزند متوفى 6- نزاكت 
يزدان بخش فرزند ســيد غالم به ش ش 300 فرزند متوفى 7- آفرين يزدان بخش فرزند ســيد غالم به ش ش 
867 فرزند متوفى 8- سيده گردآفرين يزدان بخش فرزند سيد غالم به ش ش 868 فرزند متوفى 9- نوشين 
يزدان بخش فرزند ســيد غالم به ش ش 612 فرزند متوفى 10- ســيده ناهيد يزدان بخش فرزند سيد غالم به 
ش ش 219 فرزند متوفى 11- خديجه يزدان بخش فرزند ســيد غالم به ش ش 220 فرزند متوفى 12- قمر 
يزدان بخش فرزند سيد غالم به ش ش 4220016732 فرزند متوفى 13- حبيبه يزدان بخش فرزند سيد غالم 
بــه ش ش 42200173021 فرزنــد متوفــى 14- فاطمه زهرا يزدان بخش فرزند رضا به ش ش 506 همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى تحديد حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك آبادان
نظر به اينكه حدود پالك مشروحه ذيل به دليل عدم حضور مالك يا نمايندگان قانونى آنها و نيز بعلت عدم 
امكان اجراى تبصره 15 قانون ثبت انجام نگرديده بنا به درخواست كتبى متقاضيان تحديد حدود اختصاصى بشرح 
زيــر اعالم ميگردد: بخــش 9 آبادان 2957/39- ســتاد اجرايى فرمان امام (ره)- مديريت حوزه جنوب اســتان 
خوزســتان به قائم مقامى از طرف جمشــيد ساويس ششدانگ يكبابخانه كه به تنهايى ملك مستقلى نميباشد و با 
قسمتى از پالك 2958 بخش 9 آبادان  تواما تشكيل يكبابخانه را ميدهند.  1397/7/8- تحديد حدود پالك فوق 
در ساعت 8/30 صبح در محل بعمل خواهد آمد بدينوسيله از مالكين و مجاورين و دارندگان حقوق ارتفاقى دعوت 
بعمل مى آيد كه در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانيد چنانچه مالك يا نماينده قانونى آنها در موعد مقرر حضور 
نداشته باشند عمليات تحديد حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورين انجام خواهد شد اعتراض مجاورين به 
حدود و حقوق ارتفاقى با توجه به ماده 20 اصالحى قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ روز تعيين تحديد حدود 
پذيرفتــه خواهد شــد و معترض بايد در مدت يكماه پس از تســليم اعتراض خود به ايــن اداره اقدام به تقديم 

دادخواست به دادگاه ذيصالح عمل نمايد. تاريخ انتشار 1397/6/18
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهى مزايده
به موجب راى شــعبه 6 دادگسترى شهرستان بهارستان و كالسه پرونده 950583 /م  اجراى احكام مدنى 
دادگســترى شهرستان بهارستان محكوم له اقاى اسماعيل مددى ورزقانى و يوسف خدادوست گلى برابر اجرائيه 
محكوم عليه اقاى زمانعلى مرادى راستگويان با عنايت به اينكه ملك شخص ثالثى بنام اقاى فرامرز نادرى تعرفه و 
توقيف دشده و توسط كارشناس محترم دادگاه ارزيابى گرديده است كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 
97/7/4 روز چهارشــنبه  ســاعت 9 الى 9:30 در محل مزايده به نشانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى 
شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگذار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت در مزايده ميباشند 
ميتوانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده 

شناخته خواهند شد.
مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد مزايده :

 مورد مزايده عبارتند از يك واحد آپارتمان واقع در گلســتان فلكه دوم نبش خيايان سى مترى به مساحت 
96 متــر مربــع در طبقه اول فاقد انشــعاب برق و گاز داراى دو اتاق خواب آشــپزخانه كه به مبلغ 230400000 

تومان برآورد گرديده است.
 ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى: ده درصد از مبلغ پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف 
است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت 
ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضيان ميتوانند پنج روزط قبل از 

موعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد آنان از محل مزايده داده شود.م الف/1256
قلى پور- مدير داورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهــى ابالغ  وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به اقــاى فاضل على على اكبرزاده تكيــه فرزند فرهاد و 
اقاى شهرام محمدى

خواهان اقاى وحيد كشــاورز دادخواســتى بطرفيت خواندگان 1-شــهرام محمــدى2- فاضل على على اكبر 
زاده به خواســته مطالبه چك –اعســار-تامين خواســته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
97082988100348 شــعبه 1 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان بهارســتان ثبــت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/08/02 ســاعت 09:30 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 
ميگــردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.م 

الف/1303
زهرا اقا دخت- مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول( اسناد رهنى)
برابر درخواســت بستانكار بانك كشاورزى شعبه بجنورد وارده به شــماره 139705007141004388-
1397/04/06 نســبت به مزايده ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت ســه هزار و پانصد و ســى و سه متر و 
بيســت دســيمتر مربع ( 3533/2 متر مربع) به شــماره پالك ثبتى 50 فرعى از 142 – اصلى واقع در بخش دو 
بجنورد كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 1430 صفحه 181 دفتر 8 بخش مزبور به نام آقاى حســين رستمى فرزند 
رســتم به شماره شناسنامه 174 وثيقه گذار پرونده اجرائى كالســه 13910400714100015/1 و به شماره 
بايگانى 9100015 صادر و تســليم شــده است و برابر سند رهنى شــماره 61264-1385/06/25 دفترخانه 
29 بجنورد در رهن بانك كشاورزى شعبه بجنورد قرار گرفته، محدود به حدود زير: شماال: اوال بطول 84/70 متر 
بمرز اشــتراكى با باغ 51 حاجيه زهرا محمدى و مستدعى.شرقا:بطور منكسر بطولهاى 7/50 متر و 7/50 متر و 9 
متر و 24/50 متر و 12/6 متر محدود اســت بجوى.جنوبا: بطول 62/40 متر بمرز اشتراكى با باغ مستدعى غربا: 
بطول 46/80 متر محدود است به باغ مستدعى ( حد فاصل جوى) كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و 
ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 2/473/240/000 ريال ( دو ميليارد و چهارصد و هفتاد و سه ميليون و دويست 
و چهل هزار ريال) برآورد شده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده است ملك در روز شنبه مورخه 1397/07/07 – از 
ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد خيابان شريعتى شمالى جنب اداره 
ثبت شركتها به مزايده گذاشته مى شود، خريداران مى توانند در وقت مقرردر محل برگزارى مزايده حاضر شده 
و در جلسه شركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هفتاد و سه 
ميليون و دويســت و چهل هزار ريال ( 2/473/240/000 ريال) شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف 
خريدار فروخته مى شود و مطالبق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقدا دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ 
مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نســبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده اســت. پرداخت 
بدهيهاى مربوط به آب و برق و گاز ، اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است. مشخصات ملك مطابق نظريه كارشناس : مشخصات 
ملك: 1 – ششدانگ يك قطعه محوطه مشجر به مساحت 3533/20 متر مربع به شماره پالك ثبتى فوق كه سطح 
باغ داراى درختان مثمر گردو ، گيالس، گالبى ، سيب و ... با قدمت 15 سال مدخل و ممر باغ از باغ مجاور مالك مى 
باشــد درختان از چاه آب با پروانه دبى 7 ليتر در ثانيه آبيارى مى شــود. 2 – موقعيت ملك در محدوده استحفاظى 
شهر بجنورد واقع شده است و در محدوده خدماتى روستاى ييالقى باباامان واقع شده و درختان به بار نشسته اند 

و داراى پروانه بهره بردارى از آب چاه با برق سه فاز و به نشانى بجنورد – روستاى باباامان مى باشد.
تاريخ انتشار:97/06/18

حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آیا اروپا به خاط��ر رفتارهای دوردســـت گروه دیپلماسی 
آمریکا در مس��ائل گوناگون به سوی شرق گرایش 

بیشتری پیدا خواهد کرد؟
عالم سیاس��ت و آنجا که مناف��ع ملی ایجاب 
می کند، حتی راهبردی ترین روابط را نیز می تواند 
با خطر فروپاش��ی روبه رو س��ازد. در دنیای کنونی 
آنچه که مهم اس��ت، منافع ملی کش��ورها اس��ت، 
هر جا که احس��اس شود منافع ملی بیشتر تأمین 
می ش��ود، روابط با کشور دیگری افزایش می یابد و 
با یک کش��ور دیگر کاهش، مهم آن منافعی است 

که در این میان به دست می آید.
آمری��کا اکنون برای افزایش منافع ملی خود و 
بهره برداری هر چه بیشتر از سود آن، اقداماتی را 
انجام داده که به زیان منافع ملی دیگر کشورهای 

جهان و حتی هم پیمانان او است.
آمری��کا در طول حیات خود هیچ گاه به س��ود 
دیگر کش��ورها کاری انجام نداده اس��ت و تنها در 
اندیش��ه تأمین منافع ملی خود و دوش��یدن دیگر 
کش��ورها بوده اس��ت. اروپا نیز از این امر مستثنی 
نبوده است، به همین خاطر مدتی است روابط میان 
اتحادیه اروپا و آمریکا تیره شده و بر روی مناسبات 

سیاسی دو طرف تأثیر منفی گذاشته است.
آمری��کا در دوران کنون��ی با رهب��ری ترامپ 

رئیس جمهور این کشور به این نتیجه رسیده است 
که بدون همپیمانان خود نیز می تواند قدرت نمایی 
کن��د و هزینه های خود را به خاطر خروج از برخی 
پیمان ه��ا بکاهد. به همین خاطر آمریکا از تجارت 
جهانی خارج شد و از پیمان پاریس نیز بیرون آمد 

و حتی برجام را نیز نابود کرد.
در اقدام مش��ابه دیگری رئیس جمهور آمریکا 
اعالم کرد کش��ورش از پیمان جهانی سازمان ملل 
برای بهبود مهاجران و پناهندگان خارج می شود، 

آمریکا حتی از یونسکو نیز خارج شد.
آمریکا با اروپا بر س��ر برخ��ی از این پیمان ها 
اخت��الف پی��دا کرده اند به وی��ژه درپیمان تجارت 
جهان��ی ک��ه باعث ایج��اد اخت��الالت اقتصادی و 

افزایش تعرفه های کاالهای دو طرف شده است.
حت��ی ترامپ تهدید ک��رد که از پیم��ان ناتو 
خارج می ش��ود و دیگر نمی خواهد هزینه های این 

سازمان را بپردازد. 
در این میان اروپ��ا همچنان خود را پایبند به 
پیمان با آمریکا نش��ان داده است اما واکنش های 
مقامات اتحادیه اروپا نش��ان از ناخرسندی آنها به 

خاطر سیاست های آمریکا آشکار است.
آمری��کا قیم اروپا اس��ت، اروپای بدون قیم هم 
قطع��اً با ضعف های��ی روبه رو خواهد ب��ود. از جنگ 
جهانی دوم به بعد، آمریکا حضور و سایه نفوذ خود 
را در اروپا گسترش داد و توانست نقش اول را در این 
قاره بازی کند، اتحادیه اروپا تابعی از سیاس��ت های 
آمریکا بوده اس��ت، اما اتحادیه اروپا هیچ گاه تالش 

نکرده که بخواهد راه استقالل را درپیش بگیرد.
اکنون هم اتحادیه اروپا سرگش��ته مانده است 
که در قبال رفتارهای آمریکا چه تصمیمی بگیرد، 
آی��ا با ایاالت متحده همراهی کند یا به مخالفت با 

او بپردازد؟!
همین س��ردرگمی در میان سران کشورهای 
مهم اتحادیه اروپایی که ش��امل انگلیس، فرانس��ه 
و آلمان می ش��ود، اعتبار اروپا را تضعیف و تخریب 
کرده است، نمونه کوچک آن توافق هسته ای است 
ک��ه میان ایران و کش��ورهای عضو گ��روه 1+5 به 
امضا رس��یده و آمریکا نزدیک 4 ماه است از برجام 

خارج شده و هنوز تکلیف خود را نمی داند.
اروپا اگر بتواند مشی مستقل خود را بازیابد و 

از سیاس��ت های آمریکا فاصله بگیرد، آینده بهتری 
را برای خود رقم خواهد زد.

گس��ترش رواب��ط ب��ا ش��رق و کنار گذاش��تن 
کدورت هایی که به واسطه رفتارها و اقدامات آمریکا با 
برخی از کشورهای دنیا پیدا کرده است، می تواند به 

تضعیف روند یکجانبه گری های آمریکا کمک کند.
همراه��ی اروپا ب��ا تصمیمات غل��ط آمریکا در 
بسیاری از مس��ائل دنیا به ویژه منطقه غرب آسیا، 
باعث بروز مشکالت زیادی برای کشورهای مسلمان 
منطقه شده و البته تبعات آن نیز دامن اروپا را گرفته 

است و آمریکا از آن تبعات مصون مانده است.
اروپایی ها حتی از تحریم های اقتصادی روسیه 
و ایران زیان زیادی دیده اند، اما به خاطر تصمیمات 

غلط آمریکا تاکنون از او تبعیت کرده اند.
شاید اروپا به دنبال جایگزینی برای آمریکا است؟ 
آیا کشورهای ش��رق جهان همچون روسیه، چین، 

ایران و... جایگزین خوبی برای آمریکا هستند؟
قطعاً شرق می تواند برای اروپا دروازه ای باشد 
ب��رای اینکه بتوان��د خود را از آمری��کا جدا کند و 
دیگر تاب��ع نظرات و سیاس��ت های مخرب ایاالت 

متحده نباشد.
س��ران اتحادیه اروپا همچنان خ��ود را پایبند 
ب��ه روابط با آمری��کا می دانند، همچن��ان با وجود 
اقدامات مخرب و خطرآفرین آمریکا خود را شریک 
استراتژیک کاخ سفید تلقی می کنند، در حالی که 
به نظر می رس��د م��ردم اکثر کش��ورهای اروپایی 
از سیاس��ت های آمریکا خس��ته ش��ده و خواهان 

استقالل در تصمیم گیری سران خود هستند.
با وجود دموکراسی! در اتحادیه اروپا، کشورهای 
این مجموعه و سازمان میتوانند برای ادامه همکاری 
اس��تراتژیک با آمری��کا یا قطع رواب��ط راهبردی با 
ایاالت متحده و جایگزین کردن کش��ورهای شرق 
جهان رفراندوم برگزار کنند و از مردم خود بخواهند 

که در این باره تصمیم گیری کنند.
هر رأیی که مردم اروپا بدهند اس��اس تصمیم 
س��ران کش��ورهای این قاره خواهد بود و اتحادیه 
اروپا در مقام یک س��ازمان بزرگ براس��اس ادعا و 
شعار دموکراسی باید به رأی مردم احترام گذاشته 
و آن را اج��را کند. کش��ورهای اروپایی برای دیگر 
کش��ورها نس��خه می نویس��ند که به آرای عمومی 
یا هم��ان رفراندوم رج��وع کنند، اکنون ش��رایط 
ب��رای برگزاری رفران��دوم در اتحادی��ه اروپا برای 
تصمیم گیری درباره اروپا بدون آمریکا یا با آمریکا 

فرا رسیده است.

اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند

رئیس جریان حکمت ملی عراق:
تحریم ایران پیامدهای منفی درپی دارد

رئیس جریان حکمت ملی عراق در استقبال  از س��فیر ترکیه، ضمن تاکی��د بر ضرورت دیـــــدگاه
گفت وگوه��ای منطقه ای برای حل تنش ه��ای خاورمیانه، درباره 

پیامدهای منفی تحریم ایران از سوی واشنگتن هشدار داد.

»فاتح یلدیز« سفیر ترکیه در بغداد با »سید عمار الحکیم« 
رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

حکیم در این دیدار با اش��اره به ضرورت تس��ریع در روند 
تش��کیل دولت اکثریت ملی تصریح کرد: چنین دولتی توانایی 
حل مش��کالت کش��ور و فراهم آوردن مطالبات ش��هروندان از 
جمله خدمت رسانی، مبارزه با تمام اشکال فساد، اشتغال زایی 

و توسعه همه جانبه را خواهد داشت.
به نوش��ته دفتر رس��انه ای جریان حکمت ملی وی با بیان 

اینکه عراق تمایل دارد با تمام کش��ورها براس��اس  منافع ملی 
خود روابط حس��نه ایجاد کند، مجددا منطق تحریم و فشار بر 

ملت ها را مردود و محکوم دانست.
رهب��ر جری��ان حکمت ملی اف��زود: منطق تحریم و فش��ار 
دربردارنده پیامدهای منفی بر امنیت و صلح بین المللی است، به 
ویژه تحریم هایی که ملت ایران با آن دست به گریبان است. حکیم 
تأکید کرد: برای حل مشکالت موجود و پایان دادن به تنش هایی 
که خاورمیانه درگیر آن اس��ت، گفت وگوهای منطقه ای ضرورت 

دارد. وی اف��زود: عراق می تواند در نزدیک کردن دیدگاه ها نقش 
محوری ایفا و همچون یک پل ارتباطی میان کشورها عمل کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق که با پیوستن به »مقتدی 
صدر« در ائتالف »سائرون« و »حیدر العبادی« در ائتالف نصر 
و »ایاد عالوی« در ائتالف الوطنیة به دنبال تشکیل فراکسیون 
اکثریت ملی در پارلمان عراق به منظور تش��کیل دولت جدید 
عراق است، تاکنون طی چندین نوبت، سیاست های واشنگتن 

در تحریم ایران را محکوم کرده است.  فارس


